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1. FORORD
Projektets hovedformål er at opbygge et regionalt og nationalt center med kompetence indenfor
udvikling af planteråstoffer til industriel forarbejdning (non-food). I projektperioden skal
Planteråstofcentret udvikle og prøveproducere 4-8 potentielle produkter/råstoffer baseret på
plantearter eller plantegenotyper. Resultaterne af disse testproduktioner inklusiv markedsanalyse
og økonomivurdering præsenteres for regionens erhvervsliv med henblik på kommerciel
produktion. Centrets udviklingsarbejde skal bygge på videnoverførsel og samarbejde med
forsknings- og udviklingsinstitutioner såvel nationalt som internationalt.
Centret for Planteråstoffer forventes på sigt at kunne underbygge en positiv udvikling i regionen
ved at give virksomheder og landbrug mulighed for nye produktionsområder. Samtidig forventes
det at centret kan tiltrække nye virksomheder med udnyttelse af planteråstoffer i produktionen.
Projektet forventes således at kunne medvirke til at etablere gode grundlæggende betingelser for
udvikling og fornyelse i fremstillingserhvervet på Lolland Falster og Møn.
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2. PROJEKT RESUME
Med baggrund i projektet ”Center for planteråstoffer til industriel udnyttelse” og projektet
”Supplerende aktiviteter i forlængelse af etableringen af et planteråstofcenter”, er det vores
vurdering, at der er grundlag for at lave et fremtidigt planteråstofcenter i tilknytning til Grønt
Center, Råhavegård.
Projektet er gennemført som planlagt med opbygning af et pilotanlæg og efterfølgende
gennemførelse af proces-, produkt- og produktionsudvikling i samarbejde med virksomheder.
Der er i projekt perioden udviklet og prøveproduceret mere end 30 potentielle produkter
indenfor projektets fokusområder.
Resultaterne er præsenteret for mere 25 forskellige virksomheder samt via indstiksavis,
hjemmeside, www.plant2product.com, og folder materiale.
På denne baggrund er der;
1. Etableret en helt ny virksomhed Rapsol I/S, med produktion af olie til non-food, herunder
energi og på sigt overvejes produktionsmodning af rapsolie produkter indenfor detergent
produktion, rengøringsmidler og kosmetik.
2. Etableret produktionsmodning af to nye kosttilskud/naturmedicin produkter.
3. Etableret produktionsmodning af essentielolie produkt til kosmetik.
4. Etableret produktionsmodning af pektin produkt til kosmetik.
5. Etableret produktionsmodning af æblepulp produkt til kosmetik.
Med produktionsmodning skal forstås, at der er igangsat aktiviteter drevet af virksomhederne
med henblik på at sætte de nye produkter i produktion.
Bæredygtighed i industrien har også været et fokusområde, da det har været et af kerneområderne
at sikre så optimal udnyttelse som muligt i råvarerne.
Via virksomhedskontakterne har vi konstateret et behov for tovholderfunktionen, hvor man kan
hjælpe virksomheden ikke kun med idéudviklingen, men også implementeringen i produktionen.
Forankringen er af stor vigtighed, og det kan være svært for de mindre virksomheder at gøre dette
samtidig med, at de skal afvikle den normale drift.
Ovenstående har betydet, at der er udarbejdet en strategi- og forretningsplan for en bæredygtig
fortsættelse af et planteråstofcenter med navnet Plant2Product, som er mere mundret og som
fortæller om aktivitetens formål.
Idégrundlaget er, at udvikle en aktivitet, der driver Planteråstofcentret inden for to
forretningsområder, henholdsvis project management (processen fra idé til produktion) og
proces- produkt- og produktionsudvikling indenfor udnyttelse af planteindholdsstoffer.
Slutteligt er det vores konklusion, at der er et tydeligt behov for et samspil mellem det offentlige,
virksomheder og regionale teknologicentre, til udvikling og omsætning af viden til produktion.
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2.1. RESUME 2006 (STATUS ÅR 3)
2.1.1 FRA PLANTERÅSTOFCENTER TIL PLANT2PRODUCT
Siden statusrapporten for august 2005 har der i projektet Planteråstoffer til industriel udnyttelse
været arbejdet målrettet i forhold til videreførelse af projektet som en delvis kommerciel
virksomhed.
Målet har været at få projektet og de faglige resultater, der er opnået under projektperioden
forankret som en afdeling under Grønt Center.
Resultaterne fra projektet har vist, at det er meget relevant at fokusere på industriel udnyttelse af
planteindholdsstoffer. Mange virksomheder vil gerne implementere biologiske ressourcer i deres
produktsortimen, men der mangler fortsat en væsentlig produktudviklingsindsats for at kunne
udnytte den nyeste viden inden for plantebiologi til kommercialisering af nye højværdiprodukter.
Derfor vil der i fremtiden være brug for en innovationsplatform, der kan sparre med
virksomhederne og sikrer fremdriften og resultatforankring.
Grønt Center bliver med udviklingen af Plant2Product styrket i forhold til det hidtidige arbejde,
der har været udført indenfor planteindholdsstoffer, samtidig med, at en forøgelse af den
akademiske medarbejderstyrke er positivt for landdistriktsområdet generelt.
Gennemførelsen af projektet har haft en yderligere positiv virkning på udvikling af nye
produktioner som på sigt vil være medvirkende til øget omsætning og etablering af nye
arbejdspladser, hvoraf en del af disse vil være videnstunge.
Specielt har det haft effekt, at der er arbejdet med at lokalisere viden og omsætte den til reelle
produkter. Hvilket gør det nemt tilgængeligt for virksomhederne.
Det er vores konklusion, at der er et tydeligt behov for et samspil mellem det offentlige,
virksomhederne og de regionale videnscentre, til udvikling og omsætning af viden til produktion.
Med baggrund i de virksomhedskontakter, der har været gennem det seneste år, har der vist sig et
potentiale for flere indsatsområder. I processen har vi samtidig valgt at kortlægge, hvad det er, der
gør Planteråstofcentret/Plant2Product unikt og her er vi nået frem til følgende:
Kernen for den fremtidige indsats er ”Den måde vi kombinere Laboratorium – Pilotanlæg –
Netværk og Viden i forhold til den enkelte opgave”.
Vi har igennem hele projektforløbet fokuseret på processen, hvor planter bliver til produkter og
vi har derfor valgt, at den afdeling, der skal arbejde videre efter at projektet ophører, skal
markedsføres under navnet Plant2Product. Vi har valgt det navn fordi det kort og præcist
fortæller, hvad det er vi står for og samtidig har navnet muligheder også internationalt. I
nærværende afrapportering vil vi sidst i rapporten gå over til at anvende navnet Plant2Produkt da
det allerede er under indarbejdelse i vores fremtidige dagligdag.
2.1.2. PLANT2PRODUCT´S KERNEKOMPETENCER
I processen med markedsundersøgelserne har det været vigtigt for os at kortlægge, hvilke områder
vi ønsker at arbejde med i fremtiden. Vi har erfaret, at mange af virksomhedskontakterne enten er
så store så de kan selv, eller er så små så de ikke kan selv. Her har vi truffet det valg, at vi gerne vil
fokusere på de mindre virksomheder, ud fra den filosofi, at der ligger et stort uudnyttet potentiale,
samtidig med at Plant2Produkt har ekspertise indenfor projektledelse. Dette betyder, at vi kan
hjælpe virksomhederne fra idé til produktion.
Med baggrund i ovenstående har vi valgt, at Kernekompetencerne for Plant2Product er følgende:
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1. Project management. (Processen fra idé til produktion)
• Projektplanlægning
• Projektledelse
• Projektorganisation
• Udformning af ansøgninger
2. Proces-, produkt- og produktionsudvikling
• Procesudvikling fra laboratorium via pilot- til fuldskala
• Kemiske analyser
• Procesdokumentation
• Økonomiske beregninger af driften
• Finansiering
Vi henvender os til følgende brancheområder
• Tekniske hjælpestoffer herunder bioenergi.
• Ingredienser til kosmetik, farve/lak m.v.
• Plantemedicin / Naturmedicin.
Som oplyst i de tidligere status rapporter, har der været fremstillet mange forskellige
produktioner, og disse har også været præsenteret for industrien, jfr. tidligere fremsendte lister.
2.1.3. FORANKRING I VIRKSOMHEDERNE
De mindre fremstillingsvirksomheder der er i Storstrøms Amt, har et stort uudnyttet potentiale,
men på grund af virksomhedernes størrelse har det ikke været rentabelt for dem selv at have en
udviklingsafdeling. Denne ekspertise kan tilføres virksomhederne via samarbejde med
Plant2Produkt, et regionalt teknologicenter. Ud over, at vi kan bistå som tovholder – kan vi
videre udvikle på deres idéer samtidig med, at vi kan fungere som bindeled til forskningsverdenen.
KVL har i forløbet været tilknyttet projektet og samarbejdet med flere af virksomhederne på
baggrund af en samarbejdsaftale vi i forløbet har haft med KVL. Når vi udvikler samarbejdet ud
fra virksomhedernes behov får vi nogle konkrete resultater, der forholdsvis hurtigt kan
implementeres i virksomheder. Vi sikrer med andre ord brugerdreven innovation i gulvhøjde
samtidig med at vi understøtter videnskabsministeriets tanker om ”viden flytter ud”.

