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På grundlag af GUDP’s årlige konference, afholdt tirsdag den 10. september 2013 i  
DI’s konferencesal, er der blevet udarbejdet et idékatalog af konferencens eftermiddags-
session hvor de ca. 110 deltagere på konferencen deltog i en interaktiv workshop. 

Tre spørgsmål blev drøftet i mindre grupper  
og rapporteret i plenum via online værktøjet ZING.  
Spørgsmålene der blev debatteret var:

Vækstpotentialet for dansk fødevareforarbejdning: 
Hvor ser I nye muligheder for en fremtidig innovativ og ressource - 
effektiv fødevareforarbejdning i Danmark?

Grøn omstilling i fødevareforarbejdning: 
Hvordan fremmer vi en grøn omstilling ved fødevareforarbejdning som  
går hånd i hånd med vækst?

Nye samarbejder = Nye muligheder: 
Hvordan kan vi fremme nye, utraditionelle samarbejder med henblik  
på at øge innovationshøjden i fremtidige projekter?

Udarbejdelse af idékataloget

Idékataloget indeholder i sin fulde længde 
mere end 100 idéer og kommentarer fra  
idéudviklingsworkshoppens deltagere. Den rå 
version kan fremsendes ved forespørgsel til   
GUDP@naturervherv.dk.

Nærværende dokument er en opsummering og 
sammenskrivning af idéerne til i alt 13 forslag  
til initiativer og indsatsområder til udviklingspo-
tentialer i forarbejdningssektoren.



Mulige indsatsområder til grøn omstilling 
af fremtidens fødevareforarbejdning 

Satsning på innovativ robot- og  
visionsteknologi til bedre udnyttelse  
af råvarerne
Robot- og visionsteknologi kan anvendes til at 
procesoptimere og sikre optimal anvendelse 
af ressourcerne i produktionskæden. Robot- 
og visionsteknologien skal udvikles/tilpasses, 
til optimal udnyttelse af råvarer. Potentialet 
ligger i en bedre og finere kvalitetssortering 
samt ny teknologi til at håndtere diversitet, fx. 
forskellige æblesorter/størrelser. Idéen fordrer 
bl.a. uddannelse af de faggrupper, som skal 
arbejde med ny intelligent teknologi for at sikre 
implementering af nye processer hos brugeren/
aftageren.

Nye muligheder for opskalering af  
produktioner i mindre virksomheder
Baggrunden er en idé om at udvikle og ud-
brede en mobil-processering af fødevarer til 
mindre producenter. Aktuelt er det vanskeligt 
for en lille producent at få processeret små 
mængder og afsat til konkurrencedygtig pris. 
Dette kan være en barriere for muligheden for 
udvikling og vækst, så man på sigt evt. kan 
blive internationale/globale producenter.

Optimering af fødeforarbejdnings-
processer sikring af grøn omstilling
Der skal findes nye veje og muligheder til at 
optimere ressourceudnyttelsen af råvarer, ener-
gi, vand og hjælpestoffer samt transportlogi-
stik i fødevareforarbejdning gennem effektiv 
procesoptimering, brug af mikroorganismer, 
kvalitetsstyring, logistik, IT samt ny køle- og 
varmeteknologi. Der er arbejdet meget med de 
nævnte aspekter i fødevareindustrien de sene-
ste år, men der skal til stadighed tænkes i nye 

baner for at sikre grøn omstilling i fødevarefor-
arbejdningssektoren. 

Eksempler på mulige initiativer:
• Fødevareklynger, hvor man udnytter fysisk 

sam-placering med fokus på emissionsreduk-
tion, ressourcestrømme, f.eks. varmeoverskud 
udnyttes af naboproduktion, som er varme-
krævende, tilsvarende f.eks. for vand 

• Nye fryse/køle/tørringteknologier rummer 
potentialer for energibesparelser, ligesom 
industrielle samarbejder kan energioptimere 
fødevareforarbejdning, fx ved at energiover-
skud fra køleanlæg udnyttes til opvarmning. 

• Den måde hvorpå transportarbejdet orga-
niseres i fødevareforarbejdningssektoren 
kunne ligeledes være genstand for optime-
ring – kan vi optimere transport og logistik 
gennem sam-transport, kortere transport 
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og opgradering af det/de produkter der skal 
transporteres?

• Et nyt område med potentiale er brug af 
effektive mikroorganismer på en intelligent 
måde i fødevareforarbejdning, fx udnyttelse 
af mikroorganismer i dyrkning af råvarer, som 
alternativ til vækstfremmere eller på slag-
tesvin med det formål at man efterfølgende 
kan minimere brug af vand og kemikalier til 
rengøring.

• Udnyttelse af uudnyttet nedetider i produkti-
onsanlæg: Forudse svage led i produktionslin-
jer før skaden sker og ved hurtigere rengø-
ring med mindre brug af kemikalier.

