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// LEDER

Kurt Stoffel, administrerende
direktør i SARIA-koncernen

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

I de senere år har vores koncern via en række
opkøb udnyttet mulighederne for at begive sig
ind på nye markeder, både geografisk og forretningsmæssigt. Sammen med den organiske
vækst inden for de hidtil eksisterende forretningsområder giver de nye områder god grobund for koncernens fremtidige udvikling.
’Moving forward’ er titlen på denne udgave af
SARIA news, en titel, der beskriver udviklingen
i vores datterselskaber, forretningsområder,
divisioner og dermed i hele SARIA-koncernen
ganske godt. Denne udvikling er ikke kun et
spørgsmål om geografisk ekspansion af koncernens aktiviteter – men også om optimering af
processer, produkter og ydelser, øget specialisering og samling af aktiviteter med henblik på
at opnå en synergieffekt.
Billedet på forsiden viser Bioibéricas hovedsæde
i Palafolls nord for Barcelona. Det er efter vores
mening et godt symbol på den titel, vi har valgt.
Integreringen af Bioibérica har sammen med
udvidelsen af Teeuwissens aktiviteter i høj grad
bidraget til SARIA-koncernens seneste ekspansion. Bioibéricas højt motiverede ledere og
medarbejdere finder hele tiden nye måder,
hvorpå de kan udvikle nye, salgsklare produkter
og dermed skabe merværdi for de animalske råvarer. Bioibérica passer derfor perfekt sammen
med vores øvrige divisioner og med koncernens
strategiske målsætning om at sætte nye standarder inden for forarbejdning af animalske og
andre organiske biprodukter.

Som altid kan vi her i SARIA news kun præsentere udvalgte eksempler på koncernens aktiviteter i de forgangne måneder. Artiklerne om koncernens koordinerede salgsindsats inden for
proteiner og fedt, den nye centrale indkøbsafdeling og om kvalitetsstyring giver et indblik
i en række vigtige specialfunktioner – hvoraf
nogle er forholdsvis nye – som understøtter de
enkelte divisioner på en række nøglepunkter.
Vi giver også et indblik i de forskellige aktiviteter
i Frankrig, et af SARIAs kerneområder. Beretningen om Bioibérica-koncernen og dens højt
kvalificerede medarbejdere viser, hvor stor en
rolle SARIA-koncernen og dens nye datterselskab spiller på verdensplan i forbindelse med
produktionen af det vigtige stof heparin. Du
kan også læse mere om forskellige nye projekter og andre ting, vi har beskæftiget os med
gennem de seneste måneder, og som stadig er
højaktuelle.

vækst er væsentlige forudsætninger for de forskellige forretningsområders succes og dermed
koncernens succes som helhed. Relationerne
i SARIA-koncernen er baseret på tillid og bevidst
undgåelse af formelle krav, der ikke tilfører koncernen værdi, men begrænser medarbejdernes
mulighed for selv at træffe beslutninger. Og her
går ejerne af den familiedrevne virksomhed foran som et godt eksempel. Det samme gør sig
gældende for alle vores ledende medarbejdere,
der bestræber sig på at efterleve disse principper
i deres daglige arbejde og i samarbejdet med
vores partnere. Det gode miljø sikrer, at både
ledelse og medarbejdere befinder sig godt i en
hverdag med positive udfordringer. Deres foretagsomhed og engagement er det, der driver
koncernen fremad. Medarbejderne er vores
vigtigste ressource. Det er deres indsats, der
holder os på rette kurs og sikrer, at vi bevæger
os i den rigtige retning.

Vi bliver ikke overraskende ofte spurgt, hvordan
SARIA-koncernen har formået at skabe vedvarende vækst i så mange år. Vi bliver også af og
til spurgt, hvordan vores leverandører, kunder,
samarbejdspartnere og joint venture-selskaber
ser på denne udvikling, og hvad årsagen er til
det succesfulde samarbejde. De aktiviteter og
projekter, vi har valgt at præsentere i denne udgave af SARIA news, er et godt eksempel på de
ting, der efter vores mening er med til at sikre
gode resultater. Decentrale beslutningsprocesser
kombineret med en høj grad af selvbestemmelse
på ledelsesplan og fokus på langsigtet, sund

Med denne udgave af SARIA news får du et godt
indblik i, hvad vi mener med 'moving forward'
i forbindelse med SARIA-koncernens udvikling.
God læselyst.

Med venlig hilsen

Kurt Stoffel
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// KONCERNEN

Internationalt forbundne
salgsaktiviteter i SARIA-koncernen
SARIA-KONCERNEN HAR ETABLERET ET INTERNATIONALT SALGSTEAM FOR AT FREMME KOMMUNIKATIONEN MELLEM SINE
VIRKSOMHEDER PÅ VERDENSPLAN OG FOR AT FORBEDRE KUNDESERVICEN. PATRICK VAN DER KLEIJ, SENIOR COMMERCIAL
OFFICER FOR SARIA-KONCERNEN, ER BINDELEDDET MELLEM DE 14 LOKALE SALGSCHEFER, DER UDGØR DET INTERNATIONALE
SALGSTEAM. PATRICKS NYE ANSVARSOMRÅDE SOM SALGSCHEF FOR TEEUWISSENS PRODUKTER ER SAMTIDIG ENDNU
ET VIGTIGT SKRIDT I KOORDINATIONEN AF KONCERNENS SALGSAKTIVITETER.
SARIA-koncernen har oplevet stærk vækst i
de senere år. Som følge af virksomhedens store geografiske spredning ligger ansvaret for
salgsaktiviteterne i de respektive lande hos de
lokale salgschefer, som naturligvis er velinformerede om både de produkter, de sælger, og
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kravene på de pågældende markeder. Patrick
van der Kleijs opgave er at samle alle salgscheferne og sikre, at de udveksler viden, erfaringer og markedskendskab. ”Da jeg startede
som senior commercial officer for SARIA-koncernen i 2012, havde vi en generel formodning

om, at vi kunne få mere ud af vores salgsaktiviteter. De enkelte lande havde mere eller mindre arbejdet for sig selv uden regelmæssigt at
dele deres erfaringer og gøre brug af hinandens netværk,” forklarer han.

Royal Canin er en globalt førende aktør på markedet for sund ernæring til kæledyr. I en branche, der konstant tilpasser sig
aktuelle tendenser inden for hunde- og kattemad, er Royal Canins mission dog stadig den samme: gennem sund ernæring
og udveksling af viden at tilbyde den mest næringsrigtige kost til hunde og katte baseret på omfattende, videnskabelig
knowhow og Royal Canins mangeårige samarbejde med dyrlæger og andre eksperter inden for hunde- og katteopdræt.

Balance mellem centraliseret
og decentraliseret salg
Det første internationale salgsmøde fandt sted
i april 2012. Siden da har der ud over de månedlige telekonferencer været afholdt fire personlige møder om året. Tre af disse møder
holdes i Amsterdam. Det fjerde holdes forskellige steder fra gang til gang. Fra Patrick van der
Kleij lyder det: “I år blev det fjerde møde holdt
i Spanien, hvor vi besøgte SARVALs fabrikker
i San Esteve og Avifood i Santa Bàrbara. Det
er vigtigt for salgsteamet, at de kender vores
forskellige fabrikker og specifikke produktionsmetoder, men det er mindst lige så vigtigt, at
de mødes personligt og udveksler erfaringer.
Vi besøger ofte fabrikker, der har realiseret en
god ide, som måske kan bruges i andre lande.
Møderne resulterer også i øget tværsalg og in-

tern optimering af produktflowet. Desuden er
de med til at øge deltagernes tillid til hinanden.”
Patrick van der Kleij fungerer ifølge sig selv som
en form for støtteperson, der primært beskæftiger sig med tre ting: at sikre gennemsigtighed
med hensyn til pris- og markedsudvikling, strategisk key account management og lancering
af nye produkter. “Jeg indsamler data og giver
salgscheferne de oplysninger, de har brug for.
Det betyder, at teamet får et samlet overblik over
det europæiske marked, og hvad der sker hvor.”
Patrick van Kleij har desuden til opgave at holde
SARIAs direktion og regionale ledelse informeret
om aktuelle salgsaktiviteter og udviklingen på
markedet. De ansvarlige salgschefer i de enkelte
lande træffer dog selv deres egne beslutninger.
“Jeg er overbevist om, at den lokale salgsstab
til enhver tid er bedre til at forhandle med de

lokale kunder. De har samme kultur og mentalitet og taler selvfølgelig samme sprog. Tænk
også på, at vores geografiske spredning er
enorm. Vi har aktiviteter fra Spanien til Rusland,
og endda endnu længere væk,” lyder det fra
Patrick van der Kleij. “Det er vigtigt, at SARIAs
salgschefer fremover får endnu bedre mulighed for at udveksle erfaringer og for i fællesskab at udnytte virksomhedens potentiale og
dermed skabe merværdi for kundernes produkter. Desuden betyder det gode samarbejde
mellem de salgsansvarlige i de enkelte lande
og deres store engagement, at jeg har mulighed for også at koncentrere mig om min nye,
vigtige funktion som salgschef for Teeuwissens
produkter.”

I 2015 mødtes SARIAs internationale
salgsteam i Spanien for at udveksle
erfaringer og gode ideer

“SARIAs salgsteam ved helt præcist, hvilke krav vi har til kvaliteten af vores produkter, og det er dejligt at arbejde
sammen med folk, der har indgående kendskab til den tekniske side af de produkter, de sælger. De fleste af vores
samarbejdspartnere arbejder ud fra samme mål, nemlig at skabe en fælles fremtid og generere vækst. Der er tale
om langt mere end blot et almindeligt forhold mellem sælger og køber. Hvis jeg skulle vælge ét ord til at beskrive
forholdet til SARIAs salgsteam, ville det være tillid.”
Kundeudtalelse: Lahcene Guedider, indkøbschef for protein og fedt hos Royal Canin
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Møde hos vores kunde TRF
i Thailand i juli 2015

Partnerskaber og kommunikation
med kunderne
SARIA-koncernen har særlig fokus på syv
strategiske storkunder inden for petfood- og
akvakulturindustrien. Her skabes der tætte
forbindelser på forskellige niveauer. Det er
ikke kun forholdet mellem køber og sælger,
der er vigtigt, men også relationerne mellem
kvalitetscheferne hos SARIA og de pågældende
kunder samt de respektive forsknings- og udviklingsafdelinger. Desuden mødes de enkelte
kunders og SARIAs topledelse med jævne
mellemrum. “Disse forbindelser på tværs af
virksomhederne er med til at skabe stabile partnerskaber og giver os mulighed for at få et rigtigt godt kendskab til kunderne og deres behov,
så vi kan sikre os, at vores produkter opfylder
deres krav. Og hvad der måske er endnu vigtigere, så får både sælger og køber mulighed for
at diskutere virksomhedernes langsigtede strategier og måske endda tilpasse dem til hinanden,” lyder det fra Patrick van der Kleij. “Det
er vores opgave at finde frem til den konfiguration på koncernniveau, der matcher kundens
krav bedst. Hvor det er relevant, fungerer jeg

som koordinator og hjælper med at finde den
optimale løsning for kunden inden for koncernens
rammer. Langvarige partnerskaber, løbende kommunikation og udveksling af erfaringer er blevet
langt vigtigere. Tendensen går mod skræddersyede produkter, der opfylder den enkelte kundes
specifikke kvalitetsparametre. En standardvare,
der passer til alt og alle, er ikke længere tilstrækkeligt. Derfor skal vi i SARIA opbygge tætte relationer til vores kunder.” Ifølge Patrick van der Kleij
er kvalitetskravene til petfood næsten lige så høje
som til babymad. ”Vi skal derfor hele tiden forbedre
vores processer og udvikle nye produkter med
særlige egenskaber. Når alt kommer til alt, tror jeg
ikke, at kunden altid har ret. Kunden skulle helst
være næsten som en integreret del af familien.
Når samarbejdet mellem to virksomheder er meget
tæt, vil der altid opstå vanskeligheder, men de vil
blive løst, og samarbejdet vil fortsætte.”
Lancering af nye produkter
Lancering af nye produkter i samarbejde med
SARIA-koncernens Product Management og Product Innovation-afdelinger er også et af Patrick
van der Kleijs ansvarsområder. ”Den første udfor-

På et lager i Thailand (fra venstre mod højre):
Reangchai Thanakeatkai fra Atop, en thailandsk
distributør, Leo Virta, salgsdirektør i SARIA
Daka Denmark, og Patrick van der Kleij, senior
commercial officer for SARIA-koncernen
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dring i forbindelse med et nyt produkt er at vælge
det mest logiske produktionssted. Her er der mange
forskellige faktorer at tage i betragtning, f.eks. geografisk placering, nuværende produktion, teknisk
udstyr, råvaretilgængelighed, forventet kundeunderlag, kundernes geografiske placering, osv. Desuden skal vi huske på, at antallet af potentielle
kunder til det nye produkt er begrænset, da der er
tale om et specialprodukt og ikke en standardvare.
Efter min mening er det mere effektivt at sælge et
nyt produkt fra centralt hold. De mulige anvendelsesområder og måder at bruge produktet på kræver
detaljeret ekspertviden mht. tekniske processer
og funktionelle sammenhænge. I forbindelse med
lancering af nye produkter er det især vigtigt at
arbejde tæt sammen med kundens forsknings- og
udviklingsafdeling og at præsentere fordelene ved
det nye produkt. Jeg ser det mere som en teknisk
salgsproces i forhold til den mere traditionelle
form for varesalg,” tilføjer Patrick van der Kleij.
Efter lanceringen overtager de lokale salgschefer
arbejdet.