2.2. KONKRETE RESULTATER
2.2.1. TEKNISKE HJÆLPESTOFFER
Rapsol I/S
Med baggrund i en politisk tanke omkring CO2 neutral energi i videst muligt omfang på Lolland
Falster, har vi i projektperioden deltaget i en kortlægningsproces omkring at etablere en
rapsoliemølle på Lolland Falster. Det var vigtigt i processen, at hele produktet, rapsfrøet, blev
udnyttet bedst muligt. Vi har derfor fokuseret på, hvordan vi ud over rapsolien også sikrede
afsætning af rapskagerne. Resultatet er blevet, at der er stiftet et selskab der hedder Rapsol I/S.
Selskabet er ejet af Rapsol Avlerforninge amba, der består af ca. 40 landmænd samt DLG. DLG
bruger rapskagerne i sine foderblandinger eller til energi. For at sikre optimale betingelser for
rapsmøllen bliver den bygget ind i DLG´s foderfabrik i Bandholm, hvor rapskagerne skal
anvendes. Vi har valgt at anbefale en koldpresset olie, da det sikre den højeste kvalitet både af olie
og rapskager. På sigt gives der derved mulighed for udvikling af olie produkter med potentiel
biologisk aktivitet til plantemedicin samt til detergent markedet dvs. sæber og kosmetik.
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Endvidere vil der være mulighed for at udvikle specielle funktionelle protein produkter, der kan
anvendes i bindere i klæbemidler og som polymermaterialer.
I projektforløbet, har vi bistået med kompetencerne fra idé til produktion jfr. Plant2Products
kernekompetencer, vi har oplevet et meget seriøst samarbejde både med landmandsgruppen og
DLG. Vores mulighed for at kunne kombinere, laboratorium – pilotanlæg – netværk og viden har
efter vores opfattelse været medvirkende årsag til, at idéen er blevet til virkelighed og dermed en
ny kommerciel virksomhed i lokalområdet.
Ethanol produktion – alternativ udnyttelse af roer og hvede
I projektforløbet har vi også haft fokus på mulighederne inden for ethanolproduktion på
baggrund af roer og hvede – den såkaldte 1. generations ethanolproduktion. Vi har deltaget i en
projektgruppe med Danisco, Erhvervsråd Lolland-Falster, Landboforeningerne, Lolland
Kommune og KVL. Arbejdet i projektgruppen har været at kortlægge mulighederne for at
etablere en ethanolproduktion i relation til Nakskov Sukkerfabrik. Plant2Product har fungeret
som sparringspartner i projektgruppen, og det er lykkes projektgruppen at fremkomme med
forslag til hvordan en ethanolproduktion kan etableres. Igangsætning er dog udeblevet ind til
videre, da Danisco ikke ønsker at videreføre projektet før der ligger en afklaring fra regeringens
side omkring afgiftslettelser eller tvungen iblanding af ethanol.
2.2.2. INGREDIENSER TIL KOSMETIK
Det at kunne sikre en miljømæssig og økonomisk bæredygtighed står øverst på mange
dagsordener. Det er vores mål, at vi i nogle situationer kan koble denne optimale udnyttelse med
det 4. indsatsområde, nemlig ingredienser. Målet er bl.a. at kunne fremstille fx biologisk aktiv
stoffer, kostfibre og æteriske olier ud fra biprodukterne og så efterfølgende lade disse produkter
være en hovedingrediens inden for f.eks. plantemedicin, kosmetik- og parfumebranchen.
Biprodukterne er med andre ord en lettilgængelig råvare, der i nogle tilfælde vil være en
omkostning til det oprindelige produkt. Når vi begynder at fokusere på biprodukterne, kan det
også give os mulighed for at vurdere på hovedproduktet, da vi måske med fordel kan ændre lidt
på fremstillingen af hovedprodukter og dermed få en øget værdi i de efterfølgende biprodukter.
Eksempel 1:
En virksomhed, der har et hovedprodukt, har samtidig størstedelen af råvaren som biprodukt. Vi
har kortlagt og analyseret 3 mulige produkter, der kan fremstilles ud fra biproduktionen.
Virksomheden har selv markedskontakten, men vi er tovholder og sikrer implementering og
forankring i virksomheden.
Eksempel 2:
En producent har et biprodukt, der ønskes udviklet. Producenten kan ikke umiddelbart løfte
opgaven alene. Vi deltager derfor som sparringspartner inden for organisationsformer, samtidig
med, at vi kommer med forslag til nye produkter på baggrund af biprodukterne.
2.2.3. PLANTEMEDICIN
I projektforløbet har det vist sig, at der er et potentiale i at arbejde videre inden for plantemedicin.
Markedet for kosttilskud er midt i en spændende udvikling med mange attraktive muligheder.
Udviklingen er drevet af den aldrende befolkning i kombination med de mange livsstilssygdomme
og den almene interesse for egenbehandling og forebyggelse. Den videnskabelige fokus på
området er også stigende og det øger accepten af brug af naturmedicin både bland forbrugerne og
lægerne. Ønsket er derfor at basere produkterne på solid faglig dokumentation af de medicinske
egenskaber.
Markedsudviklingen inden for kosttilskud og plantemedicin er oppebåret af en lang række
gunstige markedspositioner. Der bliver hele tiden lanceret nye produkter på markedet og det
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påvirker interessen for området positivt med stigende købelyst. Den positive udvikling er
understøttet af den generelle fokus på innovativ markedsføring samt bedre gennemslagskraft i
afsætningsleddene.
Eksempel:
En producent inden for kosttilskud ønsker at få udviklet og testet sit produkt som
naturlægemiddel. I den forbindelse ønskes etableret en GMP produktion (Kvalitetssikret
produktion). Virksomheden har selv et etableret afsætningsnetværk.
Baggrunden for ønsket om etablering af et nyt GMP-laboratorium på Grønt Center skal ses som
en naturlig udvikling af arbejdet, der er gennemført inden for planteråstoffer.
GMP laboratorium
For at det fremtidige udviklingsarbejde kan udføres, er det en nødvendighed, at Grønt Center
foretager en nybygning, der lever op til gældende krav til udvikling og produktion af
plantemedicin. Der er skrappe krav til lokaler m.v. og disse er p.t. ikke til rådighed på Grønt
Center.
Etablering af et nyt GMP-laboratorium vil være den naturlige overbygning til det langsigtede
udviklingsarbejde, der igennem årene har været gennemført på Grønt Center.
Formålet er at sikre rammerne til fortsat udvikling inden for plantemedicin.
GMP-laboratoriet vil samtidig komme til at fungere som virksomhedernes/vores kunders
forlængede arm til produktudviklingsopgaver. Der fokuseres generelt på at forbedre forbrugernes
sundhed og velvære ved at markedsføre veldokumenterede og effektive produkter. Denne
dokumentation stiller store krav til produktionsprocessen.
2.2.4. AFGRÆNSNING AF MARKEDSUNDERSØGELSER

Markedet for Planteråstofcentret er de virksomheder der forarbejder plantematerialer til
produkter som efterfølgende distribueres og afsættes til forbrugerne. Fokus er derfor på disse
virksomheder.
Prisstrukturen for enkle produkter i de enkle markeder er svær at komme tæt på, dels er
økonomien meget kompleks og dynamisk, og dels værner de enkelte virksomheder kraftigt om
prisstrukturen på deres kerneforretninger samt om deres ideer om nye forretningsområder.
Dette har betydet, at vi har valgt at fokusere på, hvad virksomhederne i markedet inden for
udnyttelse af planteråstoffer kunne have behov for og ud fra disse erfaringer har vi dannet os et
overblik over indsatsområderne.
Vi har valgt at fokusere direkte på regional udvikling, der efterfølgende forventes at kunne
kopieres til resten af Danmark og på sigt endnu bredere.

2.3. RESUME AUGUST 2005 (STATUS ÅR 2)
Planteråstofcentret har i projekt perioden fremstillet ca. 30 forskellige produkter i
pilotanlægsskala. Produkterne fordeler sig som angivet i tabel nedenfor.
PRC fordeling af pilotprodukter
1. Duft/aromastoffer
18
2. Pesticider
2
3. Plantemedicin
2
4. Farvestoffer
2
5. Tekniske hjælpesoffer
6
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I forbindelse med præsentation af Planteråstofcentret og projektets produkter er der i perioden
gennemført præsentationer for ca. 20 virksomheder. Alle præsentationer er gennemført med
henblik på at indlede samarbejder der kan lede til nye kommercielle produktioner. Der er i
forbindelse med præsentationerne udarbejdet produktblad for relevante produkter og udarbejdet
PR materiale. Endvidere har Planteråstofcentret en hjemmeside under greencenter.dk. I
forbindelse med virksomhedskontakt søges det løbende at have 5 potentielle industrikontakter i
dialog, for at sikre fokus.
De prøveproducerede råvarer er endvidere blevet præsenteret overfor forskellige
industrivirksomheder, med det formål at få industriens vurdering af kvaliteten. Denne dialog er
intensiveret i 2. halvår af 2005, men der foreligger p.t. kun få konkrete resultater, der kan indikere,
hvilke markeder, der kan vise sig at være interessante. I den kommende projekt periode vil der
som planlagt være fokus på markedsvurderinger og markedsanalyser, hvor analyser af
dækningsbidrag for de enkelte produkter vil indgå som en del af præsentationerne overfor
potentielle virksomheders investeringer i projektets resultater.
På nuværende tidspunkt synes udviklingen positiv, interessen for Planteråstofcentret er stigende
og det forventes, at de løbende tilbagemeldinger på vore produkter vil give mulighed for
yderligere produkt optimeriger.
For at styrke den faglige dokumentation af råvarer og produkter er der i perioden indgået en
samarbejdsaftale med KVL, Institut for Grundvidenskab. Aftalen er pt. ved at blive udbygget
således, at en forsker fra KVL direkte vil deltage i Planteråstofcentret’s udviklingsarbejde og
supportere med analytisk dokumentation.
Planteråstofcentret Pilotanlægget er i perioden blevet tilpasset indenfor fremstilling af
æteriskeolier, hvor der er bygget et dampdestillationsanlæg til destillation af olier fra henholdsvis
herba og frø. I mølleriet er et ”air classification” anlæg under opførelse med henblik på tør
fraktionering af fx protein og stivelse.
I det der i projekt perioden har været en stor udadvendt aktivitet og der har været en væsentlig
stigning i antal produkter og dermed en væsentlig stigning i antallet af ”under” projekter er
Microsoft Project Manager blevet valgt som styringsredskab. De samlede aktiviteter vurderes
løbende på ugentlige projektmøder.

2.4. RESUME AUGUST 2004 (STATUS ÅR 1)
Aktiviteterne i centeret for industriel udnyttelse af
planteråstoffer har i det indeværende år primært været
koncentreret omkring udvælgelse, indkøb, etablering og
indkøring af de forskellige enhedsoperationer, herunder
mølleri, oliepresning, ekstraktion, filtrering, tørring etc.
Yderligere er der blevet ansat personale i centeret,
heriblandt en kemiingeniør, en kemiker, en agronom og en
smed. Centeret har vurderet, at det var vigtigt at samle
personer med forskellige uddannelser og kompetencer.
Anlægget er på nuværende tidspunkt funktionsdueligt, og
ved præliminære eksperimenter er det konstateret at de
vigtigste dele af anlægget fungerer. Det vurderes, at
anlægget i mindre omfang løbende skal modificeres
afhængig af de specifikke krav til de enkelte eksperimenter.
Det er hensigten at centret i den nærmeste fremtid skal
kontakte en række industri samarbejdspartnere med henblik
på at få etableret og igangsat en række prøveproduktioner

Oliepressen (forrest) og mølleriet (bagerst)
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som har industriel interesse. På nuværende tidspunkt har planteråstofcenteret allerede et
samarbejde med HybenVital International ApS omkring udvikling af et produkt indenfor
plantemedicin, og det forventes at aktiviteterne indenfor de andre produktområder (aromastoffer,
pesticider, farvestoffer, tekniske hjælpestoffer etc.) igangsættes inden udgangen af 2004.
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3. CENTER OPBYGNING
Opbygningen af: Center for planteråstoffer til industriel udnyttelse, omfatter dels opbygning og
fastholdelse af kompetencer indenfor planteråstoffer og forarbejdning samt opbygning af
pilotanlæg, hvor der kan produktudvikles og produceres prøver til anvendelsesforsøg og
markedsundersøgelser i samarbejde med forskningsinstitutioner og virksomheder.
I det følgende gives der en status for og introduktion af Centrets personale samt personer ad hoc
tilknyttet centeret.