Endelig er der potentiale for optimering ved 
anvendelse af IT-platforme, der integrerer pro-
duktion, logistik/forsyning og salg/kanaler.

Udnyttelse af bi- og restprodukter
Initiativet omhandler at man udnytter spild- og 
restprodukter (lavværdi produkter) fra animalsk, 
vegetabilsk og marinproduktion til at skabe 
nye, højværdi produkter. Der er behov for at 
kortlægge bi- og restprodukter i fødevarepro-

duktionen, herunder udvikling af nye produkter 
og markeder samt facilitere symbioser mellem 
virksomheder. Initiativet kan med fordel have 
fokus på værdiskabelse i afsættelse af nye pro-
dukter til forbrugerne, herunder indgår arbejde 
med forbrugeraccept af ’wastefood’ og funkti-
onelle fødevare.

Nye produkter med højere værditilvækst
Idéen er at sætte endnu mere turbo på værdi-
tilvækst af danske fødevarer. Målet er at øge 
værdien af råvarer og produkter inden for de 
kategorier de befinder sig i. Dette betyder ikke 
nødvendigvis at flytte alle råvarer op i ’premium 
kategorier’, men nærmere at man fx selektivt 
øger produktværdien af udvalgte produkter 
gennem sikre af kvalitet og etik. 

Forslaget rummer tre vinkler på værditilvækst:
• Værditilvækst på kendte proteinholdige råva-

rer og produkter, hvor der ligger et potentiale 
i at styrke produkternes egenskaber med 
brug af enzymer, ingredienser og fermente-
ringsprocesser. 

• Udvikling af nordiske superkvalitetsprodukter, 
og måske endda et tilhørende brand (genop-
findelse af Lurpak), så udvalgte danske føde-
varer bliver kendt som sublime kvalitetsvarer, 
der opnår den bedste pris på markedet.

• Udnyttelse af mindre kendte/nye råvarer 
som fx tang og alger samt nye teknikker til 
værditilvækst såsom frysetørring og tørring af 
svampe og planteprodukter.

Nye produktionsformer på naturarealer
Idéen er at udnytte en niche inden for en bæ-
redygtig, naturnær produktion, naturpleje og 
storytelling. Vi har betydelige ressourcer, som 
kan udnyttes endnu bedre til bæredygtig føde-
vareproduktion. Her kan nævnes kød og mæl-
keproduktion på strandenge, som kombineres 
med naturpleje. Dette kan give grobund for 
spændende nye nicheprodukter målrettet for-
brugere der vil betale for ’specielle’ produkter 
og storytelling.
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Lovgivning der motiverer grøn omstilling
Baggrunden er at man ved at skabe bedre 
rammebetingelser for fødevareforarbejdning, 
der motiverer for grøn omstilling. En enkel 
emissionsbaseret lovgivning på miljø- og føde-
vareområdet kan give virksomhederne hand-
lefrihed til at få vækst og grøn omstilling til 
at gå hånd i hånd. Det kan også indarbejdes i 
lovgivningen, at producenter får positiv tilskyn-
delse ved ressourcebesparende tiltag, fx moms-
reduktion eller færre kontrolbesøg. Endelig kan 
offentlige-private partnerskaber vise vejen i fx 
demonstrations- og forsøgsprojekter såsom 
”Pilotstramninger” af eksisterende lovgivning 
(miljø, ressourcer m.m.) kombineret med inno-
vationspartnerskaber. 

Branding af dansk fødevaresikkerhed  
og bæredygtighed 
Idéen er at fortælle omverdenen om dansk fø-
devareproduktions høje standarder ift. fødeva-
resikkerhed og bæredygtighed – og at udnytte 
det til at positionere danske fødevareprodukter 
og -producenter stærkere på de to områder. 
Sikkerhed og bæredygtighed er blandt de stør-
ste behov hos forbrugere i store dele af verden. 
Vi kan allerede nu udnytte det til at brande os 
på det globale marked og have det som frem-

tidigt mål og salgspromovering at vi i Danmark 
har verdens grønneste fødevareproduktion.

Mærkning af grønne fødevarer og           
certificering af producenter
Forslaget er at skabe større synlighed omkring 
grønne fødevarer og producenter, der gør 
noget særligt for bæredygtighed. Rettet mod 
forbrugerne kan der fx indføres en mærknings-
ordning som kendes fra mærkningen af energi- 
og vandforbrug på hårde hvidevarer (A-F): Hvis 
der kan etableres et bæredygtighedscertifikat 
for produkter som er grønt fødevareforarbejdet 
kan det medvirke til at udbrede kendskabet til 
hvad grøn omstilling er og rykke ved normerne 
hos aktørerne og derved mindske ressource-
spild i fødevarekæden.