// INTERVIEW

Interview med Emmanuel Layous,
salgschef i SARIA Spanien
// Emmanuel Layous, hvor længe har
du arbejdet i SARIA, og hvad er dine
ansvarsområder?
Jeg er ansvarlig for styring og koordinering
af råvareindkøb til vores kategori 1-, 2- og
3-fabrikker samt for salg af færdigvarer. Jeg er
uddannet dyrlæge og har i hele min karriere
beskæftiget mig med animalske biprodukter.
Jeg kom til GARNOVA i 2010 og fik mulighed for
at blive en del af SARIA-familien, da GARNOVA
fusionerede med SARIA Spanien i 2013. På
salgssiden tilbringer jeg så meget tid som muligt
i tæt kontakt med vores kunder, så jeg bedre kan
sætte mig ind i deres behov og foreslå løsninger,
der opfylder deres stigende forventninger. Desuden bruger jeg selvfølgelig meget tid og energi
på intern kommunikation med salgsafdelingen,
men også med kolleger fra andre afdelinger.
Kundetilfredshed er i høj grad et spørgsmål om
teamwork, både når det drejer sig om indkøb af
råvarer, produktion, kvalitet, logistik, planlægning og administration. Det må vi ikke glemme.
Vi skal sammen arbejde hen mod et fælles mål!
Salgsafdelingen i Spanien er også ansvarlig for
planlægning af leverancer og for kundeservice.
Det betyder, at der næsten i hver eneste uge er
udfordringer, der skal løses, men det giver os
også et indgående kendskab til markedet, så vi
bedre kan fastlægge vores strategier.
// Er der specielle forhold, der gør sig
gældende for salgsaktiviteterne i Spanien?
Adskiller det spanske marked sig
væsentligt fra andre lande?
Med over 500.000 kvadratkilometer og mere
end 46,4 mio. indbyggere er Spanien et meget
stort og mangfoldigt land. Den spanske agroindustri har altid været effektiv, professionel

og haft stor betydning for landet. I dag er
Spanien den femtestørste producent af svinekød i verden, den tredjestørste producent af
foderblandinger i Europa og førende inden for
en række industrier som f.eks. akvakultur og
petfood. SARIAs aktiviteter i Spanien er også
meget forskellige og omfatter næsten alle
aspekter inden for forarbejdning af animalske
biprodukter. Vi har fabrikker over stort set hele
Spanien og kan derfor tilbyde både leverandører
og kunder en lang række ydelser og produkter.
Den spanske foderindustri bruger primært animalsk fedt som energikilde og kvalitetsfedtsyrer
til fremstilling af husdyrfoder. Og siden ændringen af den europæiske forordning i juni
2013 har fjerkræbaseret protein været en populær og bæredygtig kilde til næringsstoffer
i akvakulturindustrien. Det er blot to eksempler på særlige spanske forhold.
// Er der noget, der især karakteriserer
forholdet til de spanske kunder?
Generelt vil jeg sige, at spanske kunder er meget loyale. Tillid er altafgørende for de fleste
af vores kunder. Tillid opbygges over tid og er
baseret på kvalitet, service, pålidelighed, solidt
kendskab til markedet, konkurrenceevne, overholdelse af regler og bestemmelser og sidst,
men ikke mindst, på gode personlige relationer. Men jeg formoder, det er noget, alle kunder ønsker, ikke kun de spanske.

dukter og standardvarer til såvel inden- som
udenlandske kunder over hele verden. Gennem
de senere år har SARIA med andre ord udviklet
sig til en såkaldt 'glokal' organisation. De enkelte lande har fokus på deres egne markeder,
men takket være det internationale salgsteam,
der koordineres af Patrick, har de nu også
mulighed for at få direkte kendskab til udbud
og efterspørgsel i hele Europa. Patricks arbejde
betyder, at der skabes tætte forbindelser mellem koncernens selskaber. Det baner vejen for
nye forretningsmuligheder og giver mulighed
for erfaringsudveksling og indførelse af bedste
praksis. Vi servicerer i stigende grad kunder
i én region eller ét land med produkter fra
koncernselskaber i andre lande. Ved hjælp af
effektiv key account management kan vi også
tilbyde skræddersyede løsninger til vores største kunder i hele Europa, og vel at mærke
løsninger, der ikke blot tager hensyn til deres
generelle strategier, men også til specielle
forhold på de enkelte fabrikker i de respektive
lande. Salgsteamets samarbejde funger gnidningsløst, og kommunikationen er rigtig god.
Det betyder, at vi kan yde kunder og markeder
en endnu bedre service.
// Mange tak for samtalen
Emmanuel Layous.

// Hvad mener du om den måde,
salgsaktiviteterne er organiseret på
i SARIA-koncernen?
SARIA-koncernen er aktiv inden for mange
markedssegmenter og i mange regioner, og
koncernen sælger både specifikke nichepro-

Emmanuel Layous
Salgschef i Saria Spanien
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Hvordan styrer man kvalitet?
HVERT ENESTE TRIN I PRODUKTIONSPROCESSEN LIGE FRA INDKØB AF RÅVARER TIL PRODUKTION
OG FORSENDELSE ER VIGTIGT FOR AT KUNNE LEVERE KVALITETSPRODUKTER. SARIAS KVALITETSSTYRINGSSYSTEM, DER GÆLDER FOR HELE KONCERNEN, GIVER OVERBLIK OVER ALLE PROCESSER.
I DET FORGANGNE ÅR HAR KONCERNEN UDARBEJDET EN KVALITETSMANUAL TIL ALLE SARVAL-
SELSKABER. MANUALEN BESKRIVER DE VIGTIGSTE PRINCIPPER I KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET.

“Den høje standard af vores produkter og vores ansvar over for kunderne betyder, at vi har
brug for et meget effektivt kvalitetsstyrings
system,” siger Stefan Wolff, der er ansvarlig
for kvalitetsstyring i SARIA-koncernen. “Det
gælder ikke mindst, når det drejer sig om følsomme områder som fremstilling af fødevarer
og petfood.” SARIA-koncernens kvalitetsstyringssystem blev etableret for at sikre udveksling af erfaringer imellem de forskellige lande
med henblik på at opnå løbende forbedringer
i hele koncernen. Kvalitetsstyringssystemet er
direkte forbundet med en række projekter, der
har til formål at forbedre kvaliteten af koncernens produkter, og har derfor stor betydning
for den forretningsmæssige succes af både
de lokale datterselskaber og koncernen som
helhed. Arbejdet med kvalitetsstyring på koncernniveau hænger derfor nøje sammen med
produktstyring, forskning og udvikling. Oliver
Schneider, der er ansvarlig for produktstyring
og -innovation, primært i SARVAL og Bioceval,
udtaler: “Vi indarbejder kvalitetsstyringsaktiviteter i projekter, der har fokus på udvikling og
forbedring af produkter og produktionsprocesser. Herved opstår der en synergieffekt, der

giver os mulighed for at foretage en overordnet vurdering af råvarer og for en ensartet tilgang til procesanbefalinger, produktdesign og
salgssupport. I den forbindelse arbejder vi tæt
sammen med kundernes produktudviklere og
kvalitetschefer.”
Lokal og central kvalitetsstyring
SARIA-koncernen har en decentral organisation.
Det udmønter sig i, at de enkelte lande er ansvarlige for deres egne produktionsprocesser,
herunder indkøb af råvarer, samt for at sikre
høj produktkvalitet. Landene har hver især én
eller flere kvalitetschefer med ansvar for kvalitetsspørgsmål på nationalt plan. Nogle af dem
har desuden en række andre kvalitetsmedarbejdere, der beskæftiger sig med mere lokale
opgaver. Stefan Wolff fungerer som bindeled
mellem kvalitetscheferne i de forskellige lande.
“Jeg er i løbende kontakt med de lokale kvalitetsog produktionschefer, og jeg besøger dem også på fabrikkerne,” siger han. “Åben kommunikation, gensidig opbakning og tillid er ekstremt
vigtigt for mig i mit samarbejde med andre.
Udvekslingen af information på tværs af landegrænserne sætter os i stand til at imøde-

Michel Gauthier (til venstre), kvalitetsansvarlig for
fabrikkerne i Frankrig, diskuterer logistik med Mohamed
Dahmane, leder af logistikafdelingen i SARVAL Sydøst,
der er beliggende i Saint-Denis

komme de udfordringer, vi måtte stå over for.
Men det hjælper os også til at lære af vores fejl
og forhindrer os i at gentage dem, og det er
med til skabe forbedringer på koncernniveau.
For mange af vores storkunder er det vigtigt
at have en kontaktperson på koncernniveau,
der kan komme med forslag til forbedringer og
videreformidle disse til medarbejderne rundt
omkring på fabrikkerne. Det er med til at øge
kvaliteten af vores produkter i hele koncernen.”

“Jeg er utrolig glad for mit arbejde i SARIA, hvor der ikke er to dage,
der er ens. Jeg arbejder med forskellige projekter forskellige steder
og med mange forskellige mennesker med vidt forskellig baggrund.”
Stefan Wolff har arbejdet i SARIA-koncernen siden 2012
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”Det, jeg elsker ved mit arbejde, er at finde konstruktive
løsninger på de udfordringer, der opstår, og at håndtere
dem som en del af et team.”
Oliver Schneider har arbejdet i SARIA-koncernen i fem år

”Alt påvirker kvaliteten”
For at kunne imødekomme de høje krav, som
f.eks. producenter af kvalitetsfoder til kæledyr
stiller, er det vigtigt at kigge på hele produktionskæden på hver enkelt fabrik. Fra Stefan
Wolff lyder det: ”Hvis kvalitetsstyringen skal
være effektiv, skal den starte så tidligt som
overhovedet muligt. Vores kvalitetssikringsforanstaltninger begynder allerede ved udvælgelsen
af råvarer, idet leverandørerne er underlagt en
kvalifikationsproces. Vi kan jo kun producere
slutprodukter i absolut topkvalitet, hvis råvarerne også er af den fineste kvalitet.”
Produktionsprocesserne er underlagt en række
strenge hygiejnekrav. Vores anlæg har derfor
separate hygiejnezoner eller er konstrueret som
lukkede systemer for at forhindre krydskontaminering med mikroorganismer og indtrængning
af fremmede stoffer. ”Som endnu et led i kvalitetssikringen skal vi sørge for, at produktet har
de krævede egenskaber i forhold til den efterfølgende anvendelse. For så vidt angår forarbejdet
animalsk protein er proteinindholdet afgørende
for kvaliteten, mens der for animalsk fedts vedkommende er fokus på indholdet af frie fedtsyrer.
Og her har sammensætningen af råvarerne stor
betydning, ligesom det er en forudsætning, at
de er friske, og at de forarbejdes hurtigt,” forklarer Oliver Schneider.
De færdige produkter opbevares normalt på
lager i et stykke tid. Her er der igen en række regler og bestemmelser, der skal overholdes
for at bevare produkternes kvalitet og sikre, at
de forbliver fejlfrie. Lagerfaciliteterne skal derfor være aflukkede og rene. Forsendelsen er det
sidste, men mindst lige så vigtige trin i kvalitetsprocessen, da den også indebærer en række
Kvalitetschef Bartosz Lebida er ansvarlig
for SARIAs tre polske fabrikker i hhv. Dtugi
Borek, Gotcza og Przewrotne
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fejlkilder. ”Tag f.eks. transport af bulkvarer. De
læsses løst på en lastbil for videretransport til
kunden. Det er derfor vigtigt, at lastbilens læsserampe er ren og tør for at bevare produktets
integritet. På den måde kan vi forhindre, at
produktet forurenes med fremmedlegemer og
bakterier,” forklarer Stefan Wolff. ”I sidste ende
kan vores tilgang beskrives med tre ord: alt
påvirker kvaliteten.”
Kvalitetsretningslinjer for SARIA-koncernen
Virksomhederne i SARIA-koncernen er underlagt
lovgivning om sikkerhed af fødevarer og foder
stoffer. Men disse regler og bestemmelser har
dog ofte karakter af generelle retningslinjer
snarere end specifikke instruktioner for de enkelte processer. Certificeringssystemer som f.eks.
ISO 9001, HACCP, ISO 22000 og GMP+ fokuserer
specifikt på krav vedrørende kvalitetsstyring og
fødevaresikkerhed. De er en integreret del af de
daglige aktiviteter i SARIA-koncernen og udgør
sammen med kundernes specifikationer grundlaget for koncernens certificerede produktkvalitet.