3.1. PERSONALE
Christian L. Bagger, Kemiingeniør. Projektleder og økonomiansvarlig.
Ph.d., Poul H. Madsen, Biolog. Senior rådgiver.
Thomas N. Brink, Kemiker. Analyser og litteratursøgning.
Tine Vinther Clausen, Agronom, Forretningsplaner og markedsanalyse.
Susanne Hermansen, laborant
Boye Johansen, Operatør
Specialviden tilknyttet kortere perioder
Mads L. Hansen, Agronom. Udførelse af eksperimenter i pilot skala.
Jørgen V. Pedersen, Kemiingeniør. Specialviden i ekstrahering af vegetabilske olier og
enhedsoperationer indenfor konfektureindustrien.
Poul A. Hansen, Agronom. Specialviden indenfor afsætning og økonomi af vegetabilske
grovvarer.
Denis Ramirez, Agronom, Specialist, æteriskeolier.
Henning P. Jørgensen, Smed, Tekniker. Opbygning og vedligeholdelse af anlæg.
Jens Christian Sørensen, KVL. Analyser og produktudvikling.
Jes Bjerregaard, Enwido. Proceskonsulent til strategiproces.
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3.2. PILOTPRODUKTION
Hovedbestanddelene af forsøgsanlægget er blevet etableret i projektets opstartfase.
Forsøgsanlæggets bestykning omfatter tekniske enhedsoperationer til fraktionering, oprensning,
dampdestillation, kemisk og enzymatisk modificering af planteråstoffer, samt HPLC til analyse og
kvalitetsdokumentation.
•

Møllerisektion, figur 1.

•

Oliepresningssektion, figur 2.

•

Vandig ekstraktion, modifikation, oprensning og tørring, figur 3.

•

Dampdestillation, figur 4.

•

HPLC, figur 5.

I det følgende vises pilotanlægget som proces flow diagrammer og via billeder.
3.2.1. MØLLERISEKTION
Møllerisektionen (figur 1.) er bygget op over en dobbelt valsestol med riflede valser på den ene
side og glatte valser på den anden side. Fra valsestolen kan der vælges luft transport til silo eller
dobbelt centrifugal sigte. Centrifugalsigten er opdelt i tre sektioner på hver side, hvor der kan
vælges sold alt efter den valgte opgave. Efter centrifugalsigten kan der vælges transport til
luftsigtning.
Anlægget er således meget fleksibelt og kan bl.a. benyttes til:






oprensning af fraktioner fra råvarer som cerealier, herunder hvede, byg, havre.
diverse frø rensningsopgaver.
afskalning af oliefrø, herunder raps, hamp, valmuer.
for formaling af hele frø forud for ekstraktion af æteriske olier og biologisk aktivstoffer.
formaling og oprensning af protein og stivelse fra lupin og hestebønne frø.

Air klassifikation (figur 1.a.) er bygget op over to cykloner med forskellige diametre og mulighed
for regulering af lufthastighed. Air klassifikation kan benyttes til fraktionering af formalede varer,
hvor der er forskel på sedimentationshastigheden i luftstrømmen som f.eks. ved separation af
stivelse og protein fra hestebønner.
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Figur 1. Møllerisektion

Figur 1.a. Air – Classification
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Mølleriet med Air - Classification

3.2.2. OLIEPRESNING
Oliepresningssektionen (figur 2) er bygget op over koldpresning, med en presse der er opbygget
efter samme principper som de helt store oliepresser. Kapaciteten på møllen er 30-40 kg frø pr.
time. Efter oliepresningen kan olien filtreres til en klar koldpresset olie. På oliemøllen kan der
presses olie fra olieholdige frø som raps, hamp, valmue og marietidsel.
Figur 2: Oliepresningssektion
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Oliepressen

3.2.3. OPRENSNINGSPILOT
Oprensningspilot (figur 3)er bygget op over kendte enhedsoperationer dimensioneret med
udgangspunkt i 500 l skala. Enhedsoperationerne omfatter: 3 stk 500 l tanke, 3 stk 50-100 l tanke,
dekanter centrifuge, 40x40 rammefilter, 4.5 m2 ultrafiltrering / mikrofiltrering, ion-bytter og
kromatografikolonner, spraytørring, varmevekslere, pH stat til proceskontrol. I mindre skala kan
der presses frugt juice til videre forarbejdning, og der kan inddampes forskellige vandige
opløsninger og frysetørres prøver.
På anlægget kan der fremstilles isolater af naturstoffer ved fældning, ultrafiltrering og/eller
kromatografi/ionbytning. Eksempler på naturstoffer, der kan oprenses fra planters forskellige
botaniske bestanddele, er planteenzymer, proteiner, kostfibre, kulhydrater og biologisk
aktivstoffer.
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Figur 3: Vandig ekstraktion, modifikation, oprensning og tørring

Dekanter
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3.2.4. DAMPDESTILLATION
Dampdestillation (figur 4.) er baseret på afdampning af æteriske olier fra enten frø eller frisk
høstet herba ved atmosfærisk tryk. Efter afdampning kondenseres vanddamp og olier via
varmeveksling og vand, og olie separeres i en beholder. Der kan fremstilles æteriske olier fra en
lang række frø og herba, som er beskrevet i afsnittet under duft og aroma stoffer.
Figur 4: Dampdestillation.

El dampkedel og beholder med ionbyttet vand
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3.2.5. HPLC
High Performance Liquid Chromatography eller High Pressure Liquid Chromatography. Med
denne type af væskekromatografi opnås separation af en prøves forskellige komponenter. Vi får
således adskilt stofferne og kan identificere dem vha. standarder. Hver forskellig analyse kræver
sin metodeudvikling, men når dette arbejde er gjort, køres analyserne rutinemæssigt. Et
nødvendigt analyseværktøj til dokumentation af produkternes indholdsstoffer.
Figur 5. HPLC.
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3.3. INDUSTRI KONTAKTER
Følgende virksomheder og Institutioner er blevet introduceret til Planteråstofcentret med henblik
på at udvikle samarbejdsrelationer og kendskabet til Planteråstofcentret:
Årstiderne A/S www.aarstiderne.com
Porteføljen indeholder diverse økologiske fødevarer som distribueres direkte til forbrugeren via
Internettet.
Hybenvital International ApS www.hyben-vital.com
Porteføljen indeholder naturmedicin af hunderose hyben.
CompleMedic
Porteføljen indeholder diverse økologiske og biodynamiske kosmetiske produkter.
Alsøegaard
Porteføljen indeholder naturmedicin af rød solhat.
Melitek www.melitek.com
Porteføljen indeholder produktion af diverse plastprodukter primært baseret på polyoleofiner, samt salg af
polymerer fra Huntsman.
Vikima Seed A/S www.vikimaseed.com
Porteføljen indeholder produktion og salg af blomster- og grøntsagsfrø på verdensplan
Danisco Development Center www.danisco.com
Portefølje indeholdende bla. smags og aromastoffer
Novozymes www.novozymes.com
Portefølje indeholdende bl.a. tekniske enzymer
Lyckeby Industrial A/S www.lyckeby-industrial.com
Portefølje indeholdende lim produkter.
Borup Kemi www.borupkemi.com
Portefølje indeholdende bl.a. vegetabilske olier til træbeskyttelse
Solum gruppen www.solum.dk
Portefølje indeholdende bl.a. komposteringssystemer til omdannelse af organisk materiale til muldjord
TT Woodcare (Trip Trap) www.ttwoodcare.dk
Portefølje indeholdende træbeskyttelse.
United Milling Systems ApS www.ums.dk
Portefølje indeholdende mølleriteknologi.
Alfa Laval www.alfalaval.com
Portefølje indeholdende bl.a. salg af enhedsoperationer og komplette anlæg.
UniqEnviro www.uniqenviro.dk
Portefølje indeholdende bl.a. antioxidanter og aromastoffer.
Toms Gruppen A/S www.toms.dk
Portefølje indeholdende bl.a. smags- og aromastoffer.
DLG / Danraps www.dlg.dk
Portefølje indeholder oileprodukter, foder, gødning og planteværn
Nor-Feed www.norgroup.dk
Portefølje indeholder produktion af naturlige additiver til foder
UNIQUE Products:
Portefølje indeholder fedeolier, naturlige duftolier
KERNEGAARDEN www.kernegaarden.dk
Portefølje indeholder æbleprodukter
LF Frugt/Dansk Kernefrugt:
Portefølje indeholder kerneprodukter
Dansk Droge www.danskdroge.dk
Portefølje indeholder vitaminer og kosttilskud
CP Kelko
Portefølje indeholder hydrocolloider / pektin fra citrus og tang
E2
Portefølje indeholder energi
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3.4. UNIVERSITETER OG VIDENSINSTITUTIONER
Der har i projektet været kontakt til forskellige afdelinger af nedenstående Universiteter og
Videns institutioner, med henblik på at informere om mulighederne i Planteråstofcentret samt om
evt. samarbejdsmuligheder.
Fødevare Økonomisk Institut
Danmarks Farmaceutiske Universitet
Danmarks Tekniske Universitet
Danmarks Jordbrugsforskning
Roskilde Universitets Center
Den Kgl. Veterinære Landbohøjskole
Der er indgået samarbejdsaftale med Den Kgl. Veterinære Landbohøjskole - Institut for
Grundvidenskab (tidligere Kemisk Institut) v. Docent Hilmer Sørensen og Lektor Jens Christian
Sørensen under faggruppen for Bioorganisk kemi.
Der er lavet et praktisk tillæg til aftalen, der har givet mulighed for et praktisk samarbejde om
udvikling af analytiske metoder indenfor farvestoffer, UV – og antioxidant stoffer fra planter til
anvendelse indenfor plantemedicin, kosmetik og farve/lak industrien.
Samarbejdet har primært været rettet mod opbygning af analytiske HPLC kompetencer i
Planteråstofcentret til bestemmelse af flavonoider til anvendelser som antioxidanter,
tilsætningsstoffer og i plantemedicin, og glycolipider til anvendelse som emulgatorer og
farmaceutiske delivery systems.
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4 . PLANTERÅSTOFFER / UDVÆLGELSE
En stor del af planteråstofcenterets aktiviteter har i perioden august 2004 til august 2006
omhandlet proces- og produktudvikling indenfor projektets indsatsområder. I de følgende afsnit
gives en status for de områder, der er blevet arbejdet indenfor. Resultaterne har været forelagt
relevante virksomheder.