Nye samarbejder på tværs af brancher  
for at skabe mere innovation
Idéen er at skabe nye samarbejder for at fremme 
innovation. Vi ved at utraditionelle samarbejder 
potentielt kan skabe nytænkning og mere in-
novation. Det gælder både samarbejdet mellem 
universiteter og virksomheder, som kan optime-
res og udnyttes langt bedre, og det gælder også 
samarbejdet mellem fødevaresektoren og andre 
brancher, der normalt ikke samarbejdes med. 



Idekatalog 2013 6 

Konkrete initiativer kunne være:
• Større involvering af supermarkedskæderne
• ”Lej en forsker”: projekter hvor universitets-

forskere er on-site i den enkelte fødevarevirk-
somhed

• Innovationskaravane med kapital og modera-
tor, som kan facilitere og katalysere innovati-
ve tiltag

• Speedating mellem SMV og universiteter mhp. 
at fostre nye projektidéer og samarbejder

• Mere fokus på – og flere erhvervsdrevne 
projekter

• Større tilskyndelse til at involvere innovative 
iværksættervirksomheder i idéudvikling og 
projektsamarbejder.

Bedre rammer for at sikre nye  
samarbejder
Forslaget er at skabe endnu bedre muligheder 
og motivation til nye samarbejder under GUDP. 
Det kan ske ved indhentning og vurdering af 
projekter bliver mere innovations- og idédrevet 
end det er på nuværende tidspunkt.

Nye samarbejder vil også kunne fremmes ved 
at gøre det nemmere at inddrage viden fra 
udenlandske forskningsmiljøer og udnyttelse af 
international viden og know-how samt forøge 

eksportmuligheder gennem øget kendskabet til 
nye markeder og muligheder globalt. Endvidere 
kan mulighederne for at søge midler generelt 
gøres simplere for virksomhederne for at moti-
vere en mere aktiv deltagelse og sikre en højere 
andel af virksomheder som projektejere/ledere, 
og deraf vil forankre projekter i virksomhederne 
i en højere grad.

Der kan tilskyndes til, at der arbejdes mere 
systematisk med innovationsmetoder i projek-
terne og at der kan inddrages professionelle 
projektledere og tilskud til ekstern hjælp til at 
formulere ansøgninger. Det kan lette adgangen 
for nye/unge innovative virksomheder, som kan 
tilføre innovationshøjde, men ikke har ressour-
cer til at løfte ansøgningsarbejdet.

Fast-track for risikofyldte projektideer
Idéen er at facilitere en hurtig modning af ri-
sikobetonede projekter med stort potentiale. 
Der kunne afsættes en øremærket pulje til 
afprøvning og udvikling af innovative idéer og 
projekter med stort potentiale, men som også 
indeholder en høj risiko for ikke-resultater. 
Puljen skulle kunne søges til et kort for-projekt, 
hvor projektets risiko afdækkes, fx ved at skabe 
’proof-of-concept’ ved en prototype eller lign. 
Det kan blive en indslusning til et længere/stør-
re projekt. Desuden kan innovation tilskyndes 
ved en generel øget risikovillighed under GUDP.

’Open ideation’: En virtuel mødeplads  
for fødevareinnovation
Idéen er at udbyde ’udfordringer’, som man 
ønsker sparing og idéer til at få løst gennem 
en web-platform. Brugere kan komme med 
idéer, ligesom der kan etableres nye samarbej-
der og partnerskaber via platformen. Det kan 
fremme utraditionelle samarbejder og det kan 
give GUDP nye input til innovative projekter 
og løsninger. Der findes inspiration i udlandet, 
fx internationale netværk og i USA, hvor Re-
geringen udbyder lignende ’challenges’ via en 
webplatform.
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Det videre arbejde 
med idékataloget:
Deltagerne bestod af en bred skare af personer fra fø-
devareproducerende virksomheder, forskere, offentlige 
administrationer og styrelser samt rådgivende firmaer. 
Det er vigtigt at pointere at de fremkomne idéer er ge-
nereret af deltagerne på konferencen. Ideerne er ikke 
nødvendigvis i overensstemmelse med GUDP bestyrel-
sens holdninger. 

Konferencens idékatalog er tænkt som inspiration til 
virksomheder og vidensinstitutioner til nye projekter og 
samarbejdsmuligheder. Derudover skal GUDP’s besty-
relse i gang med at udarbejde GUDPs handlingsplan for 
2014. De pointer og ideer, der fremkommer i idekata-
loget, vil indgå som et værdifuldt element i bestyrelsens 
fremadrettede arbejde. Ligeledes skal GUDP også ud-
tænke en ny strategi i det kommende år og idékatalo-
get vil blive brugt som udgangspunkt for arbejdet.
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