Som supplement til disse certificeringssystemer
har SARIA-koncernen udarbejdet en kvalitetsmanual for SARVAL-virksomhederne. Den omfatter
de vigtigste grundprincipper for kvalitetsstyring.
Stefan Wolff forklarer: ”Den nye manual er sammen med input fra de lokale medarbejdere med til
at identificere de punkter, der vedrører kundernes
vigtigste krav. Manualen tilbydes til de forskellige
lande og virksomheder i SARIA-koncernen som
en hjælp til at forbedre deres kvalitetsstyrings
systemer.” Traditionelle systemer som f.eks. ISO og
HACCP udgør grundlaget for den nye manual, der
også inkluderer kundekrav. Det er ikke obligatorisk for virksomhederne at indføre manualens retningslinjer, men ledelsen og kvalitetscheferne vil
blive gjort bekendt med dens indhold i forbindelse med de regelmæssige besøg og diskussioner og
vil blive tilskyndet til at implementere den. ”Den er
tænkt som en intern rettesnor og målestok for forarbejdningsvirksomhederne og deres ledelse,” lyder
det fra Stefan Wolff. Ved hjælp af en metaanalyse
har man også sammenholdt de økonomiske parametre med kravene i manualen. Som eksempel kan
nævnes kravet om at forhindre fremmedlegemer

som f.eks. plast og jern i slutprodukterne. Ved at
eliminere en sådan kontaminering kan produkterne leveres til premiumkunder, hvilket er en
økonomisk fordel.
Udarbejdelsen af den nye kvalitetsmanual betyder ikke, at et bestemt produkt fremstilles i henhold til de samme specifikationer alle steder.
Intensiteten, dybden og kompleksiteten af kvalitetsstyringsprocessen er forskellig fra sted til
sted på grund af regionale forskelle i råvarernes
kvalitet, fabrikkernes tekniske kapacitet og kundernes krav til produkterne. SARIA-koncernen
bestræber sig dog altid på at sikre, at de vigtigste
aspekter og krav i forbindelse med kvalitetsstyring harmoniseres på tværs af organisationen.
Kvalitetssikring
Hvert eneste trin i processen lige fra indkøb af
råvarer og produktion til salg og forsendelse
har stor betydning for kvaliteten af slutproduktet. “Det så vi et godt eksempel på i Danmark. Ved at ændre på processen for styring
af råvarer blev tidsrummet fra modtagelse
af råvarerne på slagteriet til produktionsstart
forkortet, hvilket resulterede i en betydelig forbedring af produkternes kvalitet,” lyder det fra
Stefan Wolff. Kvalitetsstyring er en tværfaglig
opgave, der kræver løbende dialog mellem ingeniører, teknikere, fabriksansatte, ledere og
salgspersonale. “Udfordringen er her at se
på alle aspekter fra forskellige perspektiver,”
tilføjer Stefan Wolff.
Fra Oliver Schneider lyder det: “Vi har altid
fokus på at levere kvalitetsprodukter med den
ønskede funktionalitet. Produktkvalitet og produktsikkerhed har derfor stor betydning for
os. Det sikrer, at vi opfylder både kundernes
og vores egne forventninger. Langvarige kunderelationer kan kun opbygges og bevares, hvis
produkternes kvalitet altid er høj. Visse pro
dukter som f.eks. petfood anses for at være
særligt krævende af både producenter og slutkunder. Kæledyr er trods alt en del af familien,
og deres pleje og sikkerhed har derfor høj
prioritet.”

Tre spørgsmål
til … Rikke Nørbæk
Kvalitetschef hos SARIA Daka i Løsning
Rikke Nørbæk har været kvalitetschef i SARIA Daka i syv år. Hun arbejdede tidligere som
laboratoriechef på Shells raffinaderi. Efter at have færdiggjort en ph.d. i organisk kemi
arbejdede Rikke Nørbæk i fem år som forskningsassistent inden for agrokemi.
// Hvad er dine opgaver og ansvarsområder?

1
2
3

Jeg er ansvarlig for at udvikle og vedligeholde Dakas webbaserede kvalitetsstyringssystem,
der blev indført tilbage i 2009. Jeg sikrer, at systemet understøtter vores forretningsprocesser
og opfylder de relevante krav i diverse fødevare- og foderforordninger samt kravene vedrørende certificering i henhold til ISO 9001, ISO 2200 og GMP+B2. Som HACCP-teamleder for
Daka SecAnim, Daka SARVAL og Daka SARVALs blodlinje koordinerer jeg veterinære kontroller
samt in- og eksterne audits. Det er også en vigtig del af mit arbejde at opretholde kontakten
med både eksisterende og nye kunder. Som tidligere laboratoriechef nyder jeg desuden at
være kontaktperson for vores eksterne laboratorier og at yde mit bidrag til analyser og slutprodukter.
// Hvad er kendetegnende for kvalitetsstyring i Danmark? Hvilke udfordringer er der?
Det er både helt unikt og udfordrende at arbejde med mange forskellige produkter med
forskellige anvendelsesmuligheder, f.eks. plasma, der er godkendt til brug for mennesker,
blodmel til brug inden for akvakultur, forarbejdet animalsk protein til petfood og produkter,
der anvendes som gødning. Fremstillingen af blodplasma til fødevareindustrien er underlagt
strenge hygiejnekrav og nøje overholdelse af kølekæden samt omfattende mikrobiologisk
screening. Sporbarheden af produkterne skal også garanteres. Fremstillingen af produkter,
der anvendes som gødning, skal opfylde helt andre krav. Her lægges der især vægt på de
tekniske specifikationer.
// Hvilke projekter arbejder du med for øjeblikket?

Jeg arbejder lige for tiden på at gøre Daka SecAnim klar til ISO 9001-certificering. Jeg identificerer de involverede processer og samler de ansvarlige personer. Et andet projekt, jeg
arbejder med, består i at kontrollere kvaliteten af fremstillede proteinprodukter ved hjælp af
NIR-analyser. Vi får for øjeblikket testet specifikationerne på eksterne laboratorier, der fastslår
de forskellige kemiske parametre som f.eks. mængden af fedt, vand og protein. Indførelsen
af NIR-analyser vil spare både tid og penge, men de nødvendige forudsætninger i kvalitetssikringen skal selvfølgelig først være opfyldt.
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SARIA samler sine indkøb
SARIA-KONCERNEN HAR OPRETTET ET CENTRALT TEAM, DER ARBEJDER TÆT SAMMEN MED VIRKSOMHEDENS DRIFTSSELSKABER OM AT OPTIMERE KONCERNENS INDKØB. PROJEKTET, DER BLEV LANCERET I BEGYNDELSEN AF 2013, HAR NU
UDVIKLET SIG TIL EN DECIDERET CENTRAL INDKØBSFUNKTION I SARIA-KONCERNEN UNDER CARSTEN SCHULZE-BENTROPS
LEDELSE.

Samlede indkøb på koncernplan har banet vejen
for besparelser på en lang række områder lige
fra lastbildæk og laboratorieanalyser til
LED-pærer og hjul til ReFood-beholdere. ”Vi ser
os selv som koncernens centrale indkøbsafdeling. Det er vores mål at udarbejde en effektiv
indkøbsstruktur på de områder, hvor det er
nødvendigt og giver økonomisk mening, samt
at koordinere indkøbsaktiviteterne de steder,
hvor det tilfører værdi til de enkelte fabrikker
og dermed koncernen som helhed,” siger
Carsten Schulze-Bentrop, der er leder af den
centrale indkøbsafdeling. Afdelingens medarbejdere er i løbende kontakt med datterselskaberne og de enkelte SARIA-virksomheders
specialafdelinger for at finde ud af, hvor der
kan spares penge. De tilbyder assistance i
forbindelse med alle former for indkøb bortset
fra indkøb af råvarer.

Hvis Schulze-Bentrops team overtager
koordineringen af indkøbet af en bestemt genstand, er det ikke ensbetydende med, at det
pågældende land eller datterselskabs indkøbsaktiviteter på nogen måde har været utilfredsstillende. ”Vi har et samlet overblik over
hele koncernen og kan i mange tilfælde opnå
større besparelser ved at samle indkøbene,”
forklarer Carsten Schulze-Bentrop. Som følge
af de mange indkøbsprojekter og tætte relationer til leverandørerne har koncernen med
tiden fået opbygget en informationsbank,
som kan benyttes af alle i virksomheden, der
har brug for hjælp i forbindelse med nye
investeringer eller har problemer med deres
leverandører. Det tætte samarbejde med
indkøbsafdelingen i de to søsterselskaber
REMONDIS og Rhenus har også givet en række
synergieffekter. ”Vi har allerede høstet gode
erfaringer med den centrale indkøbsafdeling,
og vi kan og vil opnå yderligere fremgang ved

Fra venstre mod højre: Volkan Cayli, Carsten Schulze-Bentrop og Rodrigo Lopez Peña yder assistance til
deres kolleger i hele SARIA-koncernen i forbindelse
med diverse indkøbsaktiviteter
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at øge opmærksomheden omkring den nye
koncernfunktion og brugen heraf. Vellykkede
indkøbsprojekter, der gennemføres i samarbejde med de landebaserede organisationer, er
den bedste måde at udbygge vores koordinerende funktion på,” lyder det fra Carsten
Schulze-Bentrop om den aktuelle situation
og de fremtidige udviklingsmuligheder.
Kvaliteten skal være i orden
Det er dog ikke udelukkende et spørgsmål om at
spare penge. Kvaliteten af produkterne og ydelserne er mindst lige så vigtig. Det gælder også
f.eks. laboratorieanalyser – et af den centrale
indkøbsafdelings seneste projekter, der som det
første sted blev iværksat i Tyskland. ”Mange af
virksomhederne i SARIA-koncernen får analyser
udført på eksterne laboratorier. I SARVAL f.eks.
skal produkterne til petfoodindustrien analyseres. ecoMotion har brug for analyser af biodiesel, og i ReFood-regi foretages der analyser af

“Samarbejdet med det centrale indkøbsteam betyder,
at vi kan benytte et anerkendt laboratorium til en
lavere pris end før. Standardiseringen mellem datterselskaberne sikrer også bedre sammenlignelighed af forskningsresultaterne.”
Marta Puig
Kvalitetschef for det nordøstlige Spanien, SARIA Spanien

“Det er meget vigtigt og særdeles nyttigt at udveksle information med den centrale indkøbsafdeling og at rådføre sig med dem, når der
skal købes nyt. Det havde vi stor succes med
her i Polen for nylig, da vi skulle investere i
nye lastbiler. Forhandlingerne på koncernniveau resulterede i store omkostningsbesparelser. Jeg er helt sikker på, dette samarbejde
vil være til stor gavn fremover.”

“Takket være den centrale indkøbsafdelings leverandørkontakter og gennemslagskraft lykkedes det
at få reduceret prisen på lastbildæk betydeligt
samtidig med, at vi fik en bedre service. Den samlede besparelse beløb sig til et sekscifret tal for
den spanske vognpark.”
Eduardo Puigvert
Logistikchef for det centrale Spanien, SARIA Spanien

Robert Lukasiewicz
Logistikchef, SARIA Polen

biogas og fermentat. Selv om alle disse produkter
er meget forskellige, har de én ting til fælles: deres kemiske egenskaber undersøges og kontrolleres konstant. Det forekom derfor logisk at finde et
enkelt laboratorium, der kunne opfylde vores kvalitetskrav og påtage sig de forskellige analyser,
som de enkelte datterselskaber og virksomheder
har behov for. SARIA-koncernens kvalitetsstyringsafdeling foretog en række indledende undersøgelser af forskellige laboratorier og udarbejdede
en liste over udvalgte emner. Efter intense prisforhandlinger med det foretrukne laboratorium lykkedes det den centrale indkøbsafdeling at spare
over 30 pct. i forhold til tidligere laboratorieudgifter. Rodrigo Lopez Peña, der har været permanent
medlem af det centrale indkøbsteam siden januar
2015, har efterfølgende indført samme model i
SARIA Spanien. “Efter en række markedsanalyser
og tæt samarbejde med regionale kvalitetschefer
havde vi fået et samlet overblik over behovet for
laboratorieanalyser i Spanien. Det resulterede ikke
kun i betydelige besparelser, men også i en garanti
for høj kvalitet.” Fremover forventes de enkelte
SARIA-lande at drage endnu større fordel af de
gensidige erfaringer.

Lokale medarbejdere spiller en vigtig rolle
Udvekslingen af information med de lokale
medarbejdere er dog en vigtig forudsætning
for succes. “Indkøbsprojekterne kommer tit i
stand som følge af oplysninger fra koncernens
driftsselskaber,” siger Carsten Schulze-Bentrop.
“Det er også vigtigt for vores arbejde at få tilbagemeldinger om kvaliteten af leverandørernes produkter og ydelser.” Hos ReFood i Marl
blev kvaliteten af hjul til affaldsbeholdere fra
forskellige leverandører afprøvet over en tremåneders periode. På grund af den høje vægt
af det madaffald, der opbevares i ReFoodbeholderne, og den store afstand, beholderne
skal tilbagelægge i forhold til private husholdningers skraldespande, slides hjulene hurtigere,
og der er derfor behov for store mængder hjul.
ReFood i Tyskland alene bruger over 30.000
hjul om året, så det er helt klart en god ide at
sammenligne leverandører og forhandle priser.
En prisforskel på bare en enkelt euro har stor
indvirkning på de samlede udgifter,” lyder det
fra Volkan Cayli, der blev en del af det centrale
indkøbsteam i maj 2015. Sideløbende med indkøbsopgaverne arbejder afdelingen også med
generelle projekter, der har til formål at reducere driftsomkostningerne. F.eks. blev hele
ReFood-fabrikken i Marl udstyret med LED-