4.1.DUFT OG AROMASTOFFER
4.1.1. KORT OM ÆTERISKE OLIER
Pebermynte (Mentha piperita L.)
Forskellige myntearter gror godt i det skandinaviske klima, hvorfor forholdene i Danmark burde
muliggøre en egentlig kommerciel dyrkningen af pebermynte, der lever op til de højeste
kvalitetskrav. Verdensproduktionen af pebermynteolie udgør ca. 5000 tons, og forbruget i
Danmark ca. 160 tons til en værdi af ca. 30 mil. Kr.
Herudover kan pebermynte være
udgangsmateriale for mentolfremstilling.
Pebermynteplanten
har
ligeledes
potentiale, som frisk krydderurt og tørret
som naturmedicin.
Der er plantet ca. 250 pebermynteplanter
på Grønt Centers forsøgsområde.
Forskellige behandlinger af det høstede
bladmateriale (tørring, findeling etc.) skal
være med til, at finde den optimale
behandling af det vegetative materiale
således, at udbyttet af den essentielle Pebermynte, Grønt Center Råhavegård 2005
olie
er
højst, dog uden at gå på kompromis
med
kvaliteten af olien. Kvaliteten af olien
undersøges
ved kemiske analyser (Gaskromatografi) og sammenligning af det producerede olie med kendte
kommercielle olier primært fra Nordamerika.
Persille (Petroselínum crispum (Mill.))
I samarbejde med Vikima Seed undersøges muligheder for at udnytte frasorteret frø, som udgør
et rest produkt fra virksomheden. I produktionen af udsædsfrø til blomster og grønsager er der et
væsentligt spild i form af ikke spiredygtige frø, og disse frø er en oplagt ressource i ekstraktionen
af duft og aromastoffer.

Persillefrø

Persillefrø er en interessant råvare, specielt til isolering af
frøets essentielle olie, men også på baggrund af indholdet af
det specielle monosakkarid apiose. Persillefrø indeholder 2-7
% essentielle olier, som hovedsalig udgøres af stofferne
1,3,8-p-menthatrien, myristicin, β-phellandren, apiol, myrcen,
terpinolen og 1-methyl-4-isopropenylbenzen. Den specifikke
sammensætning af den essentielle olie samt mængden
afhænger af varieteten og accessionen af persille. På
nuværende tidspunkt er der i planteråstofcenterets regi
isoleret essentiel persilleolie fra ca. 15 kg frø, og der er
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arbejdet på at optimere metoden til dampdestillering af den essentielle olie.
Ud over den essentielle olie indeholder persillefrøet det specielle monosakkarid apiose. Denne
aldose (3-C-Hydroxy-methyl-D-glycerotetrose) kendes kun fra persillefrø og sellerifrø.
Den essentielle olie fra persille benyttes primært som aromastof i fødevareindustrien. Yderligere
benyttes de essentielle olier fra persille som duftstof i parfumer, sæber og cremer indenfor
kosmetikindustrien. Af mere sekundær karakter benyttes de essentielle olier i mundspray og
lignende til neutralisering af eksempelvis dårlig ånde.
Timian (Thymus vulgaris (L.))
Gennem kontakt til Barritskov – Aarstiderne A/S er der blevet tilvejebragt både tørret og frisk
timian. Timian er en kendt krydderurt, som er værdsat af fødevareindustrien. Der er som
udgangspunkt dampdestilleret både tørret timian og frisk timian med henblik på
aromaanvendelser. Udbyttet svinger dog meget, og der har været arbejdet med formulering af en
procedure til forbehandling før dampdestillering.
De vegetative dele af timian indeholder 1,5-2,5 % essentielle olier, som hovedsalig udgøres af
stofferne thymol, carvacrol, β-myrcen, γ-terpinen, linalool og p-cymen.
Koriander (Coriandrum sativum)
Æterisk olie af korianderfrø værdsættes for den sødlige krydrede varme duft, der efter sigende
virker beroligende og afslappende på sind og muskler.
Koriander er kendt helt tilbage til det gamle Ægypten. Planten stammer fra Marokko og bliver ca.
1m høj. Knuste korianderblade lugter ubehageligt som maste insekter. Det græske ord for insekt
er koris, og heraf stammer navnet koriander.
Indholdet af æterisk olie fra de modne frø er normalt 0,8-1,0%.
Gulerodsfrøolie (Daucus carota)
Gulerodsfrø indeholder en æterisk olie, som værdsættes
for dens meget specielle duftnoter, der ligger i kategorien
af tørre træ- og jordagtige dufte. Til at begynde med
sødlig men efterfulgt af en vedvarende tung jordagtig
duft – en anelse fed og krydret. Den æteriske olie fra
gulerodsfrø anvendes især til cremer, badeolier mm., da
olien er tilskrevet gavnlig virkning overfor en række
hudlidelser.
Dild (Anethum graveolens L.)
Dild er en fremragende kilde til en aromatisk æterisk olie, Gulerodsfrø og æterisk olie
der benyttes i forskellige nonfood sammenhænge –
oftest som aromakomponent. Indholdet af æterisk olie i dild frø er 1– 4 % (DW) og værdien af
olien er tilsvarende høj. Dild er en meget interessant råvare, og Planteråstofcenteret har modtaget
plantemateriale fra Vikima Seed A/S med henblik på at udvinde og udnytte det som planteråstof.
Citronmelisse (Melissa officinalis)
Citronmelisse indeholder en æterisk olie, som værdsættes for dens friske sødlige citronagtige duft,
der efter sigende virker beroligende og bedøvende. Til en vis grad kan den virke
svampedræbende. Citronmelissen stammer fra Middelhavsregionen og bliver op til 60cm høj.
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Indholdet af æterisk olie fra den friske herba er meget lavt 0,01-0,02%.
I cremer og lotion anvendes olien i svag koncentration, idet det høje aldehydindhold ellers kan
medføre hudirritation.
Oregano (Oreganum vulgare)
Oregano indeholder en carvacrol rig æterisk olie med
stærk antibakteriel og svampedræbende effekt. Olien
benyttes i mange forskellige nonfood sammenhænge
– eksempelvis som aromastof men også som
konserveringsmiddel i foderstofblandinger. Olien
kunne også have muligheder som pesticid i
landbruget.
Indholdet af æterisk olie i oregano er lavt, men
værdien af olien er tilsvarende høj, hvorfor oregano
er en meget interessant råvare, som med
forarbejdning kan udgøre en væsentlig nonfood
råvareressource.

Blomstrende oregano, Grønt Center Råhavegård

Grannåle (Picea abies)
Produktionen af gran til pyntegrønt og juletræer i Danmark er af et omfang, der gør det attraktivt
at undersøge alternative muligheder til udnyttelse af denne ressource/råvare til produktion af
duftstoffer fra stedsegrønne planter/træer.
Nåle af rødgran indeholder hovedsagelig terpenerne α & β-pinen, camphen, sabinen, limonen og
β-phellandren. Litteraturen angiver dog store variationer i den specifikke sammensætning af den
essentielle olie fra grannåle, hvorfor det er nødvendigt at karakterisere den konkrete
sammensætning af de destillerede olier. Dampdestillering af rødgrannåle har i de indledende
forsøg ikke givet de store udbytter. Metoden er blevet optimeret, så vi opnår bedre udbytter og
bedre kvalitet.
Aromastofferne i grannåle er primært interessante som duftstof i parfumer, sæber og cremer
indenfor kosmetikindustrien. Der kan endvidere destilleres essentielle olier fra flere forskellige
stedsegrønne planter som eksempelvis Abies nobilis, Abies nordmanniana, Thuja occidenta, Thuja plicata
og Abies alba.
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4.1.2. UDVALGTE PILOT RESULTATER ÆTERISKE OLIER
Timian fra Bogense
Der blev destilleret 18,0 kg frisk timian herba fra Lykkegård (Bogense). Materialet var høstet
dagen før ekstraktionen og var genvækst af tidligere høstet timian. To destillationer.
Oregano, Råhavegård
18,5 kg frisk herba høstet og destilleret samme dag. To destillationer.
Timian fra Barritskov
8,6 kg frisk herba, høstet dagen før. Første slæt. To destillationer.
Citron Melisse, Barritskov
13,7 kg frisk herba høstet dagen før. Første slæt. To destillationer.
Pebermynte, Barritskov
17,2 kg frisk herba høstet dagen før. Første slæt. To destillationer.
Pebermynte, Råhavegård
20,4 kg frisk herba. Høstet og destilleret samme dag. To destillationer.
Pebermynte, Råhavegård
19,0 kg frisk herba høstet og destilleret samme dag. To destillationer.
Oregano, Råhavegård
8,4 kg frisk herba høstet og destilleret samme dag. En destillation.
Oregano, Råhavegård
26,8 kg frisk herba høstet og destilleret samme dag. Tre destillationer.
Hamp, Råhavegård
18,3 kg frisk herba høstet og destilleret samme dag. To destillationer.
Fennikel, Vikima
4,3 kg frisk herba høstet og destilleret samme dag. En destillation.
Pebermynte, Råhavegård
19,9 kg frisk herba – plantet om foråret. Høstet og destilleret samme dag. To destillationer.
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Resultater
Plantemateriale

Antal
slæt

Høstet
Kg

Areal
kv.m

Olieudb.
Liter

Grønt
tons/ha

Udb.Olie
l/ha

Olie
Kr./kg

Olie
Kr./ha

Pebermynte
Barritskov

2

18,2

11,0

0,0180

16,5

16,3

96,00

1.564,80

Pebermynte
Råhavegård
Pebermynte
Råhavegård

2

20,4

6,75

0,0358

30,0

52,6

96,00

5.049,60

2

19,0

6,0

0,0368

31,6

61,2

96,00

5.875,20

Oregano
Råhavegård
Oregano
Råhavegård
Oregano
Råhavegård
Timian
Barritskov
Timian
Bogense

2

18,5

5,0

0,0180

37,0

36,0

372,50 13.410,00

3

26,8

15,75 0,0650

17,0

41,2

372,50 15.347,00

2

18,5

10,0

0,0180

18,5

18,0

372,50 6.705,00

1

8,6

10,8

0,0144

7,9

13,2

670,50 8.850,60

2

18,0

(?)

0,0030

-

-

670,50 -

Oregano-række (3.) Råhavegård,: tidlig destillering, midt i juni.

Antal slæt: hvert slet er destilleret direkte efter høst.
Høstet kg: snit plantemasse i alt.
Areal kv.m: længden af rækken gange skønnet rækkebredde.
Olieudb. liter: den ekstraherede mængde olie efter opsamling af 5,0 liter hydrolat.
Grønt, tons/ha: omregning fra kg/kv.m til tons/10.000 kv.m
Udb.olie, l/ha: omregning fra liter /kv.m til liter /10.000 kv.m
Olie, kr./kg: aktuelle markedspriser fra Ventos S/A, Spanien (opkøber)
Olie, kr./ha: idégrundlag til DB-beregning.