lamper efter omfattende sammenligning af
leverandører, produkttests og forhandlinger.
“Vi har reduceret CO2-udledningen med over
50 tons og energiudgifterne til lys med 70 pct.,
hvilket beløber sig til mange tusind kroner om
året. Som en sidegevinst har vi oven i købet
fået bedre lys,” forklarer Jan Gilsbach, der er
chef for ReFood i Marl.
Forskellige emner, mange kontakter
“Hvad jeg bedst kan lide ved jobbet som chef for
den centrale indkøbsafdeling?” Det skal Carsten
Schulze-Bentrop ikke tænke længe over. “Det er
helt klart kontakten med de mange forskellige
mennesker fra både ind- og udland. Det kan f.eks.
være produktionschefer, som jeg diskuterer
produkttests med, lokale ledere, flådechefer,
kvalitetschefer, administrerende direktører og
CEO’er i vores nationale datterselskaber, forskellige leverandører og selvfølgelig indkøbsafdelingerne i vores søsterselskaber. Jeg beskæftiger
mig ikke kun med mange forskellige emner,
der ofte er meget tekniske, men også med
forskellige mennesker rundt om i verden. Det
er spændende at nå frem til de afsluttende
forhandlinger efter uger eller måneders intenst
forarbejde. Der har man virkelig brug for sine
forhandlingsevner.”
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SARIA Frankrig fortsætter sin ekspansion
SARIA HAR NITTEN HØJTSPECIALISEREDE FABRIKKER I FRANKRIG OG PRODUCERER MANGE FORSKELLIGE PRODUKTER
TIL FØDEVAREINDUSTRIEN, PETFOODINDUSTRIEN OG LANDBRUGET SAMT TIL EN RÆKKE ANDRE INDUSTRIELLE FORMÅL.
HERTIL KOMMER MILJØVENLIG ENERGI I FORM AF BIOGAS OG BIODIESEL. SARIA FRANKRIG, DER SERVICERER LANDBRUGSSEKTOREN, KØDINDUSTRIEN, FØDEVAREBUTIKKER, RESTAURANTER OG CATERINGVIRKSOMHEDER, FORTSÆTTER
SIN EKSPANSION.
SARIAs datterselskaber i Frankrig tilbyder en
række forskellige produkter og ydelser, der alle har én ting til fælles: indsamling og forarbejdning af animalske og organiske biprodukter.
SARIA Frankrig har specialiseret sig i produktion af kvalitetsprodukter til petfoodindustrien.
Under firmanavnene SARVAL og KERVALIS produceres der værdifulde animalske fedtstoffer
og proteiner i henhold til specifikke kundekrav
til brug i fremstillingen af hunde- og kattemad.
“Petfood er et vigtigt forretningsområde for os.
Frankrig er en af Europas største eksportører af
fedt og protein, og vores produkter anvendes
af en lang række internationale petfoodproducenter,” siger Jean Louis Hurel, der er medlem
af SARIA-koncernens direktion med ansvar for
aktiviteterne i Frankrig.
Animalsk fedtstof og protein fremstillet
af kvalitetsråvarer
Fabrikkerne i Frankrig har specialiseret sig i
animalske biprodukter fra én eller flere dyrearter og omdanner hvert år 450.000 tons råvarer
til mellemprodukter, der anvendes i petfoodindustrien. Disse råvarer omfatter ben, fedt og
svær fra slagtning af sunde husdyr. Råvarerne
omfatter også en række andre specialprodukter som f.eks. biprodukter fra slagtning af gæs
og harer samt lunger og lever, der forarbejdes
særskilt. Selv om disse produkter er egnede
til konsum for mennesker, sælges de ikke som
fødevarer af økonomiske årsager. Det samme

gælder biprodukter fra fisk, der fås fra fiskeriog fiskeforarbejdningsindustrien. På fabrikken
i Concarneau, der ligger i departementet Finistère, omdanner Bioceval fiskeafskær i topkvalitet til fiskeolie og fiskeprotein til brug i
petfood- og akvakulturindustrien. Uanset om
der er tale om okse- og svinekød eller fjerkræ
og fisk, er friske råvarer i topkvalitet en forudsætning for at kunne garantere produktion
af førsteklasses slutprodukter. Det er særdeles vigtigt for de enkelte koncernselskabers
aktivitetsniveau, at vi kan skaffe råvarer i tilstrækkelige mængder med den ønskede kvalitet. Fabrikkerne, hvorfra råvarerne modtages,
ligger inden for en radius af 15-500 kilometer
fra de specialfabrikker, hvor de videreforarbejdes. Somme tider er det nødvendigt at omlade
råvarerne, hvilket i givet fald sker på specialindrettede omladestationer.
Den potentielle mængde forarbejdede råvarer er indirekte afhængigt af det generelle
forbrug af kød og fisk, idet forbrugernes spisevaner i sidste ende bestemmer, hvor mange
dyr der opdrættes og slagtes, og dermed også hvor mange animalske biprodukter der er til
rådighed for SARIAs fabrikker. “Ved at anvende råvarer i god kvalitet og løbende forbedre
produktionsprocesserne kan vi garantere en
ensartet produktkvalitet og sikre overholdelse
af kundernes specifikke krav,” fortsætter Jean
Louis Hurel.

I modsætning til
Plouvara
protein har det alSaint-Hervé
Vitré
tid været tilladt at
Plouray
bruge fedt fra biTrémorel
produkter i foder til
Issé
Concarneau
husdyr. I midten af
2013 blev det imidlertid
Rezé
også tilladt at anvende protein
fra svin og fjerkræ i produktionen
Les Essarts
af animalsk foder til akvakulturindustrien. Indtil da var det kun tilladt at anvende protein fra fiskemel, hydroliserede fjer
og blod til denne sektor. Efterspørgslen fra
akvakultursektoren er stigende, da denne sektor er et af de hurtigst voksende områder inden for fødevareindustrien. Over 60 pct. af de
fisk, der er beregnet til konsum for mennesker,
kommer i dag fra akvakulturindustrien.
Bæredygtig anvendelse af biprodukter og
rester, der ikke er egnet til konsum for
mennesker
SARIA Frankrig har i mange år arbejdet med
udvikling af nye anvendelsesmåder for
animalske biprodukter, der stammer fra
produktion af husdyr og slagterier, og som
er uegnede til brug i petfood og foder til husdyr. Disse materialer – dvs. animalske biprodukter, fjer og blod – anvendes til fremstilling af
protein, der kan tilsættes gødningsmidler.

INDUSTRIEL VEDLIGEHOLDELSE
Jeremy Benac, Allo à l'huile, Muret
”Jeg er en del af vedligeholdelsesteamet.
Vi arbejder hårdt på at undgå maskinstop.”
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SALGSADMINISTRATION
Pascal Louis, SARIA Industries, Concarneau
“Vi spiller en vigtig rolle som bindeled mellem produktion
og kunder. Vores primære mål er kundetilfredshed.”

LABORATORIUM
Anne-Sophie Cornier-Soulas,
KERVALIS, Vitré
“Vi tager prøver af alle partier for
at sikre, at produkternes kvalitet
opfylder kundernes krav.”

Passel
Le Havre*
Clichy

Beuvillers

Etampes
Illzach
OVERVÅGNING
Jean-Luc Ferrion, KERVALIS, Vitré
Les Herbiers
Benet

Bayet

“Det betyder meget, at produktionen
er standardiseret. Al overvågning i
de franske dele af koncernen er harmoniseret og automatiseret ved hjælp af
IT-systemer.

Cros-de-Montvert*

Muret

SARIAs fabrikker i Frankrig

LASTBILCHAUFFØR
Richard Michonnaud, SIFDDA, Benet

DIREKTION
David Bluche, Vice President, Alva, Rezé
“Vi forarbejder fedt fra slagterier, der anvendes af producenter over hele verden til produktion af f.eks. sæbe og
coating. Vi finder hele tiden nye måder at anvende produkterne på, og vi bestræber os konstant på at leve op
til de strengeste fødevarekrav."

“Vores job har ændret sig meget i de senere år. Vi arbejder nu
med IT-systemer og udstyr, der hjælper os i det daglige arbejde.
Det har selvfølgelig skabt øget effektivitet og sikkerhed.”

*medejerskab

FRANKRIG // SARIA news
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405.000 tons
selvdøde dyr bortskaffet som
animalsk affald

963.000 tons
animalske biprodukter fra slagterier,
opskæringsvirksomheder, slagtere og
detailhandlen

146.000 tons
organisk affald fra landbruget, fødevareindustrien, detailhandlen, restauranter
og cateringvirksomheder

Denne gødning er meget bæredygtig, da produktionen ikke kræver brug af knappe ressourcer eller sjældne råvarer som f.eks. fosfor.
SARIA leverer også ydelser til landbruget og
kødindustrien under navnet SIFDDA. I de øvrige lande, hvor SARIA er repræsenteret, foregår
afhentning og forarbejdning af selvdøde dyr
og slagteriaffald, der er kategoriseret som
specificeret risikomateriale i henhold til
EU-forordninger, i SecAnim-regi. Der er derfor
truffet beslutning om også at anvende dette
navn i Frankrig fra og med foråret 2016.
SARIA har en fabrik til forarbejdning af specificeret risikomateriale i byen Benet i det østlige Frankrig. Afhentningen og forarbejdningen
af de selvdøde dyr er med til at forhindre epidemier blandt dyrene, da de døde dyr afhentes
med kort varsel, så der ikke opstår spredning
af sygdomme. ”Sikkerhed og hygiejne har første prioritet i forbindelse med bortskaffelse af
animalsk risikomateriale fra kødindustrien og
landbruget,” forklarer Jean Louis Hurel. ”Vores rolle som serviceyder til denne sektor indebærer også, at de materialer, der ikke kan
genanvendes på anden vis, forarbejdes i henhold til alle gældende sikkerhedsbestemmelser, så slutprodukterne kan finde bæredygtig
anvendelse, samtidig med at vi sparer på de
dyrebare fossile brændstoffer.” Ifølge gældende lovgivning må denne type affald anvendes
i produktionen af brændstof og biobrændstof.
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På SIFDDAs fabrik separeres det flydende fedt
fra de faste stoffer og anvendes derefter til
produktion af biodiesel. Jean Louis Hurel udtaler: ”SIFDDA leverer også materialer til SARIAs
datterselskab ecoMotion, bl.a. i Le Havre, hvor
SARIA Frankrig og Les Mousquetaires, der driver den franske detailkæde Intermarché, har
opført et biodieselanlæg. Samarbejdsrelationer som disse er med til at knytte de enkelte
selskaber tættere sammen til gavn for koncernen som helhed.” De tilbageværende materialer efter affedtning af råvarerne anvendes som
brændstof i kraftværker og cementfabrikker.
Ud over indsamling og forarbejdning af materiale fra landbruget og kødindustrien tilbyder
SARIA Frankrig en række andre ydelser under
navnet Bionerval. Bionerval indsamler fødevarer, der er blevet for gamle, madaffald samt
brugt friture- og stegeolie fra fødevareindustrien, detailhandlen, restauranter og cateringvirksomheder. Disse materialer er uegnede til
konsum for mennesker og dyr, så de forarbejdes og anvendes i biogasanlæg til produktion
af miljøvenlig varme og elektricitet. Det tilbageværende, fermenterede substrat fra produktionen af biogas anvendes i landbruget som
gødning. Genanvendelsen af madrester til produktion af miljøvenlig energi er et godt eksempel på ægte bæredygtighed og er med til
at spare på jordens knappe ressourcer af fossilt brændstof.

Indsamlet mængde
i Frankrig i 2014:

1.516.000 tons
råvarer

Vækstpotentiale
SARIA Frankrig beskæftiger i alt ca. 1.350 personer i sine forskellige selskaber. Hele organisationen lige fra produktion og administration
til forsendelse og transport er med til at finde nye genanvendelsesmuligheder for det
animalske og organiske biproduktaffald og
dermed sikre, at det vender tilbage til råvarekredsløbet. Jean Louis Hurel har følgende
kommentar til virksomhedens fremtidsudsigter: ”Vi er overbeviste om, at vores aktiviteter i
Frankrig også fremover vil udvikle sig positivt.
Vi har allerede foretaget en række investeringer i SARVAL med henblik på at skabe øget
indtjening. Vi ser især et stort vækstpotentiale i Bionerval, og vi har planer om at fortsætte
udviklingen af vores aktiviteter i denne sektor
fremover.”

Grøn energi som vækstmotor
for SARIA Frankrig

MED FEM BIOGASANLÆG OG MEDEJERSKAB AF ET BIODIESELANLÆG ER SARIA EN AF DE FØRENDE PRODUCENTER
AF MILJØVENLIG ENERGI I FRANKRIG. DET FØRSTE BIOGASANLÆG, DER LIGGER I BENET, BLEV INDVIET I 2010 OG HAR
SIDEN INDVIELSEN LØBENDE UDVIDET SIN PRODUKTION.

Bionerval, der er det franske modstykke til
ReFood, indsamler og forarbejder fødevarer,
der er blevet for gamle, og madaffald fra landbrugssektoren, fødevareindustrien, detailhandlen og sidst, men ikke mindst fra restauranter
og cateringvirksomheder. Det er en proces, der
omfatter langt mere end blot afhentning og
bortskaffelse af det organiske materiale.
Bionerval tilbyder kunderne en lang række
ydelser lige fra indsamling af materiale til produktion af biomethangas, der anvendes til
produktion af varme og elektricitet, hvorefter
det resulterende fermentat omdannes til organisk gødning til brug i landbruget. “Vi har

udvidet vores aktivitetsniveau betydeligt, især
efter vedtagelsen af den nye miljølovgivning i
Frankrig, ‘Grenelle II’,” lyder det fra Serge Verdier, der er ansvarlig for det nye forretningsområde New Energies. Som fastlagt i den nye
lovgivning har store producenter af bioaffald
fra fødevarer siden 2012 skullet sortere og
udnytte affaldet, hvis de producerede over
120 tons om året. Fra og med 1. januar 2016 er
dette tal reduceret til 10 tons om året. Denne
ændring betyder, at restauranter og cateringvirksomheder nu også skal sikre ansvarlig
forarbejdning af organiske rester i lighed med
landbrugssektoren, fødevareindustrien og
detailhandlen.

Køkkenaffald – en ny udfordring
Den nye grænse på 10 tons om året svarer til
den mængde mad- og køkkenaffald, der genereres i en restaurant, der serverer 180 måltider
om dagen. “Restauranter og cateringvirksomheder er en ny vigtig kundegruppe for Bionerval. Hertil hører skole-, universitets- og
virksomhedskantiner, storkøkkener på plejehjem
og hospitaler, restauranter, caféer og ikke
mindst fastfoodkæder,” fortsætter Serge Verdier. SARIA Frankrig udvider derfor sine aktiviteter inden for forarbejdning af organiske rester
til også at omfatte køkkenaffald. I henhold til
Serge Verdier ligger der her en stor udfordring i
de kommende år.

FRANKRIG // SARIA news
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”Det er der to miljømæssige fordele ved – for det første betyder
Bionervals forarbejdning af madaffald, at der udledes langt
mindre methan til atmosfæren, og for det andet resulterer
produktionen af miljøvenlig energi i en betydelig reduktion af
CO2-udledningen sammenlignet med produktionen af
konventionel energi.”
Serge Verdier, ansvarlig for det nye forretningsområde New Energies i Frankrig

Effektiv bekæmpelse af madspild
Bionerval medvirker i høj grad til at nå den politiske målsætning om at reducere madspild og
udnytte det organiske restmateriale fra tilberedning og salg af fødevarer og måltider. “Forpligtelsen til at udnytte organisk affald korrekt
har skabt en holdningsændring i fødevareindustrien og i restaurant- og cateringbranchen.
Ledere og personale i restauranter, cateringvirksomheder og andre storkøkkener samt produktionsmedarbejdere i fødevareindustrien er alle
blevet mere opmærksomme på at reducere
madspild. Det er dog ikke muligt helt at undgå
organisk affald, men det tager Bionerval sig så
af på ansvarlig vis,” forklarer Serge Verdier.

så skadelig som kuldioxid (CO2). ”Det er der to
miljømæssige fordele ved – for det første betyder Bionervals forarbejdning af madaffald, at
der udledes langt mindre methan til atmosfæren, og for det andet resulterer produktionen
af miljøvenlig energi i en betydelig reduktion
af CO2-udledningen sammenlignet med produktionen af konventionel energi,” udtaler
Serge Verdier. ”Den producerede varme dækker
både SARIAs og de omkringliggende virksomheders energibehov, og vi sælger den elektricitet, vi producerer, til det statsejede elselskab
Electricité de France SA (EDF).” Ifølge ADEME,
det franske miljø- og energiagentur, reducerer
fabrikken i Benet udledningen af CO2 med
5.000 tons om året.

Mindre luftforurening
Efter indsamling findeles og hygiejniseres
madresterne på Bionervals fabrikker, hvorefter
de forarbejdes på biogasanlægget. Her produceres der methangas, der efterfølgende anvendes til produktion af varme og elektricitet.
Hvis bioaffaldet i stedet havnede på lossepladsen, ville der blive udledt methangas til atmosfæren under nedbrydningsprocessen. Methan
(CH4) er en miljøfarlig drivhusgas og 30 gange

Biodiesel fra affald
SARIA Frankrig er også medejer af et anlæg,
der producerer grøn energi i form af biodiesel.
I 2013 indviede SARIA Frankrig og Les
Mousquetaires et biodieselanlæg i Le Havre
med navnet ESTENER. Anlægget har en årlig
produktionskapacitet på 75.000 tons biodiesel.
I modsætning til biogas fremstilles biodieselen
af animalsk fedtstof, der kommer fra forarbejdning af restprodukter fra kødindustrien.
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Brugt fritureolie og stegefedt indgår også i
produktionen af biodiesel. ESTERNERs produktionsproces er meget bæredygtig, idet virksomheden udnytter affald, der ikke kan
anvendes til andre formål. Der er derfor ingen
interessekonflikt mellem energiproduktion og
forbrug af råvarer, der kunne have været anvendt til andre formål, f.eks. fødevareproduktion. Hvis denne form for biodiesel anvendes
som brændstof i køretøjer, reduceres CO2udledningen med 40 pct. sammenlignet med
biodiesel fra plantemateriale, og med hele
80 pct. sammenlignet med fossilt dieselbrændstof. SARIA Frankrig bidrager således
også i høj grad til diversificeringen af Frankrigs energimiks.

Forretningsområdet New Energies i tal

5x

50 %

Bionerval har fem biogasanlæg
i hhv. Benet, Etampes, Issé,
Les Herbiers og Passel

51,6 GWh

produceret strøm (2014)

146.000 tons

10 x

SARIA Frankrig dækker over 50 pct. af sit
eget strømforbrug med energi produceret
på egne biogasanlæg

På ESTENER-anlægget ved Le Havre
producerer SARIA Frankrig over 10 gange
så meget biodiesel, som koncernen selv
bruger om året

indsamlede
råvarer (2014)
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Bioibérica: en af de vigtigste
producenter af heparin
INDKØB
Christian Moldovan og Víctor Vélez
“Vi garanterer for kvaliteten,
mængden og prisen på råvarer.”

FØRSTE PRODUKTIONSTRIN
Marta Moya

ANDET
PRODUKTIONSTRIN
Carles Grande

“Vi forarbejder tarmslimhinden fra svin og udvinder
heparin ved hjælp af en teknik, der anvendes i alle
virksomhedens syv fabrikker på verdensplan. Herefter
leveres materialet til vores fabrik i Palafolls, Spanien.”

“Vi planlægger og kontrollerer
produktionen af renset heparin, et
aktivt stof i lægemidler, i henhold til
kundernes krav.”

PRODUKTIONSTEAMET
Gibril Jaiteh, Pol Victòria og
Carlos Martín
“Vi er et højt kvalificeret team, der er
uddannet i såkaldt god produktionspraksis for fremstilling af et lægemiddelstof, der i sidste ende skal anvendes
som et injicerbart medikament.”
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KVALITETSSIKRING
Cristina Silva
“Vi er ansvarlige for, at systemet fungerer og
opfylder selv de strengeste kvalitetskrav, lige fra
indkøb af råvarer til levering til kunden.”

SALG
Oriol Huguet
“Vi har indgående kendskab til både markedet
og kundernes virksomhed.
Det er en forudsætning
for at kunne tilpasse sig
til deres krav og levere
de produkter og ydelser,
de har behov for.”

REGULATORISKE ANLIGGENDER
Irene Bartolí
“Vi fremskaffer den dokumentation og
regulatoriske information, der er nødvendig for, at kunderne kan anvende
vores heparin i deres lægemidler.”

ET HELT TEAM MED
ÉT FÆLLES MÅL:
AT PRODUCERE ET
LÆGEMIDDELSTOF,
DER REDDER LIV

FORSKNING OG UDVIKLING
Andreu Franco
“Vi har indgående kendskab til molekylet og
dets interaktioner. Vi forsker i nye anvendelsesmuligheder for heparinprodukter og er
hele tiden på jagt efter nye kilder til råvarer.”

FAST TRACK
Helena Armengol
“Vi tilrettelægger produktionsprocessen og
foretager omfattende overvågning og løbende
optimering.”

KVALITETSSIKRING
María Ángeles Marzal
“Vi kontrollerer kvaliteten af heparinproduktionsprocessen og slutproduktet
og garanterer overensstemmelse med alle
farmakopéer i hele verden.”

SPANIEN // SARIA news
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“Heparin er et essentielt
molekyle – et stof, der
har reddet millioner af
menneskeliv”
Carlos Raul Aláez
Forsknings- og udviklingschef
i Bioibéricas heparindivision

BIOIBÉRICA ER EN AF DE INTERNATIONALT FØRENDE VIRKSOMHEDER INDEN FOR PRODUKTION AF HEPARIN, ET
MOLEKYLE, DER BLEV OPDAGET I 1916, OG SOM STADIG GIVES TIL MILLIONER AF MENNESKER OVER HELE VERDEN FOR
AT FOREBYGGE BLODPROPPER OG HJERTEKARSYGDOMME, DER I VÆRSTE FALD KAN HAVE DØDELIG UDGANG. VI HAR
TALT MED FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSCHEFEN I BIOIBÉRICAS HEPARINDIVISION, CARLOS RAUL ALÁEZ, FOR AT BLIVE
KLOGERE PÅ DETTE STOF.
// Hvad er heparin?
Heparin er et molekyle, der består af en meget
lang kæde af sukkerstoffer og er karakteriseret
ved en usædvanlig høj grad af sulfatering, dvs.
det har mange negative ladninger og indeholder en sekvens af fem sukkerstoffer, der er i
stand til at interagere med proteiner fra blodets koaguleringssystem. Det er et endogent
stof, hvilket betyder, at det dannes af kroppen.
Til trods herfor er dets biologiske funktion i
kroppen ukendt. Når stoffet tilføres eksogent,
dvs. injiceres i blodet, virker det koagulationshæmmende.
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// Hvad bruges heparin til?
I tilfælde hvor en person kommer til skade eller
skal have foretaget et kirurgisk indgreb, kan risikoen for en venøs tromboembolisme være
meget høj, og her anvendes heparin præventivt. Det gives også til dialysepatienter, da de
har en tendens til at danne blodpropper, eller
for at forhindre en eksisterende blodprop i at
vokse.
// Hvilken rolle har heparin spillet
gennem tiden?
Det har spillet en overordentlig stor rolle. Og
det er stadig et essentielt molekyle, da det
redder millioner af menneskeliv hvert år. Uden
heparin kunne man ikke foretage åben hjerte-

kirurgi, da alle disse patienter får ufraktioneret
heparin. Det er et essentielt stof, da der er
mange sygdomme, der kan resultere i en blodprop.
// Hvad er Bioibéricas forhold til dette
molekyle?
Siden grundlæggelsen i 1975 har det været Bioibéricas mål at specialisere sig i heparinmolekylet og at opbygge stor ekspertise på dette
område. Vi udvinder heparin fra tarmslimhinden
hos svin i en enzymatisk forarbejdningsproces
af vævet. Så snart vi har udvundet den såkaldte
råheparin, renses den for at få et rent produkt i
lægemiddelkvalitet. I dag er hver femte dosis
heparin udviklet og produceret af Bioibérica.

Marta Fabregat
Marketingchef i Bioibéricas farmadivision
“Jeg er blevet behandlet med heparin ad to omgange, begge gange som forebyggende middel. Første gang var, mens jeg var gravid, hvor jeg tilbragte fem
måneder i sengen uden at måtte stå op. For at forhindre en blodprop som
følge af, at jeg ikke bevægede mig, fik jeg en heparinindsprøjtning i benet
hver dag. Jeg fik også intravenøs ernæring og fulgte en kostplan med et højt
proteinindhold for at undgå, at mine muskler svandt ind. Det var nogle hårde
måneder, men min læge fortalte mig, at indsprøjtningerne ikke indebar nogen risiko for mig. Tværtimod ville de være med til at forhindre en mere alvorlig sygdom. Anden gang, jeg blev behandlet med heparin, var i forbindelse
med en åreknudeoperation. Jeg fik en heparinindsprøjtning i maven lige efter
operationen. Da begge ben var bundet ind, gav jeg mig selv heparinindsprøjtninger derhjemme i en måned bagefter. Min læge gav mig en brochure
om heparin og forklarede, hvad det var for et stof, og hvordan jeg skulle
injicere det.”
Juan Rodriguez
Heparintekniker
“For tre år siden fik jeg problemer med at trække vejret, og jeg følte en voldsom trykken i brystet. Jeg troede, det var på grund af træthed, eller fordi jeg
røg, men smerterne blev værre og værre. Jeg kom på hospitalet, og de fortalte mig, at jeg havde haft to hjerteanfald, og indlagde mig. Dagen efter blev
jeg opereret. Jeg var meget ustabil og udmattet, og jeg fik at vide, at jeg havde mindre anfald af angina pectoris. Jeg fik indsprøjtninger med heparin under og efter operationen, og da jeg kom hjem, skulle jeg give mig selv
indsprøjtninger hver dag i to måneder. De behøvede ikke forklare mig hvorfor.
Jeg fortalte dem, at jeg gennem de sidste 26 år havde lært alt, hvad der var
værd at vide om heparin, da jeg arbejdede i en virksomhed, der producerede
heparin. Heparin reddede mit liv.”

// Findes der forskellige former for heparin?
Ja. Bioibérica producerer ufraktioneret heparin, dvs. det hele molekyle. Ufraktioneret heparin anvendes kun på hospitaler, da det skal
gives under lægeopsyn. Bioibérica fremstiller
også heparin som aktivt stof til producenter af
lavmolekylært heparin. Lavmolekylært heparin
kan patienterne selv injicere derhjemme uden
lægeopsyn.

Sammen med Ronzoni-instituttet, der er
verdens førende forskningsinstitut på dette
område, forsker vi i stoffets anvendelse til behandling af malaria, kræft og cystisk fibrose.
Bioibérica har opnået stor anerkendelse for sin
høje kvalitet, ikke blot på produktionssiden,
men også rent videnskabeligt.

// Har heparin en fremtid?
Ja, helt klart. Heparinmolekylet og dets derivater har et kæmpe potentiale i forbindelse
med udvikling af nye lægemidler. Det er velkendt, at heparin er et vigtigt antiinflammatorisk, antitumoralt og antiparasitisk stof.
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Joan Bassa
Direktør for Bioibéricas heparindivision

// INTERVIEW

“Vi er den største producent
af heparin i Vesten.”
IINTERVIEW MED JOAN BASSA, DIREKTØR FOR BIOIBÉRICAS HEPARINDIVISION

// Hvor vigtigt er heparin for Bioibérica?
Heparin var det første produkt, Bioibérica fremstillede. Det var rent faktisk årsagen til, at virksomheden blev etableret i 1975. Siden da har vi
oplevet konstant vækst, ikke mindst i de senere
år, hvor vi har haft særlig fokus på ekspansion.
I 2006 producerede vi 700.000 mega heparin,
hvilket svarer til ca. 3,5 tons, og i 2015 forventes
produktionen at nå op på 4 mio. mega heparin,
eller ca. 20 tons. Det er noget af en stigning!
På mindre end 10 år har vi seksdoblet vores
produktion.

// Hvad er heparindivisionens målsætning?
Vi har to målsætninger: at øge produktionen af
heparin og at fremme forskning og udvikling inden for heparinmolekylet, dvs. den videnskabelige side af sagen.
Med hensyn til produktionen er det vigtigt at
bemærke, at vi er den eneste internationale virksomhed, der garanterer sporbarhed af heparin
helt tilbage til kilden. I modsætning til vores
konkurrenter kontrollerer vi hele produktionsprocessen fra slagteri til aktivt stof, dvs. at alt

kontrolleres af Bioibérica lige fra indsamling af
slimhinder til levering af slutproduktet.
Alle produktionstrin er fuldt integrerede, hvilket
gør os langt mere konkurrencedygtige end andre
producenter. Desuden har vores fabrikker en
central placering i nærheden af råvarerne. Det
giver sikkerhed og fleksibilitet, minimerer risiciene og sikrer kontrol af råvarerne. Du skal tænke
på, at Bioibérica håndterer slimhinder fra over
170 mio. svin om året.