4.2. KONKLUSION: DUFT OG AROMASTOFFER
De væsentligste arbejdsopgaver i forbindelse med ekstraktionen af
duft og aromastoffer ligger i optimeringen af planteproduktion og
dampdestilleringen. For at få en professionel vurdering af oliernes
kvalitet og til dels markedsværdi er der, efter aftale, sendt prøver til
Danico, Toms Gruppen samt forskellige ”dealere”.
På baggrund af tilbagemeldinger fra Danisco Belgien samt Ventos,
er det vores konklusion, at det generelt er muligt at fremstille høj
kvalitets olier i rimelige udbytter, af dansk plantemateriale med de
metoder, der er udviklet i Planteråstofcentret.

Pebermynteolie

4.3. PESTICIDER/BEKÆMPELSESMIDLER
Ved arbejdet med pesticider fokuseres primært på plantebeskyttelsesmidler, som er deterrerende
eller repellerende på insekter. Specielt indenfor økologisk dyrkning af både fødevare, men også
eksempelvis pyntegrønt er der på nuværende tidspunkt ingen effektive og gode
behandlingsformer mod insektangreb. Ligeledes er bekæmpelse af nematoder i jord et problem,
men hvor præliminære forsøg med glucosinolater fra korsblomstrede har vist sig virksomme.
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Planter benytter forskellige strategier for at overleve de biotiske stressfaktorer, og ved angreb af
herbivore insekter består forsvaret blandt andet af et kemisk forsvar, hvor planten udnytter sin
evne til at danne kemiske indholdsstoffer (allelokemikalier), der på forskellige niveauer beskytter
planten. Dette forsvar bliver til stadighed udfordret af insekter, der søger at sikre egnende
fødekilder, og populært betragtes denne co-evolution som et våbenkapløb mellem insekter og
planter. En af konsekvenserne af dette kapløb er, at der findes en utrolig mangfoldighed af
sekundære planteindholdsstoffer i planter. Planteråstofcenteret ser en stor udfordring i
udvælgelsen og oprensningen af sekundære planteindholdsstoffer, der kommercielt kan benyttes
som plantebeskyttelsesmidler.

4.4. KONKLUSION PESTICIDER
Gennem samarbejde med Institut for Grundvidenskab på Den
Kongelige Vet.- og Landbohøjskole (KVL) har der været arbejdet
med udvælgelse af sekundære plante-indholdsstoffer eller
naturstofgrupper, der er interessante i relation til oprensning i pilot
plant skala. Blandt kandidatstofferne er blandt andet glucosinolater
fra korsblomstrede planter (der kendes ca. 130 forskellige) og
pyrethum (pyrethriner I & II, Jasmolin I & II og Cinerin I & II) fra
krysantemum blomster af arten Chrysanthemum cinerariaefolium.
I samarbejdet med Institut for Grundvidenskab KVL, er der
gennemført pilot plant fremstilling af myrosinase (enzym) samt
glucosinolater med henblik afprøvning mod insektangreb på planter.

Søjler til oprensning af
f.eks. glucosinolater

Fortiden er økologerne ikke interesseret i at benytte strategien med naturlige bekæmpelsesmidler.
I det konventionelle dyrkningssystem har de naturlige bekæmpelsesmidler en vanskelig
markedstilgang i øjeblikket grundet de højere produktionsomkostninger.

4.5. PLANTEMEDICIN
Rødsolhat (Echinacea purpurea (L.) Moench)
Blandt de immunostimulerende naturstoffer, der i dag kommercielt produceres og sælges, er rød
solhat en af de mest solgte. Desuden er solhat en af de medicinplanter, som den etablerede
videnskab bruger ressourcer på at analysere. Rød solhat er kendt som medicinplante fra den
oprindelige befolkning i Nordamerika og er derfra blevet indført til forskellige verdensdele
heriblandt Europa.
Forskningen i rød solhat indebærer i dag både kliniske forsøg med ekstrakter af rød solhat samt
oprensning og identifikation af naturstoffer fra de forskellige vegetative dele af rød solhat.
Forskerne er dog p.t. ikke i stand til at forklare rød solhats immunostimulerende effekt ud fra
plantens indhold af naturstoffer. Hovedvægten af forskningen er dog koncentreret omkring rød
solhats indhold af alkamider (alkylamider), kaffesyrederivater (e.g. cichoriesyre & echinacosid),
glycoproteiner og polysaccharider.
Planteråstofcenteret er qua sine enhedsoperationer (se forsøgsanlæg) i stand til at oprense
forskellige komponenter/indholdsstoffer i plantemateriale af rød solhat. Gennem f.eks. et
samarbejde med Danmarks Farmaceutiske Universitet (DFUni) og Alsøegaard (producent af rød
solhat planter) kunne der på sigt udvikles ekstrakter til forskellige formål indenfor plantemedicin.
Æblepulp
Æbler indeholder en del stoffer, som kan være potentielle høj-værdi produkter. Disse stoffer
omfatter grupper som flavonoider, antocyaniner og andre phenoliske forbindelser.

SIDE 26 AF 41

Det er vist, at æblepulpen efter presning indeholder en betydelig mængde af den samlede mængde
antioxidanter, som findes i hele æbler (Van der Sluis et al. 2002). Disse stoffer er velkendte for
deres rapporterede positive effekt i forhold til hjerte-kar sygdomme og kræft, men yder ligeledes
et bidrag til både farve og smag af æbler (Van der Sluis et al. 2002). Udnyttelse af disse naturligt
forekommende antioxidanter kan vise sig at være af stor betydning i forhold til et formindsket
forbrug af syntetiske antioxidanter med dertilhørende reduktion af disses til tider negative
effekter. En mulighed for udnyttelse af naturlige antioxidanter i industriel skala fra æble presserest
har været undersøgt. Resultatet herfra åbnede mulighed for at opnå en betydelig mængde
phenoliske forbindelser med antioxidative egenskaber, som kunne anvendes både indenfor
fødevare- og kosmetiske produkter (Peschel et al. 2006).
Produktion eller ekstraktion af disse stoffer kan opnås på flere måder, heriblandt enzymatisk
ekstraktion (Benoit et al. 2006), solvent ekstraktion (Peschel et al. 2006) eller ved brug af andre
teknikker. Af afgørende betydning er dog, at stofferne holdes på deres aktive form, som er den de
har i deres native form, hvilket igen betyder, at procesbehandling skal foretages skånsomt og,
hvor der er analytisk dokumentation for tilstedeværelsen af de ønskede aktive stoffer.
Kostfibre anses for at være en vigtig ernæringsmæssig komponent i den daglige
fødevareindtagelse. Presseresten fra æbler med dens indhold af kostfibre har i rotteforsøg vist en
reducerende effekt på plasmalipid indholdet (Leontowicz et al. 2001). Dette kan sænke risikoen
for hjerte-kar sygdomme.
Af problemstillinger ved anvendelse af æblepresseresten kan nævnes tilstedeværelsen af proteiner,
som kan optræde som allergener. De to dominerende allergener i æbler Mal d1 og Mal d3 blev i
en undersøgelse fundet i alle de undersøgte æblesorter (39 sorter), men i meget varierende
mængder. Mal d3 synes at være lokaliseret i forbindelse med skallen på de undersøgte æbler
(Marzban et al. 2005), mens Mal d1 var fordelt over hele æblepulpen.
Mal d1 tilhører en gruppe af allergener, som fremkalder en mild allergisk reaktion, mens den mere
hårdføre Mal d3 giver mere alvorlige reaktioner hos de mennesker, som er allergiske overfor disse
proteiner.
På ovenstående baggrund er der produceret prøver på æblepulp med henblik på afsætning inden
for plantemedicin og kosmetik.
Hyben (Rosa canina L.)
Grønt Center har indgået en selvstændig samarbejdsaftale med Hyben Vital om det fortsatte
samarbejde med Hyben Vital, idet det fortsatte samarbejdet falder udenfor Planteråstofcentrets
indsatsområder.

4.6. KONKLUSION PLANTEMEDICIN
Via de udviklede ekstraktrions- og HPLC metoder er vi i stand til at oprense enkeltkomponenter
fra planter. Der arbejdes fremadrettet på at etablere kompetencer indenfor Planteråstofcentret til
at kunne gennemføre screening af arter og sorter for aktivstoffer, oparbejdning af aktivstoffer og
formulering af dermatologiske produkter med henblik på gennemførelse af mikrobielle- og evt.
reologiske-stabilitetsforsøg. Et sådant system forventes benyttet dels til vurdering af aktivstof
virkning samt til vurdering af nye naturlige konserveringsmidler. Aktiviteten vil her også kunne
dække afprøvning af aroma- og duftstoffer samt produkter fra indsatsområderne tekniske
hjælpestoffer og pesticider (konservering).
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4.7. FARVESTOFFER
Vi har konstateret, at naturlige farvestoffer generelt har meget vanskeligt ved at konkurrere med
syntetiske farvestoffer, der er mere stabile og billigere. Der findes dog nicher, hvor naturlige
farvestoffer anvendes, herunder fødevarer hvor plantefarvestof også har positiv effekt på human
sundhed (PharmaFood - neutraceuticals), akvarel farver og forskellige kosmetiske produkter.
Rødkål (Brassica oleracea ssp. Capitata v. rubra)
Farvestoffet i rødkål tilhører den klasse af planteindholdsstoffer, som kaldes anthocyaniner. Disse
anthocyaniner er velkendte farvestoffer, som udover at være relativt stabile overfor lys, varme og
pH ændringer også formodes at kunne medvirke til beskyttelse mod iltradikaler (antioxidativ
virkning).
Der er fremstillet en mindre mænge oprenset spray tørret farvestof fra Rødkål.
Rødbede (Beta vulgaris L.)
Farvestoffet i rødbeder tilhører den klasse af planteindholdsstoffer, som
kaldes betalainer. Disse betalainer er velkendte farvestoffer, som er relativt
ustabile overfor lys, varme, ilt, fugt og pH ændringer. De formodes at
kunne medvirke til beskyttelse mod iltradikaler (antioxidativ virkning).
Der er fremstillet en mindre mænge oprenset spray tørret farvestof fra
Rødbeder.
Betalainopløsning fra rødbede