PRODUKTIONSPROCESSEN FOR HEPARIN
Tarmslimhinde fra svin
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Kompleks

NØGLETAL
Produktion:

Slimhinder fra:

170 mio.

TONS

20 tons
Heparin pro Jahr

svin om året

Kunder:
store medicinalvirksomheder over
hele verden

Bidrag til den medicinske verden:
hver femte dosis heparin i verden er produceret af Bioibérica

// Men vi taler jo om et lægemiddelstof,
ikke sandt?
Jo, selvfølgelig. Og vel at mærke et stof med
den højeste renhed og kvalitet. Heparin
udvindes af tarmslimhinden fra svin. Det var
årsagen til, at jeg omtalte råvarekilden og kontrollen af råvarerne. Bioibérica er eksperter i at
identificere og isolere biomolekyler med høj
terapeutisk værdi som f.eks. heparin. Det sker
ved hjælp af den mest avancerede udvindingsteknologi på markedet og højt specialiserede
medarbejdere. Der skal mange tons slimhinder
til for blot at få et par kilo af det aktive stof,
som derefter videreforarbejdes på vores specialfabrik Probisa i nærheden af Barcelona.
Processen her opfylder de strengeste kvalitetskrav. Vi er certificeret i henhold til kvalitetsstandarderne ISO 9001 og cGMP. Vi er også
miljøcertificeret i henhold til ISO 14001 og
EMAS. Hertil kommer, at vi er energicertificeret
i henhold til ISO 50001, vores arbejdsmiljø er
certificeret i henhold til OHSAS 18001, og sidst,
men ikke mindst, er vores sociale ansvarlighed
certificeret i henhold til SA 8000. Vi fungerer
som bindeled mellem to forskellige markeder:
kød og lægemidler. Og en af vores stærke sider
er, at vi forstår begge markeders krav og behov
lige godt.

løb blevet deres foretrukne leverandør. Det
betyder, at hver femte dosis heparin, der gives
over hele verden, er produceret af Bioibérica.
Mange af vores egne familiemedlemmer har
uden tvivl fået indsprøjtninger med heparin
fremstillet af Bioibérica. Jeg vil også gerne
understrege, at vores heparin er i overensstemmelse med alle farmakopéer i verden, dvs. de
retningslinjer, der gælder for kvaliteten af
lægemidler.

// Hvem sælger I heparin til?
Det gør vi bl.a. til verdens tre største medicinalvirksomheder, der sælger lavmolekylært, injicerbart heparin. De har tillid til os, og vi er i årenes

// Du nævnte tidligere, at I har en
videnskabelig strategi. Hvad går den mere
nøjagtigt ud på?
Vi deltager i større videnskabelige arrangementer, hvor vi udveksler knowhow om heparin.
Bioibérica er også blevet inviteret til at sidde i et
ekspertpanel i det amerikanske USP, der fastlægger standarder for lægemidler. Formålet med
dette panel er at vurdere mulighederne for at få
godkendt heparin udvundet af tarmslimhinden
fra kvæg. USP bankede på Bioibéricas dør netop
på grund af vores store viden om molekylet.
I dag forsker vi ikke kun i heparin som et koagulationshæmmende middel. Vi undersøger også
heparins virkning i behandlingen af bl.a. kræft,
kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), bivirkninger i forbindelse med organtransplantationer,
malaria og astma. Og vi samarbejder med førende forskningsinstitutter over hele verden. Takket
være det videnskabelige arbejde og processen
med at udvinde heparin er det desuden lykkedes
os at udvikle andre afledte heparinprodukter

Råheparin

Aktivt stof

med et stort indhold af protein, aminosyrer og
peptider, som kan anvendes i landbruget og som
næringskilde til dyr. Det har gjort os til en af verdens førende virksomheder inden for afledte heparinprodukter. Vi beskytter således ikke kun
miljøet, men skaber også merværdi via produktionen af salgbare produkter. Det har ført til etablering af to meget stærke forretningsområder,
som vi driver sammen med heparindivisionen,
nemlig Animal Nutrition og Plant Physiology.
Animal Nutrition er førende inden for afledte
heparinprodukter som kilde til protein og aminosyrer til forskellige dyr. Og i Plant Physiology-regi er det lykkedes os at udvikle en række
naturlige gødningsprodukter, der er førende inden for behandling af plantesygdomme.
// Og næste år er et vigtigt år i heparins
historie ...
Ja, næste år er det 100 år siden, at heparinmolekylet blev opdaget. Heparin er måske ikke
så berømt som f.eks. penicillin eller aspirin,
men i anledning af 100-årsdagen vil stoffets
betydning for menneskers sundhed blive markeret. I det daglige er vi ikke altid bevidste om
betydningen af heparin, men vi redder rent
faktisk liv hver dag. Vi producerer et produkt,
der har reddet menneskeliv i 100 år.
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„Det er ikke hver dag, vi har fornøjelsen at vise æresformanden for RETHMANN-koncernens bestyrelse
rundt på vores fabrikker.“
Joan Vila, CEO i SARIA Spanien

SARIA Spanien har vind i sejlene –
Norbert Rethmann besøger virksomheder i Spanien
SARIAS FABRIKKER I SPANIEN HAVDE STOR SUCCES I 2015. NORBERT RETHMANN, ÆRESFORMAND FOR RETHMANNKONCERNENS BESTYRELSE, REJSTE TIL SPANIEN I SLUTNINGEN AF 2015 FOR AT DANNE SIG ET PERSONLIGT INDTRYK
AF UDVIKLINGEN PÅ DET SPANSKE MARKED.
Joan Vila, CEO i SARIA Spanien, udtalte: ”Det
var en stor fornøjelse at byde hele delegationen, der bestod af Norbert Rethmann og hans
kone Irmgard, Manfred Gellner, der indtil for
nylig var medlem af SARIAs direktion, og hans
kone Annette, samt Heinrich Zölzer, der tidligere var medlem af RETHMANNs bestyrelse, velkommen til vores fabrikker i Spanien og vise
dem den positive udvikling, der har fundet sted
i SARIAs spanske virksomheder. Det er ikke hver
dag, vi har fornøjelsen at vise æresformanden
for RETHMANN-koncernens bestyrelse rundt på
vores fabrikker.”

Besøg hos SARVAL i Almassora, Castellón, fra venstre mod højre: Manfred og Annette Gellner, afdelingschef Enrique
Chinillach, områdechef for Nordøstspanien Josep Lluis Ferre, Irmgard Rethmann, Heinrich Zölzer og Norbert Rethmann

”Det var en fornøjelse at se de positive resultater, SARIA-koncernens spanske virksomheder
har nået. De har udvidet aktiviteterne betydeligt
og har gjort store fremskridt på mange områder,” lød det fra Norbert Rethmann, der er æresformand for RETHMANN-koncernens bestyrelse.
Under sit tidages besøg i Spanien besøgte han
20 forskellige virksomheder, der bl.a. producerer
lægemiddelstoffer (Bioibérica), forarbejder biprodukter fra kød- og fiskeindustrien (SARVAL
og Bioceval), genanvender organisk affald
(ReFood), bortskaffer risikomateriale fra landbruget og kødindustrien (SecAnim) og producerer biodiesel (ecoMotion).

SARIA-koncernen påbegyndte sine aktiviteter i Spanien i 1995. Siden da har virksomheden løbende udvidet aktiviteterne og
forbedret de spanske produktiArteixo
ons- og logistikafdelinger. En
Cerceda*
af milepælene i de senere år
Vigo*
var koncernens investering i
Bioibérica i 2011. I 2014 blev
aktiebeholdningen øget til 90 pct.
SARIAs fusion med GARNOVAkoncernen i 2013 og integreringen af
Teeuwissens aktiviteter i Spanien i 2014 er
også værd at nævne. SARIA-koncernens
virksomheder i Spanien har en samlet stab
på 1.300 medarbejdere.

Norbert Rethmann tilbagelagde ca. 1.700 km
på sin tur rundt i Spanien. ”Det var en stor oplevelse at rejse rundt i landet og besøge SARIAs
forskellige fabrikker. Mine rejseledsagere og jeg
nød turen meget,” sagde Norbert Rethmann.
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Opførelse af ny ReFood-fabrik i Dagenham –
udvidelse af biogasanlægget i Doncaster
REFOOD INDSAMLER OG FORARBEJDER MADAFFALD OG FØDEVARER, DER ER BLEVET FOR GAMLE, OVER HELE EUROPA.
DISSE PRODUKTER OMDANNES TIL BÆREDYGTIG ENERGI OG KVALITETSGØDNING. REFOODS TREDJE FABRIK I ENGLAND
VIL BLIVE OPFØRT I DAGENHAM, 20 KILOMETER ØST FOR LONDON. BYGGERIET FORVENTES OPSTARTET I JANUAR 2016.
DESUDEN ER UDVIDELSEN AF REFOODS EKSISTERENDE BIOGASANLÆG I DONCASTER NETOP AFSLUTTET.
”Vi glæder os til, at den nye ReFood-fabrik er
færdig i Dagenham,” lyder det fra Philip Simpson, salgschef i SARIA England. ”Vi har i mange år gerne villet have en topmoderne fabrik i
nærheden af London. Vi har en række velkendte kunder i dette område, for ikke at nævne
den højeste befolkningstæthed i hele England.
Med en kapacitet på 160.000 tons om året vil
den nye fabrik producere 2.000 kubikmeter
methangas, der vil blive tilført det offentlige
net efter den nødvendige behandling. Det svarer til 22,7 MWh energi.”
Virksomheden har også fornylig foretaget en
større investering i sit eksisterende biogasanlæg i Doncaster, hvor kapaciteten er næsten
fordoblet. På dette anlæg kan der nu forarbejdes op til 160.000 tons madaffald om året fra
de to regioner Yorkshire og Humberside. Efter
ankomst til ReFood-fabrikkens modtagestation
gennemgår madaffaldet en række forskellige
processer. Det findeles, eventuelle emballagedele frasorteres, og affaldet varmebehandles
derefter i en time ved en temperatur på over
70 °C i overensstemmelse med gældende
EU-lovgivning. Massen forarbejdes derefter
yderligere i biogasanlægget, og den producerede mængde biogas omdannes til elektricitet
i et kraftvarmeværk. Biogasanlægget i Doncaster har en kapacitet på knap 5 MW og leverer
miljøvenlig energi til over 12.000 husstande i
regionen.
Som et led i udvidelsen blev der installeret
yderligere modtage- og opbevaringstanke samt
to nye fermentorer med en kapacitet på 3.700
tons. Desuden blev fabrikken udvidet med to
1,1 MW generatorer. Udvidelsen skabte desuden 30 nye job i hhv. salg, administration,
produktion, vedligeholdelse og vognpark.
Philip Simpson udtaler: ”Udvidelsen af ReFood-

Modeltegning af den nye fabrik i Dagenham, hvor op til 160.000 tons madaffald og fødevarer, der er blevet
for gamle, vil blive omdannet til miljøvenlig energi med produktionsstart i foråret 2017

fabrikken i Doncaster er en vigtig investering
for SARIA. Vi kan nu imødekomme den store efterspørgsel efter totalløsninger for indsamling og genanvendelse af madaffald. Det
er helt utroligt, at det allerede har været nødvendigt at udvide fabrikken tre år efter, at den
blev indviet, men det skyldes især, at regionens
restauranter og detailhandlere i stigende grad
er blevet opmærksomme på de økonomiske og
miljømæssige fordele ved ikke at smide deres
madaffald på lossepladsen.”
ReFoods genanvendelsesproces genererer ikke
noget affald. Det tilbageværende, fermenterede
materiale fra produktionen af biogas anvendes
i landbruget som godkendt gødning af høj kvalitet. Den bæredygtige gødning, der sælges under navnet ReGrow, kan som den første af sin
art erstatte kemisk gødning samtidig med, at
den fuldender næringsstoffernes kredsløb –
fra jord til bord og tilbage igen. Udvidelsen
af ReFood-fabrikken i Doncaster er en del af
SARIAs overordnede investeringsplan.

SARIA England har tidligere investeret i en ny
fabrik i Widnes, der blev indviet i foråret 2014.
Englands tredje ReFood-fabrik, der opføres i
Dagenham, forventes klar til opstart i foråret
2017. Philip Simpson kommenterer udviklingen
som følger: ”Hele ReFood-teamet glæder sig
over også fremadrettet at kunne tilbyde genanvendelse af madaffald til en stadig voksende kundekreds med de fordele, det indebærer.
Jo mere bæredygtig energi, vi kan producere, jo nærmere kommer vi målet om at ikke at
anvende fossile brændstoffer. Vores virksomhed har sat sig som mål, at der fra år 2020 ikke
længere må deponeres madaffald på lossepladsen overhovedet. Udvidelsen af fabrikken i
Doncaster er et vigtigt og nødvendigt skridt for
at nå dette mål, og med opførelsen af det nye
anlæg i Dagenham glæder vi os til næste kapitel i føljetonen.
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Ingredienser til vådfoder fra Holland
SARIAS STORE PROGRAM AF KVALITETSPRODUKTER HAR I MANGE ÅR GJORT VIRKSOMHEDEN TIL EN VÆRDSAT
SAMARBEJDSPARTNER FOR PETFOODINDUSTRIEN. SARIA HAR PRIMÆRT LEVERET INGREDIENSER TIL PRODUKTION AF
TØRFODER TIL HUNDE OG KATTE. VIRKSOMHEDEN HAR DOG I STIGENDE GRAD RETTET BLIKKET MOD VÅDFODER, IKKE
MINDST EFTER OVERTAGELSEN AF TEEUWISSEN-KONCERNEN. RICHARD BROEKMEIJER ER SALGSCHEF FOR PETFOOD
HOS TEEUWISSEN I CUIJK I HOLLAND.