4.8. KONKLUSION FARVESTOFFER
Specielt rødbeder har et produktionsmæssigt potentiale i Danmark, og der er vores vurdering, at
dette potential kan opdyrkes evt. i samarbejde med KVL, Institut for Grundvidenskab, om
udvikling af metoder til oparbejdning af farvestoffer, UV – og antioxidant stoffer fra planter til
anvendelse indenfor kosmetik og farve/lak industrien. Fundamentet for et sådant samarbejde bør
være forankret hos en eller flere virksomheder indenfor afsætning af farvestoffer.
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4.9. TEKNISKE HJÆLPESTOFFER
Olier
Indkøring af olie/skruepresse er foretaget med økologiske
hampfrø fra Barritsskov og vinter rapsfrø fra Grønt
Centers egne arealer. En væsentlig udfordring med
koldpresning af olie fra diverse oliefrø ligger i
forberedelsen af frømaterialet (afskalning, formaling,
sortering etc) således at skadelige stoffer minimeres i
olien. Eksempelvis er nedbrydningsprodukterne af
glucosinolater i rapsolie og klorofyl i hampolie begge
vigtige kvalitetsparametre, idet de medfører en væsentlig
forringelse af olien. Der findes en lang række processer,
som i traditionel vegetabilsk olieproduktion raffinerer
olien (degumming, bleaching, deodorization etc.), men de
fleste raffineringsprocesser bevirker også, at andre måske
positive indholdsstoffer fjernes. Derfor er det vigtig, at
vide hvilke egenskaber olien skal besidde og designe
olieekstraktionen herefter. Skal hampolien benyttes i den
kosmetiske industri er det vigtigt at den fremtræder som
en klar og vel duftende olie, hvorimod hampolie til lak,
fernis og oliemaling skal have andre egenskaber.
Hampplante, Grønt Center Råhavegård 2005

Vegetabilske olier som f.eks. rapsolie kan også udnyttes
til energiformål enten som koldpresset filtreret olie eller
som raffineret og modificeret olie som biodiesel. Ligeledes, kan presseresterne omsættes til energi
ved afbrænding i fyr. Økonomien i anvendelse af f.eks. raps til energiformål er knyttet til
energimarkedet generelt.
Protein
Til indkøring af mølleri samt vandigt ekstraktionsanlæg har forskellige sorter af lupinfrø været
anvendt som udgangsmateriale. Der er i indkøringsforsøgene blevet fremstillet proteinprodukter
med renheder fra 50 til 90 % protein, samt enzymmodificerede proteiner. Proteiner kan have
potentielle anvendelser indenfor farve-/lakindustrien, som bindemiddel, kosmetik samt som
tilsætningsstoffer i fødevarer. Udover lupin frø har der været arbejdet med andre bælgplanter
samt med oprensning af proteiner fra olieholdige frø.
Stivelse
I forbindelse med oprensning af stivelse til non-food formål er der lavet en mindre modifikation
af mølleriet, således at der kan gennemføres forsøg med formalingsteknisk oprensning (air
classification) af stivelseskorn fra cerealier og bælgplanter. Det forventes, at der kan laves egnede
kvaliteter til anvendelse indenfor farve/lak industrien. I forbindelse med ”air-classification”
forventes det endvidere, at der kan laves nye proteinholdige fraktioner, der evt. ved videre
forarbejdning ligeledes kan finde anvendelser indenfor farve/lak industrien.
Planteråstofcenteret vurderer endvidere, at FOS (fructooligosakkarider) og NSP (non starch
polysaccharides) er et interessant område, som har potentiale til yderligere undersøgelser. På
nuværende tidspunkt er der dialog med en enkelt virksomhed. Der er vurderet på mulighederne
for oparbejdning af polysakkarider, pektinstoffer, aromastoffer fra æbletrester samt flavonoider
som antioxidative tekniske hjælpestoffer indenfor plantemedicin og kosmetik.
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4.10. KONKLUSION TEKNISKE HJÆLPESTOFFER
Olier fra hhv. raps, hamp, valmue og hør er blevet produceret i
pilot anlægget, og der er udviklet raffinerings metoder for de
forskellige olier til tekniske anvendelser og kosmetik. Pt. har
flere virksomheder vurderet produkterne. Vedr. rapsolie har
Planteråstofcentret
bidraget
til
vurderinger
af
produktionsmuligheder for rapsolie til energi formål.
Vedr. protein og stivelser har Planteråstofcentret fremstillet
prøver af såvel stivelsesprodukter som proteinprodukter til
farve/lak anvendelser. Pt. er der en virksomhed, som tester
produkterne. Endvidere er der gennemført en mindre tilbygning
til pilot anlægget, således at der kan fremstilles produkter med
højere indhold af stivelse/protein. I forbindelse med NSP er der
lavet aftale om virksomhedstests af disse produkter indenfor
farve/lak.

Hørfrø og koldpresset linolie

Det er svært at konkurrerer prismæssigt med etablerede bulk produktioner af sojaprotein og
stivelseprodukter fra f.eks. majs, ærter og hvede. De vurderede produkter har fungeret teknisk,
men det har ikke været muligt at finde afsætningsmuligheder til den nuværende fremstillingspris.
For at produkterne kan slå igennem i markedet, skal der være en væsentlig bedre egenskab, der
kan retfærdiggøre merprisen.
I forbindelse med energiproduktion af halm har der været vurderet samarbejdsmuligheder med
E2 vedrørende askens anvendelsesmuligheder. Dette har dog ikke pt. ført til videre samarbejde
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5. VIDEREFØRSEL FRA PLANTERÅST OFCENTER TIL
PLANT2PRODUCT
Med baggrund i projektet ”Planteråstoffer til industriel udnyttelse” har det været et mål for
projektet, at udarbejde en strategi for et bæredygtigt regionalt og nationalt center til videreførelse
og videreudvikling af de aktiviteter, der har været gennemført og udviklet siden 2003.
Det er vores vurdering og konklusion, at der er et stort uudnyttet potentiale inden for anvendelse
af plantebaserede materialer.
Det er ligeledes vores vurdering, at der via det team, der har været tilknyttet projektet på Grønt
Center, er opsamlet erfaring og ekspertise, der kan udnyttes også i fremtiden.
Vi har kortlagt muligheder og trusler og udarbejdet en strategi for en fremtidig afdeling,
Plant2Product, der i første omgang ses som en 100% del af Grønt Center. På sigt vil der være
mulighed for at videreudvikle Plant2Product ejermæssigt, hvis det er det, man ønsker.
I forbindelse med processen har vi valgt at videreføre arbejdet med planteråstoffer under det nye
navn, da vi synes det samler hele visionen for det plantebaserede udviklingsarbejde. Logoet
nedenfor skal sikre den fremtidige markedsføringsidentitet

Der er også udarbejdet en hjemmeside, der samler de indsatsområder, vi ønsker at arbejde med
fremadrettet, ligesom hjemmesiden indeholder opnåede resultater. www.plant2product.com
Idégrundlaget er at udvikle en selvfinansieret afdeling, der på kommerciel basis driver forretning
inden for de 2 forretningsområder Project management og Proces-, produkt- og
produktionsudvikling.
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Plant2Product tilbyder en sammenknytning af professionel projektledelse og bioteknologi.
Plant2Product gennemfører projekter og sikrer samtidig implementering og forankring for fortsat
udvikling i de virksomheder, der samarbejdes med.
Plant2Product bliver kundens forlængede udviklingsafdeling, der tilbyder laboratorium, pilotanlæg
og GMP produktion.
Sammenfattet er kernen i Plant2Product:
Den måde man kombinerer Laboratorium – Pilotanlæg – Netværk og Viden i forhold til den
enkelte opgave.
1. Project management. (Processen fra idé til produktion)
• Projektplanlægning
• Projektledelse
• Projektorganisation
• Udformning af ansøgninger
2. Proces-, produkt- og produktionsudvikling
• Procesudvikling fra laboratorium via pilot- til fuldskala
• Kemiske analyser
• Procesdokumentation
• Økonomiske beregninger af driften
• Finansiering
Plant2Product henvender sig til følgende brancheområder.
•
•
•
•

Ingredienser til kosmetik
Ingredienser til teknisk brug (farve/lak m.v.)
Plantemedicin og kosttilskud
Analyser (kemiske, HPLC mm.)

De behov vi ønsker at opfylde for vores kunder er inden for følgende områder:
•
•
•
•
•
•
•

Afprøvning af idéer – hurtigt til ”fornuftig pris” – risiko minimering
Hjælpe små virksomheder uden F&U afdeling
Bistå større virksomheder der ønsker at outsource F/U afdeling
Udvikling af nye produktioner
Kombinering af tværfaglig viden til målrettet produktudvikling
Videndeling og netværk
Videnskabelig ”legeplads” – afprøvning i pilotanlæg
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6. MARKEDSVURDERINGER
6.1. TESTPRODUKTER OG INDUSTRIKONTAKTER
Der har igennem projektperioden været foretaget analyser og testfremstilling af forskellige råvarer
og produkter.
Produkterne er vurderet og analyseret inden for de specifikke indsats- og anvendelsesområder.
Indsatsområderne og produkterne er sammenholdt med mulige samarbejdspartnere inden for
industrien. Kontakterne er etableret løbende og har medført vurderinger af Planteråstofcentrets
testfremstillinger.
Plant2Product vil primært have fokus på, hvad markedet efterspørger – eller forventes at ville
efterspørge, samt på hvad der er optimalt at tilbyde for Plant2Product.
Yderligere vil Plant2Product også fokusere på virksomheder, som kan og vil kommercialisere
ideer og produkter, som er udviklet alene i Plant2Product.

6.2. MARKEDSVURDERING
Inden for kompetencen, Udarbejdelse af forprojekter, vurderes det, at Plant2Product har et
potentiale med baggrund i de virksomhedskontakter, der har været i projektforløbet..
Det er vigtigt, at der i Plant2Product samles nogle referencesager, der kan bruges i den videre
markedsføring som dokumentation og casestudies.
Ved at lytte til markedet og til vore kunder har vi følgende vurdering af markedet i dag:

6.3. MARKEDET I DAG
Det er vores vurdering af markedet, at det er i positiv udvikling inden for følgende fokusområder
– plantemedicin, tekniske hjælpestoffer, ingredienser og energi. Det er indenfor disse
fokusområder, Plant2Product finder sine kunder, og det er virksomheder indenfor disse brancher,
der udgør det egentlige marked.
6.3.1. TEKNISKE HJÆLPESTOFFER
Det at kunne sikre en miljømæssig og økonomisk bæredygtighed står øverst på mange
dagsordener. I Plant2Products tilfælde er det vores mål, at vi i nogle situationer kan koble denne
optimale udnyttelse med det ene indsatsområde, nemlig ingredienser. Målet er bl.a. at kunne
fremstille æteriske olier ud fra biprodukterne og så efterfølgende lade disse olier være en
hovedingrediens inden for f.eks. kosmetik- og parfumebranchen. Man kan ligeledes forestille sig,
at der kan fremstilles biologisk aktiv stoffer som antioxidanter og kostfibre ud fra biprodukterne.
Biprodukterne er med andre ord en lettilgængelig råvare, der i nogle tilfælde vil være en
omkostning til det oprindelige produkt. Når vi begynder at fokusere på biprodukterne, kan det
også give os mulighed for at vurdere på hovedproduktet, da vi måske med fordel kan ændre lidt
på fremstillingen af hovedprodukter og dermed få en øget værdi i de efterfølgende biprodukter.
6.3.2. PLANTEMEDICIN
I projektforløbet har det vist sig, at der er et potentiale i at arbejde videre inden for plantemedicin.
Markedet for kosttilskud er midt i en spændende udvikling med mange attraktive muligheder.
Udviklingen er drevet af den aldrende befolkning i kombination med de mange livsstilssygdomme

SIDE 33 AF 41

og den almene interesse for egenbehandling og forebyggelse. Den videnskabelige fokus på
området er også stigende, og det øger accepten af brug af naturmedicin både bland forbrugerne
og lægerne. Ønsket er derfor at basere produkterne på solid faglig dokumentation af de
medicinske egenskaber.
Markedsudviklingen inden for kosttilskud og plantemedicin er oppebåret af en lang række
gunstige markedspositioner. Der bliver hele tiden lanceret nye produkter på markedet, og det
påvirker interessen for området positivt med stigende købelyst. Den positive udvikling er
understøttet af den generelle fokus på innovativ markedsføring samt bedre gennemslagskraft i
afsætningsleddene.
Når det gælder plantemedicin, er der blandt forbrugerne stor interesse. Man bliver stadig mere
bevidst omkring sundhed og helbred. Problemstillingen er dog, at markedet bugner af en masse
kosttilskud og en meget stram lovgivning omkring anprisninger. Det er derfor vigtigt, at man
kender spillereglerne og kan leve op til gældende lovgivning og standarder, såfremt man bevæger
sig ind på plantemedicinområdet.
Det kan være et område med rigt potentiale for opstart af mindre, nye virksomheder. Der har
igennem det sidste halve år været efterspørgsel på denne ydelse. Det har vist sig, at de mennesker,
der arbejder med kosttilskud og plantemedicin, har brug for en medspiller (Plant2Product) til
produktudvikling og i høj grad brug for et udviklingslaboratorium/pilotanlæg, hvor der kan
procesoptimeres og prøveproduceres, således at produkterne kan vurderes for deres
bæredygtighed, fagligt (funktionalitet) såvel som økonomisk. Uden denne sparringspartner er der
mange ideer, der ikke bliver produktudviklet.
6.3.2. DUFT OG AROMASTOFFER
Inden for kosmetik er produkterne som oftest meget dyre. Af interessante fokusområder er
naturlige konserveringsmidler til erstatning for eksempelvis parabener i cremer m.v.
Kosmetikområdet får en stor del af sine ingredienser fra udlandet, og det vil derfor være et lidt
vanskeligt marked at gå til. For Plant2Products vedkommende kræves det, at de kunder, vi finder
inden for branchen, selv har kontakt til markedet og dermed afsætningssiden. Vi har dog valgt at
lave en omfattende vurdering af mulighederne indenfor området æteriske olier.
Æteriske olier er betegnelsen for en del flygtige stoffer, der dannes i forskellige plantedele,
løvblade, stængler, blomster, frugter, frø og rødder ja endog træmasse kan indeholde disse
normalt flydende, men til tider faste stoffer.(Kamfer, mentol mv.)
Mange planter har deres egen helt karakteristiske æteriske olie, som planten danner med vidt
forskellige formål: Bestøvning, frøspredning og sårheling.
Æteriske olier har kemisk set ikke meget tilfælles med vegetabilske fede olier, men nærmer sig
snarere mineralolierne. Olierne indeholder derudover en del alkoholer, aldehyder, ketoner, estere
og lavere flygtige organiske syrer alt sammen karakteristisk for hver olie.
En stor del af de stoffer, der giver de æteriske olier deres karakteristiske lugt, kan fremstilles
syntetisk.
Æteriske olier benyttes i dag til fremstilling af parfumer, toiletartikler (sæbe, tandpasta,
opvaskemidler mv.), maling og lakker, medicinske produkter og aromaer til fødevareindustrien,
likør m.m.
Æteriske olier fremstilles ved destillation af plantedelene med vandamp, destillation med vand
eller vakuumdestillation. Sjældnere benyttes ekstraktion med opløsningsmidler eller mekanisk
udpresning. En helt ny proces er CO2-ekstraktion som formentlig vil vinde indpas de kommende
år.
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Æteriske olier fremstilles oftest i lande med ekstensivt landbrug, eller hvor der er tradition for
anvendelse i parfume- toiletartikel- eller likørindustri.
Det er særdeles vanskeligt at danne sig et overblik over produktion, forbrug og salg af æteriske
olier, idet disse ofte indgår i andre produkter i meget små mængder, der anses for uvæsentlige eller
som fabrikationshemmeligheder. I Danmark bruges årligt 3-5 tons pebermynteolie til chokolade
eller lakridsproduktion, men 150-200 tons til tandpasta- toiletartikelproduktion. En meget stor
andel indgår i blandinger og deklareres derfor ikke. Statistisk set er der for få forbrugere og
producenter i Danmark til, at der er adgang til officielt statistisk talmateriale.
Blandt verdens største producenter regnes ifølge FAO’s eksportstatistik: 2003
Land

Mængde (ton)

Værdi (Mill.$)

USA
Frankrig
Brasilien
England
Indien
Kina
Argentina
Nederlandene
Tyskland

28968
6022
69521
6813
8778
9699
4970
3145
4074

293,4
191,6
114,3
107,7
101,9
59,1
51,2
48,7
48,1

For USA og Brasilien gælder, at en meget betydelig mængde er citrusolier, der i øvrigt
mængdemæssigt er langt størstedelen af alle æteriske olier.
Forbruget af æteriske olier har på verdensplan været inde i en voldsom vækst og stigninger i
forbruget på 10 % årligt er konstateret. (United Nations International Trade Yearbook 1999)
Eksportværdien af æteriske olier, afledte parfumer og essenser udgjorde i 1998: 7,5 mia. US$.
Tabel 1. giver en indikation vedrørende størrelse og betydning af forskellige æteriske olier på
verdensplan.
Table 1. The world's 20 top essential oils.
Volume
(t)
26,000
4,300

Value
($x106)
58.5
34.4

3,728

29.8

2,830
2,367
2,158

10.8
28.4
21.6

Eucalyptus citriodora Hook.

2,092

7.3

Syzygium aromaticum (L.) Merr. and L.M. Perry
Juniperus virginiana L. and J. ashei Buchholz
Litsea cubeba (Lour.) Pers.
Ocotea pretiosa (Nees) Benth.

1,915
1,640
1,005
1,000

7.7
9.8
17.1
4.0

Essential oil

Species

Orange
Cornmint
Eucalyptus cineoletype
Citronella
Peppermint
Lemon
Eucalyptus
citronellal-type
Clove leaf
Cedarwood (US)
Litsea cubeba
Sassafras (Brazil)

Citrus sinensis (L.) Osbeck
Mentha arvensis L. f. piperascens Malinv. ex Holmes
Eucalyptus globulus Labill., E. polybractea R.T. Baker and
other Eucalyptus species
Cymbopogon winterianus Jowitt and C. nardus (L.) Rendle
Mentha xpiperita L.
Citrus limon (L.) N.L. Burm.
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Lime distilled
(Brazil)
Native spearmint
Cedarwood
(Chinese)
Lavandin
Sassafras (Chinese)
Camphor
Coriander
Grapefruit
Patchouli

Citrus aurantifolia (Christm. & Panz.) Swingle

973

7.3

Mentha spicata L.

851

17.0

Chamaecyparis funebris (Endl.) Franco

800

3.2

Lavandula intermedia Emeric ex Loisel
Cinnamomum micranthum (Hayata) Hayata
Cinnamomum camphora (L.) J. Presl.
Coriandrum sativum L.
Citrus paradisi Macfady
Pogostemon cablin (Blanco) Benth.

768
750
725
710
694
563

6.1
3.0
3.6
49.7
13.9
6.8

Citrusolier og alle tropisk fremstillede æteriske olier er ikke umiddelbart interessante for dansk
landbrug, men som det ses af tabellen, er der adskillige æteriske olier, der fremstilles af planter,
der dyrkes i vores tempererede klima.
Fra statistikbanken kan følgende tabel hentes over den største enkelte æteriske olie, der anvendes i
Danmark:
Pebermynteolie
Import

Danmark 2005

kg i alt

Pebermynteolie, flygtig, ikke-terpenfri
Pebermynteolie, flygtig, terpenfri
Mynteolier (ej pebermynte-), flygtige, ikke-terpenfri
Mynteolier (ej pebermynte-), flygtige, terpenfri

kr. i alt

240.073 15.457.279
3.906 164.358
47.966 5562.420
461
78.845

Prisen pr. kg varierer fra 33 kr. til 350 kr./kg og statistikken for 2005 for pebermynteolie
billiggøres af en meget stor import fra (via) Finland til laveste pris. Uden denne post ville
importprisen af pebermynteolie, flygtig, ikke terpenfri være 101 kr./kg.
Verdensproduktionen af æteriske olier fra hhv. læbeblomtfamilien (tabel 2), kurveblomtfamilien
(tabel 3) og skærmplantefamilien (tabel 4), er vist nedenfor.
Table 2. Worldwide production of the major essential oils of the Lamiaceae.
(læbeblomstfamilien)
Essential oil

Species

Major essential oils
Cornmint
Mentha arvensis L. f. piperascens Malinv. ex Holmes
Peppermint
Mentha xpiperita L.
Native spearmint Mentha spicata L.
Lavandin
Lavandula intermedia Emeric ex Loisel
Patchouli
Pogostemon cablin (Blanco) Benth.
Scotch spearmint Mentha gracilis Sole
Lavender
Lavandula angustifolia Mill.

Volume Value
(t)

($x106)

4,300
2,367
851
768
563
530
362

34.4
28.4
17.0
6.1
6.8
10.6
7.2
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Rosemary
Clary sage
Spike lavender
Ocimum
Basil
Marjoram
Sage
Thyme

Rosmarinus officinalis L.
Salvia sclarea L.
Lavandula latifolia Medik.
Ocimum gratissimum L. gratissimum
Ocimum basilicum L.
Origanum majorana L.
Salvia officinalis L.
Thymus zygis L. and T. vulgaris L.

295
70
64
50
43
62
35
29

3.5
5.6
1.0
0.8
2.8
1.2
1.8
1.5

Table 3. Worldwide production of essential oils of the Asteraceae.
(kurvblomstfamilien)
Essential oil

Species

Major essential oils
Armoise
Tagetes
Tarragon
Roman chamomile
Wormwood
Blue chamomile
Wild chamomile
Muhuhu
Artemisis martima
Davana

Volume Value

Artemisia herba-alba Asso
Tagetes minuta L.
Artemisia dracunculus L.
Anthemis nobilis L.
Artemisia absinthum L.
Chamomilla recutita (L.) Rauschert
Ormenis mixta Dumort. and O. multicaulis Braun-Blanq & Maire
Brachylaena hutchinsii Hutch.
Artemisia maritima L.
Artemisia pallens Wall. ex DC

(t)

($x106)

32
11.9
9.9
6.0
6.0
4.3
2.0
2.0
1.0
1.0

1.1
1.2
0.8
3.6
0.2
2.2
<0.1
<0.1
<0.1
0.3

Table 4. Worldwide production of essential oils of the Apiaceae.
(skærmplantefamilien)
Essential oil
Species
Major essential oils
Coriander
Coriandrum sativum L.
Sweet fennel
Foeniculum vulgare Mill. var. dulce
Dill weed
Anethum graveolens L.
Celery seed
Apium graveolens L.
Caraway
Carum carvi L.
Bitter fennel
Foeniculum vulgare Mill. var. vulgare
Anise
Pimpinella anisum L.
Ajowan
Trachyspermum copticum (L.) Link
Indian dill seed
Anethum sowa Roxb. ex Flem.
European dill seed Anethum graveolens
Cumin
Cuminum cyminum L.