Vi får råvarer fra hele verden og kan
derfor tilbyde mange forskellige
slutprodukter

TEEUWISSEN

Af hensyn til vore kæledyrs sundhed er det
vigtigt, at de får en afbalanceret og næringsrig kost. SARIA har i mange år leveret animalsk
protein og fedt i topkvalitet til brug i produktionen af tørfoder til kæledyr. Med overtagelsen af Teeuwissen råder koncernen nu også
over mange års erfaring og ekspertise inden
for produktion af vådfoder. SARIA overtog i
2012 en del af Teeuwissen, der i 2014 blev et
100 % ejet datterselskab af SARIA-koncernen.
Virksomheden, der har specialiseret sig inden
for vådfoder, har hovedkontor i Cuijk i Holland. Richard Broekmeijer, der er salgschef for
Teeuwissens petfood-division, forklarer følgende: ”Vores kunder lægger vægt på, at vi både
kan levere kødprodukter, der er baseret på forskellige dyrearter, og blandinger, der er fremstillet i henhold til kundernes specifikationer.
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Kvalitetsmaterialer
Virksomheden indsamler friske råvarer som
f.eks. biprodukter fra kvæg, svin og fjerkræ fra
leverandører inden for en radius på 250 km fra
fabrikken i Cuijk. Biprodukter fra lam importeres
i frossen tilstand primært fra England og Irland.
Virksomheden modtager også andre former for
animalske biprodukter fra forskellige lande over
hele verden, f.eks. biprodukter fra kænguruer og strudse fra Australien. Det er i sidste ende
kvaliteten af råvarerne, der bestemmer slutproduktets kvalitet. ”Ca. 90 pct. af vores råvarer er
godkendt til konsum for mennesker. Årsagen til,
at så store mængder animalske biprodukter ikke
anvendes i fødevareindustrien, men i stedet bliver til petfood, er, at fødevareindustriens efterspørgsel efter biprodukter som f.eks. svinenyrer
eller hjerter fra fjerkræ er meget lav,” siger
Richard Broekmeijer.

Produkter til europæisk petfoodproduktion
Teeuwissen tilbyder mange forskellige kvalitetsprodukter, lige fra kødterninger og et bredt
udvalg af produkter fremstillet på baggrund af
et enkelt biprodukt til blandinger bestående af
flere forskellige typer biprodukter. Blandingerne
produceres i henhold til kundernes individuelle
opskrifter, og kunderne kan omgående videreforarbejde materialerne i deres egen produktion takket være Teeuwissens effektive just in
time-koncept. Produkterne findeles til en størrelse på mellem 2 og 40 mm og leveres enten
friske eller som frosne plader alt efter kundernes ønske. ”For øjeblikket producerer vi ca. 80
forskellige blandinger,” forklarer Richard Broekmeijer. ”Gensidig tillid er altafgørende for vores
forhold til kunderne. De kan forenkle deres produktionsprocesser i sikker forvisning om, at vi
fremstiller de specificerede mængder af de pågældende materialer til lige præcis de produkter, de har behov for.” Blandingerne indeholder
præcis de biprodukter, kunderne har specificeret. F.eks. bestod en af Teeuwissens første blandinger af en bestemt procentandel koyvere og
fjerkræskind. Teeuwissens vådfoderingredienser leveres primært til det europæiske marked,
især Tyskland og Holland. Pålidelighed og kvalitet er to vigtige faktorer for både store internationale petfoodproducenter og lokale kunder.
”I vores produkter er mængden af de analytiske

bestanddele afgørende. Produktets kvalitet bestemmes af, hvor meget protein, fedt, vand og
aske det indeholder. Produkterne skal i stigende grad også opfylde strenge, mikrobiologiske
krav,” fortsætter Richard Broekmeijer. ”Afhængigt af den efterfølgende produktionsproces
har hver enkelt kunde en række specifikke ønsker og krav til såvel produkt som emballage
og pakkestørrelse.” Men alle kunder har dog
ét krav til fælles, nemlig kravet om produktets
renhed. Teeuwissen dækker hele kæden fra
slagteri til produktion og levering af produkterne til kunderne og positionerer sig dermed som
en sikker og pålidelig partner. ”Vi ved helt præcist, hvilke specifikke krav kunderne og deres
kunder igen har til sensibilitet, og vi har den
ekspertise, der skal til for at opfylde disse krav,”
forklarer Richard Broekmeijer.
Et marked med et stort potentiale
Vådfodermarkedet er et spændende marked i
konstant forandring. For øjeblikket oplever vi
en klar tendens i retning af mindre pakkestørrelser. Der produceres ikke længere store dåser
med petfood nok til flere dage eller en hel uge
– de er erstattet af små foliebakker og ståposer,
der kun indeholder én portion. Samtidig er der
en tydelig tendens til større specialisering med
hensyn til de forarbejdede råvarer. Richard
Broekmeijer siger: “Folk, der har kæledyr, vil

gerne give deres hund eller kat en afvekslende
kost med forskellige smagsvarianter. Teeuwissen kan tilbyde petfoodindustrien præcis de
ingredienser, der kræves for at opfylde dette behov. Vi kan til enhver tid udvikle produkter, der opfylder kundernes krav til både smag
og råvaresammensætning.” Hos Teeuwissen har
langvarige kunderelationer baseret på tillid og
pålidelighed derfor topprioritet. “Fleksibilitet,
timing og præcision i forbindelse med implementering af specifikke krav er alfa og omega
for vores kunder,” forklarer petfoodspecialisten
Richard Broekmeijer. Der er også andre virksomheder i koncernen, der producerer ingredienser til produktion af vådfoder til kæledyr,
f.eks. i England, Frankrig, Spanien, Polen og
USA.
Med de mange fabrikker forskellige steder
i bl.a. Europa er SARIA en af de tre største
leverandører til vådfoderindustrien i EU.
Richard Broekmeijer ser optimistisk på fremtiden: “Petfood er et marked i vækst, og vi er
overbeviste om, at det har et kæmpepotentiale
på langt sigt.”

”Vi ved helt præcist, hvilke specifikke
krav kunderne og deres kunder igen har
til sensibilitet, og vi har den ekspertise,
der skal til for at opfylde disse krav,”
forklarer Richard Broekmeijer.
Richard Broekmeijer, salgschef i Teeuwissens petfood-division
i Cuijk, Holland.

Richard Broekmeijer, salgschef i Teeuwissens petfood-division i Cuijk i Holland, har arbejdet i virksomheden i 18 år. Han har et indgående kendskab til alle produkter lige
fra friske biprodukter til frosne plader bestående af flere forskellige typer kød, der kan findeles og kombineres i henhold til kundernes individuelle krav
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TEEUWISSEN

Et smugkig ind i FI&S's køkken
MED TEEUWISSENS OVERTAGELSE AF AKTIEMAJORITETEN I FOOD INGREDIENTS & SPECIALITIES (FI&S) I 2015 BLEV VIRKSOMHEDEN EN DEL AF SARIA-KONCERNEN. FI&S UDVIKLER OG PRODUCERER SKRÆDDERSYEDE, FUNKTIONELLE BLANDINGER,
DER SKABER MERVÆRDI I FØDEVAREINDUSTRIEN. VED FØRSTE ØJEKAST HAR FI&S OG SARIA-KONCERNEN MÅSKE IKKE
UMIDDELBART EN HEL MASSE TIL FÆLLES, MEN DET SKAL MAN IKKE LADE SIG NARRE AF. RICK OLSTHOORN, ADM. DIR. I FI&S,
GIVER OS ET SMUGKIG IND I VIRKSOMHEDENS KØKKEN.

HOLDBARHED

UDBYTTE

STRUKTUR

FARVE

KONSISTENS

PANERING

BINDEMIDDEL
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(venstre): Fødevareindustrien anvender ofte injektionsblandinger til at
forbedre strukturen af fisk og kød.
Injektionsblandinger anvendes også til
at gøre kødet mere mørt og fremhæve
smagen
(højre): FI&S's køkken, hvor alle nye
blandinger udvikles og testes

“Folk bliver ofte overraskede, når de kommer
ind i vores ‘køkken’, det såkaldte anvendelseslaboratorium, og ser vores fødevareteknikere
tilberede kødboller, schnitzler eller snacks.
Ingredienser forbindes ikke direkte med forbrugsvarer, men det er lige præcis det, vi sælger – en funktionel blanding, en specialitet, en
løsning eller et koncept til fødevareindustrien,”
forklarer Rick Olsthoorn. FI&S, der blev grundlagt i januar 2005, har hovedsæde i Maastricht
i Holland. Virksomheden leverer funktionelle
ingredienser som f.eks. bindemidler og paneringer samt funktionelle 'egenskaber' i form
af struktur, konsistens, højere udbytte, holdbarhed, smag og farve til fødevareindustrien.
“Vi er således med til at øge værdien af kundernes produkter,” fortsætter Rick Olsthoorn.

ne bag århundreders god kokkekunst og omdanner disse hemmeligheder til opskrifter, der
passer til industriel produktion. Tilberedningen
af en schnitzel er et godt eksempel herpå. Det
er en proces, der ikke har ændret sig gennem
tiden: kødet vendes i mel, dyppes i æg og vendes derefter i rasp. Alle disse ingredienser har
en funktion: bindeevne, klæbeevne og sprødhed. Og tilsammen udgør de paneringen.”
FI&S finder de bedste ingredienser og råvarer –
naturlige eller syntetiske – og udvikler en unik
opskrift på baggrund af disse ingredienser, som
så kan anvendes i fødevareindustrien. Det er
nemt at anvende blandinger i forbindelse med
industriel produktion, forholdet mellem pris og
kvalitet er godt, og slutproduktet har en konsekvent høj kvalitet.

Afsløring af hemmelighederne bag god
kokkekunst
FI&S har udviklet en lang række kvalitetsprodukter, der omfatter injektions- og såkaldte
tumblingblandinger, marinader og krydderier,
dej og paneringer, bindemidler, smagsstoffer
og krydderblandinger. Virksomheden har sin
egen forsknings- og udviklingsafdeling og tilbyder kunderne løbende udvikling af skræddersyede produkter. Rick Olsthoorn udtaler: ”Vi
afslører ved hjælp af analyser hemmeligheder-

Hvad har FI&S og SARIA-koncernen til
fælles?
Mange af de ingredienser, FI&S producerer,
stammer fra dyr, eller nærmere betegnet fra
animalske biprodukter. “Det er en af de ting,
vi har til fælles med SARIA-koncernen,” forklarer Rick Olsthoorn. “Vi anvender bl.a. aminosyrer, mel, stivelse, proteiner, fosfater, sorbater,
sulfitter, salte, fedtstoffer og enzymer. Disse
stoffer sammensættes til opskrifter på forskellig vis og anvendes i bestemte fødevarer og
skaber dermed merværdi af koncernens råvarer.
Samtidig øges værdien af kundernes produkter
med hensyn til funktionalitet, kvalitet og pris,
hvilket i sidste ende kommer slutbrugerne –
vi forbrugere til gode.” Det er SARIA-koncernens
målsætning at skabe en langsigtet synergieffekt mellem de enkelte virksomheder i
koncernen. FI&S er ingen undtagelse og er
velintegreret i koncernen. ”Som et godt eksempel herpå kan jeg nævne det projekt, vi deltog
i sammen med vores søsterselskab LIPROMAR
i Cuxhaven, hvor vi arbejdede med funktionelle
proteiner fra biprodukter fra laks,” lyder det fra

Noud van Stekelenburg, der er salgschef i FI&S.
“Vi udviklede en blanding, der indeholdt lakseprotein, og testede produktet i vores køkken.
Da alle tests var afsluttet, henvendte vi os til
vores kunder i fiskeindustrien og præsenterede
dem for produktet, og hvad det kunne bruges
til – f.eks. som ingrediens i røgede lakse- og
fiskeburgere. Som sidste trin i processen lærte
vi dem, hvordan det skulle bruges.”
Fremtidig udvikling
FI&S finder nye anvendelsesmuligheder og udvikler nye opskrifter med udgangspunkt i såvel
eksisterende som nye råvarer. Noud van Stekelenburg udtaler: “Vi skaber merværdi for både
leverandører, kunder og kundernes kunder takket være vores store knowhow inden for råvarer, processer og anvendelsesmuligheder i
fødevareindustrien. For øjeblikket arbejder vi
intenst med fødevareteknologisk funktionalitet.
Fremover vil vi nok se et skift hen imod indholdet af næringsstoffer som proteiner, fedtstoffer, vitaminer og antioxidanter. Men det er
heller ikke utænkeligt, at vi også vil bevæge os
over i andre industrier som f.eks. petfood-,
medicinal- og kosmetikindustrien.” “Fødevarer
er den ideelle drivkraft for nytænkning, og vi
vil gerne gå foran i udviklingen af de nye markeder. Vi er overbeviste om, at vi både her hos
os selv og i SARIA-koncernen som helhed har
alle de ingredienser, der skal til for at føre disse
spændende fremtidsperspektiver ud i livet,”
supplerer Rick Olsthoorn. “Mennesker vil altid
have behov for mad. Det er kun madens form
og art, der er i konstant forandring. FI&S er i
høj grad parat til at bidrage til udviklingen af
fødevareindustrien.”