Volume
(t)
710
255
114
30
29
28
26
25
25
23
15

Value
($x106)
49.5
7.7
0.8
1.5
1.0
0.7
0.7
0.3
0.1
0.2
0.9
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6.3.3. KONKLUSION ÆTERISKEOLIER
Sammenfattende er det særdeles vanskeligt at danne sig et troværdigt overblik over produktion,
forbrug, salg og prisdannelse af æteriske olier, idet disse ofte indgår i andre produkter i meget små
mængder og som fabrikationshemmeligheder. Opkøb af olier foregår via dealere eller såkaldte
”flavor houses”, som handler direkte med producenterne, der ofte er relativt små.
I relation til Planteråstofcentret er der pt. én virksomhed, der har ønsket at påbegynde
produktionsmodning af æteriske olier.

6.4. MARKEDET OM 3 ÅR
Det er vores vurdering, at udviklingen inden for de indsatsområderne vil være stigende inden for
de næste 3 år. Fødevaresikkerhed, kvalitet, sporbarhed m.v. forventes at få et stadig stigende
fokus – ligesom fødevarer, der er tilpasset til den enkelte, vil kunne være en stor gevinst. Såfremt
man kunne udvikle fødevarer, der sikrede øget sundhed, og dermed nedsatte sygdomsforløb, ville
det både være en human og samfundsmæssig gevinst, de såkaldte nutraceuticals.
Inden for kosttilskudsområdet forventes det, at kravene bliver skærpet, således at kravene til
dokumentation bag produkterne bliver større. Såfremt det bliver tilfældet, er det vigtigt, at
Plant2Product er gearet til at kunne håndtere disse dokumentations- og kvalitetskrav. Ud fra den
strategi vi arbejder med, vil dette kunne imødegås via et GMP laboratorium. Væksten inden for
plantemedicin vurderes til at være stigende.
Udviklingen af nye produkter på baggrund af biprodukter vurderes også at ville stige. De steder,
hvor det er muligt at sælge et biprodukt som et højkvalitetsprodukt, vil der være en stor gevinst.
Der vil komme fokus på, hvad der inden for genetikkens grænser er muligt at producere i planter
af ”rene” stoffer. Dette vil medføre, at Plant2Product´s botaniske fraktionering og kemiske
opkoncentrering vil få en meget central rolle at spille i en optimal udnyttelses af vores
producerede planter. Muligheden for at producere specifikke stoffer i renhed og høj kvalitet vil
blive væsentligt forbedret inden for de næste 10 år.
Vores kunder, virksomhederne, står altså overfor store udfordringer inden for produktudvikling
og forskning/udvikling generelt. Udfordringer vi er kompetente og parate til at gå ind og løse
sammen med dem.

6.5. KONK LUSION
Med baggrund i ovenstående vurdering af de 3 indsatsområder, er fokusområderne de steder, der
har udgangspunkt i biprodukterne. Det er vurderingen, at det er her, der hurtigst kan gøres en
forskel. Der findes meget store mængder biprodukter bl.a. inden for alle former for frugt- og
bærproduktion. Priserne inden for dette område er ikke så høje, men såfremt man kunne bruge
biprodukterne inden for f.eks. kosmetikbranchen, ville man kunne forvente en øget avance.
Plantemedicin med veldokumenterede virkninger vurderes ligeledes at være et område, hvor
Plant2Product kan bidrage til vækst og etablering af nye produktioner. Med udgangspunkt i et
etableret samarbejde kan der potentielt være baggrund for udvidelse af Plant2Products aktiviteter
til at omfatte GMP produktioner på demonstrationsniveau allerede i 2007.

SIDE 38 AF 41

7. STYRKER OG SVAGHEDER VED VIRKSOMHEDENS
VIGTIGSTE KONKURRENTER
Inden for produktudvikling af nye produkter fra planter findes der mange aktører, hvor
producenterne er proaktive i relation til deres marked. Aktører som fx Danisco og Palsgaard
udvikler primært selv deres produkter og kunne på den måde opfattes som en konkurrent, men
de er i høj grand potentielle kunder hos Plant2Product. Når der er behov for ”ekstern” viden hos
virksomhederne i produktudvikling, vil viden typisk blive søgt hos Universiteterne, Teknologisk
Institut og hos videns institutioner som fx Grønt Center og Plant2Product.
Universiteter, Teknologisk Institut og andre vindens institutioner synes dog ikke at være
konkurrenter men nærmere nødvendige samarbejdspartnere til løsning af projektopgaver.
Plant2Product’s styrker i ”konkurrence” med Universiteterne, Teknologisk Institut og andre
videns institutioner er forhold som:







Fleksibelt sammenhængende laboratorium og pilotanlæg, der indenfor sit felt hurtigt kan
målrettes nye opgaver.
Prøveproduktion af det udviklede produkt evt. som GMP.
Solidt kendskab til finansiering af opgaver.
Netværk – Virksomheder og Universiteter.
Fleksibilitet overfor nye opgaver, kan agere hurtigt og levere varen.
Professionel projektledelse.
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8. OVERORDNET KONKLUSION
Med baggrund i ovenstående betragtninger, analyser og prøveproduktioner, er det vores
konklusion, at der er baggrund for en videreførelse af de erfaringer, vi har opnået i
projektperioden.
Med baggrund i de opnåede resultater, foretages nu en fremadrettet planlægning for, hvordan
dette kan realiseres i en ny bæredygtig enhed i tilknytning til Grønt Center.
Der er udarbejdet handlingsplaner for, hvordan de opstillede mål skal nås, og hvilke handlinger
det vil kræve.
Der er lavet fremadrettede planer for de kunderelationer, der er skabt i projektperioden således, at
det videre samarbejde med kunderne kan sikre udvikling og fremdrift på baggrund af de
erfaringer og den viden, der er opsamlet fra 2003 og til nu.
Det er vores konklusion, at projektet er gennemført med stor tilfredsstillelse og i forhold til de
forventninger vi opstillede i ansøgningen.
Der er i projekt perioden udviklet og prøveproduceret mere end 30 potentielle produkter
indenfor projektets fokusområder.
Resultaterne er præsenteret for mere 25 forskellige virksomheder samt via indstiksavis,
hjemmeside og folder materiale.
På denne baggrund er der;
1. Etableret en helt ny virksomhed Rapsol i/s, med produktion af olie til non-food, herunder
energi og på sigt overvejes produktionsmodning af rapsolie produkter indenfor detergent
produktion, rengøringsmidler og kosmetik.
2. Etableret produktionsmodning af to nye kosttilskud/naturmedicin produkter.
3. Etableret produktionsmodning af essentielolie produkt til kosmetik.
4. Etableret produktionsmodning af pektin produkt til kosmetik.
5. Etableret produktionsmodning af æblepulp produkt til kosmetik.
Med produktionsmodning skal forstås, at der er igangsat aktiviteter drevet af virksomhederne
med henblik på at sætte de nye produkter i produktion.
Det har ikke været muligt at fremkomme med mange nye forslag til afgrøder til landbruget, da
industrien allerede køber råvarerne meget billigt ind i udlandet, men det har via dialogen med
industrien været muligt at vurdere på, hvordan man bedst muligt udnytter de planteråstoffer, der
bearbejdes. Hvordan sikres en miljømæssig og økonomisk bæredygtighed, og hvordan kan man
bruge eksterne sparringspartnere i produktudviklingsfasen.
Vi kan arbejde videre med 3 indsatsområder. Det giver en risikospredning i forhold til
Plant2Products fremtid. Vi er opmærksomme på, at det kræver prioritering og stram styring fra
vores side, da vi er en mindre virksomhed. Mulighederne inden for de 3 indsatsområder gør os
mindre følsomme overfor svingninger i markedet. De erfaringer vi har oparbejdet i
projektperioden, passer overordnet til alle indsatsområderne, så vi har med baggrund i det sikret
os en basisviden inden for oprensning af planteindholdsstoffer.
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Målet har været at få projektet og de faglige resultater, der er opnået under projektperioden
forankret som en afdeling under Grønt Center.
Resultaterne fra projektet har vist, at det er meget relevant at fokusere på industriel udnyttelse af
planteindholdsstoffer. Mange virksomheder vil gerne implementere biologiske ressourcer i deres
produktsortiment, men der mangler fortsat en væsentlig produktudviklingsindsats for at kunne
udnytte den nyeste viden inden for plantebiologi til kommercialisering af nye højværdiprodukter.
Derfor vil der i fremtiden være brug for en innovationsplatform, der kan sparre med
virksomhederne og sikrer fremdriften og resultatforankring.
Grønt Center bliver med udviklingen af Plant2Product styrket i forhold til det hidtidige arbejde,
der har været udført indenfor planteindholdsstoffer, samtidig med, at en forøgelse af den
akademiske medarbejderstyrke er positivt for landdistriktsområdet generelt.
Gennemførelsen af projektet har haft en yderligere positiv virkning på udviklingen af nye
produktioner, som på sigt kan være medvirkende til øget omsætning og etablering af nye
arbejdspladser, hvoraf en del af disse vil være videnstunge.
Specielt har det haft effekt, at der er arbejdet med at lokalisere viden og omsætte den til reelle
produkter. Hvilket gør det nemt tilgængeligt for virksomhederne.
Det er vores konklusion, at der er et tydeligt behov for et samspil mellem det offentlige,
virksomhederne og de regionale videnscentre, til udvikling og omsætning af viden til produktion.
Med baggrund i de virksomhedskontakter, der har været gennem det seneste år, har der vist sig et
potentiale for flere indsatsområder. I processen har vi samtidig valgt at kortlægge, hvad det er, der
gør Planteråstofcentret/Plant2Product unikt og her er vi nået frem til følgende:
Kernen for den fremtidige indsats er ”Den måde vi kombinere Laboratorium – Pilotanlæg –
Netværk og Viden i forhold til den enkelte opgave”.
Vi har igennem hele projektforløbet fokuseret på processen, hvor planter bliver til produkter, og
vi har derfor valgt, at den afdeling, der skal arbejde videre efter at projektet ophører, skal
markedsføres under navnet Plant2Product. Vi har valgt det navn fordi det kort og præcist
fortæller, hvad det er vi står for, og samtidig har navnet muligheder også internationalt.
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