Rick Olsthoorn, adm. dir. (til venstre) og Noud van Stekelenburg, salgschef
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Nye markeder for fiskeolie
og fiskeprotein
I JANUAR 2015 INDVIEDE LIPROMAR SIN NYE FABRIK I CUXHAVEN EFTER SYV MÅNEDERS BYGGEARBEJDE. PÅ DEN NYE
FABRIK PRODUCERES DER PROTEIN AF FISKEAFSKÆR FRA FISKEINDUSTRIEN SAMT UBLANDEDE FISKEOLIER. BEGGE DISSE
PRODUKTER ER GODKENDT TIL KONSUM FOR MENNESKER. LIPROMARS FABRIKSCHEF, PHILIPP SCHRÖDER, GIVER ET
INDBLIK I DE FØRSTE MÅNEDER AF FABRIKKENS LEVETID.
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Philipp Schröder har været fabrikschef i
LIPROMAR i Cuxhaven siden juni 2014. Den
28-årige fabrikschef har studeret bioteknologi
og blev ansat som trainee i 2012

Foto: Björn Marnau/FischMagazin

// Philipp Schröder, hvordan var det at være
med til planlægningen og opførelsen af den
nye fabrik?
Det var meget spændende at være med helt fra
starten, selv om der selvfølgelig var en række
udfordringer undervejs. Den officielle indvielse
markerede både afslutningen på det spændende byggeri og begyndelsen på et nyt kapitel, da
produktionen kom i gang.
// Hvad er der sket i de seks måneder, der
er gået siden indvielsen?
For det første begyndte vi at arbejde i toholdsskift i februar 2015 efter at have testet det i et
par måneder. Vi foretog nogle ændringer af vores maskiner og gennemførte en række kurser
for medarbejderne. Og herefter gik vi over til
treholdsskift i marts 2015. På dette tidspunkt
begyndte vi at producere fiskeolie 24 timer i
døgnet, så her blev anlæggets maksimale

kapacitet virkelig afprøvet. Vi foretog herefter
en række tilpasninger af proteinanlæggets tørreproces og kunne i maj 2015 teste og optimere produktionsprocessen med hensyn til
produkternes egenskaber, nærmere betegnet
de parametre, der påvirker proteinernes funktionalitet. Efter en vellykket IFS-audit (International Featured Standards) i maj blev produktionshastigheden sat op i juni.
// Hvad skal man tage højde for med hensyn til indkøb og forarbejdning af råvarer?
LIPROMAR forarbejder fiskeafskær fra fiskeindustrien – der bliver ikke fanget fisk specifikt til
vores fabrik. Vi lægger stor vægt på, at råvarerne er friske og af høj kvalitet. Vi får bl.a. råvarerne fra MSC/ASC-certificerede (Marine/
Aquaculture Stewardship) fiskefabrikker og
akvakulturindustrien. Vi får lakseafskær fra
fiskeindustrien hver dag, og der går maks.
24 timer fra filetering til forarbejdning på vores

fabrik. Vi køber ikke længere frossen, men nedkølet torskelever. Så kan vi bedre vurdere, hvor
frisk råvaren er. Kølekæden fra fiskeindustrien
til vores fabrik må ikke på noget tidspunkt afbrydes. Når varerne ankommer til vores lager,
nedkøles de i henhold til lovgivningen til en
temperatur på 2 °C og forarbejdes derefter hurtigst muligt.
// I hvilke fødevarer anvendes der fiskeolie
og fiskeprotein?
Fiskeolie har et højt indhold af de meget sunde omega-3-fedtsyrer. Omega-3 anvendes primært som kosttilskud og sælges f.eks. i kapsler.
Det, der gør fiskeolien så speciel, er, at den er
fuldstændig naturlig og uraffineret, hvilket betyder, at den har bevaret alle sine sunde egenskaber. De funktionelle fiskeproteiner anvendes
i fødevareindustrien, hvor de tilsættes fiskeprodukter som naturlige smagsstoffer eller emulgatorer, der binder fedt og vand.

Den 13. januar 2015 blev der trykket på startknappen.
Fra venstre mod højre: Manfred Gellner, daværende
adm. dir. i LIPROMAR; Bodo von Holten, adm. dir.
i LIPROMAR; Norbert Rethmann og borgmesteren
i Cuxhaven, Ulrich Getsch
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Fiskeafskær fra fiskeindustrien
udgør råvarerne til fiskeolie
og fiskeprotein

Hver måned bliver 500 tons
fiskeafskær til 90 tons lakseog torskeleverolie og 30 tons
lakseprotein

Disse produkter anvendes som naturlige
smagsstoffer eller emulgatorer, der binder fedt
og vand. Det er en fiskeburger et godt eksempel
på. Lad os forestille os, at vi laver en fiskebøf og
steger den på en pande. Når den skal vendes,
falder den fra hinanden – hvis det ikke allerede
er sket. Det gør den ikke, når vi tilsætter funktionelle fiskeproteiner til farsen. Så bevarer den
sin form. Den naturlige ingrediens forbedrer
samtidig fiskeburgerens smag. Smørbart fiske
pålæg er et andet godt eksempel på, hvor fiskeprotein med fordel kan anvendes i fødevarer.
Funktionelle proteiner binder vand og forbedrer
hermed fiskepålæggets konsistens og smørbarhed. Jeg ser masser af anvendelsesmuligheder
for disse proteiner. Det er derfor vigtigt for os
at arbejde tæt sammen med råvareleverandørerne, da fiskeindustrien ikke blot er leverandør,
men også kunde. Vi skal være klar over, hvilke
produktegenskaber kunderne efterspørger. Vores forsknings- og udviklingsafdeling skal have
et tæt samarbejde med kundernes forskningsog udviklingsmedarbejdere om udvikling af nye
produkter og anvendelsesmuligheder.
// LIPROMAR producerer ikke blot råolie til
fødevareindustrien, men også slutprodukter
og har gjort det i et stykke tid nu. Hvad skal
man især være opmærksom på i den forbindelse?

Tidligere blev vores olie videreforarbejdet af vores kunder, som fremstillede produkter, der opfyldte forbrugernes behov. Vi producerer nu
fiskeolie, der kan sælges direkte til forbrugerne
uden yderligere forarbejdning eller raffinering.
Denne forbedring i kvaliteten af vores produkter skyldes, at vi kun anvender de allerbedste
råvarer, og at vi har optimeret vores forarbejdningsproces. F.eks. behandles torskeleverolie
med aktivt kul. I forbindelse hermed filtreres
eventuelle dioxiner fra, der måtte have ophobet
sig i fisken ad naturlig vej. Vi har allerede fået
positive tilbagemeldinger fra kunderne om vores olie på flaske. Vi er godt klar over, at det er
et nicheprodukt, men det er et produkt, der kan
sælges over hele verden, og det passer meget
godt ind i vores øvrige produktsortiment.
// Tradition og innovation – hvordan
hænger det sammen i LIPROMAR?
Her i Cuxhaven har vi en lang tradition for at
producere olie og protein fra fisk og biprodukter fra fisk. LIPROMAR GmbH er et datterselskab af Bioceval (tidligere VFC). Bioceval er
igen resultatet af en fusion mellem en række
veletablerede firmaer, hvoraf nogle har drevet virksomhed i Cuxhaven siden 1912. Bioceval producerer ingredienser til petfood og
dyrefoder ud fra fiskeafskær. Siden etablerin-

Fiskeburgeren er et godt eksempel på anvendelsen
af funktionelle proteiner. Deres evne til at binde
vand sikrer, at fiskefarsen ikke falder fra hinanden,
når burgeren steges
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gen i 2011 har det været LIPROMARs formål at
fremstille produkter, der er egnet til konsum
for mennesker, på baggrund af fiskeafskær fra
fiskeindustrien. Til at begynde med producerede vi ublandet fiskeolie til fødevareindustrien.
Senere begyndte vi at producere funktionelle
proteiner til fødevareindustrien ved at udvinde
og behandle proteinerne, hvorefter de blev
separeret og tørret for at ende som pulver i
slutningen af processen. Vi arbejdede tæt sammen med de relevante myndigheder, forskningsinstitutter og partnere fra industrien om
udvikling og optimering af denne produktionsproces. Vi fortsætter ad samme spor, så vi også
fremover vil forbedre produktionsprocesserne,
udvikle nye produkter og erobre nye markeder.
Virksomhedens store erfaring er et solidt fundament for innovation.
// Philipp Schröder, mange tak for samtalen.
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Ændringer i SARIAs direktion: Manfred Gellner
giver roret videre til Lars Krause-Kjær
MANFRED GELLNER ER TRÅDT UD AF SARIAS
DIREKTION OG HAR OVERDRAGET ANSVARET FOR
SINE ARBEJDSOPGAVER TIL LARS KRAUSE-KJÆR MED
VIRKNING FRA 1. MAJ 2015. MANFRED GELLNER VIL
DOG STADIG FUNGERE SOM RÅDGIVER FOR
SARIA-KONCERNEN.

Lars Krause-Kjær (til venstre) og Manfred Gellner

Den 30. april 2015 trak Manfred Gellner sig tilbage og forlod SARIAs direktion for at koncentrere sig om sine private interesser. Kurt Stoffel,
adm. dir. i SARIA, udtalte i den forbindelse: “På
mine kolleger og direktionens vegne vil jeg gerne takke Manfred Gellner for hans helt enestående indsats for vores virksomhed. Jeg vil især
gerne takke ham for hans konstruktive tilgang
til opgaverne og for hans gode samarbejdsevner, der i høj grad har præget udviklingen af
SARIA-koncernen. Vi er glade for, at Manfred
Gellner fortsat vil arbejde tæt sammen med
SARIA-koncernen som konsulent.”
Norbert Rethmann, æresformand for
RETHMANN-koncernens bestyrelse, holdt også
en tale i forbindelse med afskedsfesten: “Manfred Gellner har arbejdet i SARIA-koncernen

i næsten 29 år. På Rethmann-familiens vegne
vil jeg gerne sige tusind tak for den store loyalitet, Manfred Gellner har vist virksomheden i
årenes løb. Jeg vil også gerne takke for de exceptionelle resultater, Manfred Gellner har opnået i sin tid i koncernen.”
Fra Manfred Gellner lød det: “Jeg har tilbragt
mange begivenhedsrige og dejlige år i SARIAkoncernen. Jeg vil også gerne sige mange tak
for den frihed, jeg har haft til at arbejde med
de ting, jeg har haft ansvaret for, og for den
tillid, mine kolleger og Rethmann-familien har
vist mig.”

har han nu også ansvaret for Central- og Østeuropa samt for ecoMotion-divisionen. Lars
Krause-Kjær har således overtaget ledelsesansvaret for de områder, der tidligere hørte under
Manfred Gellner. Lars Krause-Kjær er 49 år gammel og bor med sin kone og to børn i Egå. Fra
og med maj 2015 har SARIAs direktion bestået
af følgende medlemmer: Kurt Stoffel (adm. dir.),
Jean Louis Hurel, Lars Krause-Kjær, Tim
Alexander Schwencke og Franz-Bernhard Thier.

Lars Krause-Kjær, adm. dir. i SARIAs danske og
svenske selskaber, blev udnævnt til direktionsmedlem pr. 1. maj 2015. Ud over Nordeuropa

“Manfred Gellner har arbejdet i SARIA-koncernen i næsten 29 år. På
Rethmann-familiens vegne vil jeg gerne sige tusind tak for den store loyalitet, Manfred Gellner har vist virksomheden i årenes løb. Jeg vil også gerne
takke for de exceptionelle resultater, han har opnået i sin tid i koncernen.”
Norbert Rethmann, æresformand for RETHMANN-koncernens bestyrelse
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Generationsskifte i RETHMANNkoncernens ledende organer –
større selvbestemmelse til de enkelte
selskaber
I BEGYNDELSEN AF ÅRET FORETOG DET FAMILIEDREVNE FIRMA EN RÆKKE ÆNDRINGER I RETHMANN
BETEILIGUNGS SE OG DE TRE DIVISIONERS DIREKTION OG BESTYRELSE FOR AT MARKERE OVERDRAGELSEN
TIL EN NY GENERATION. I FORLÆNGELSE AF DISSE PERSONÆNDRINGER TRÆDER RETHMANN SE & CO. KG
ET SKRIDT TILBAGE OG FUNGERER NU SOM ET FINANCIELT HOLDINGSELSKAB. DE SELVSTYRENDE DIVISIONER – REMONDIS, RHENUS OG SARIA – FÅR ENDNU STØRRE SELVBESTEMMELSE.

Den 31. december 2014 trådte Peter Nölke i en
alder af 70 ud af bestyrelsen i RETHMANN
Beteiligungs SE. Han blev valgt ind i bestyrelsen i 1999, og med sin store erfaring og sine
mange gode råd spillede han en aktiv rolle
i virksomhedens udvikling i de 15 år, han var
medlem af bestyrelsen. ”På vegne af aktionærerne i RETHMANN-koncernen vil jeg gerne
takke Peter Nölke for hans store indsats og
konstruktive support i årenes løb,” lød det
fra Martin Rethmann, bestyrelsesformand i
RETHMANN Beteiligungs SE. Pr. 31. december
2014 trådte Reinhard Lohmann ud af direktionen i RETHMANN Beteiligungs SE og blev
valgt til virksomhedens bestyrelse. Han havde
været en del af ledelsen i den familieejede
virksomhed i over 35 år, de sidste syv som

36

SARIA news // KONCERNEN

administrerende direktør. I denne periode steg
virksomhedens omsætning fra 35 mio. D-mark
til det nuværende niveau på 12 mia. euro.
Fra Martin Rethmann lød det: ”Denne vækst
er bare én af de ting, familieaktionærerne
gerne vil udtrykke deres taknemmelighed for.
Der skal lyde en stor tak til Reinhard Lohmann.
Vi er glade for, at Reinhard i sin egenskab af
stedfortrædende formand for bestyrelsen i
RETHMANN Beteiligungs SE fortsat vil spille
en aktiv rolle som rådgiver og følge virksomhedens udvikling nøje.” Direktionen består nu
af Ludger og Klemens Rethmann. Sidstnævnte
fungerer som talsmand for direktionen. Martin
Rethmann har overtaget posten som bestyrelsesformand i både REMONDIS og SARIA.
Reinhard Lohmann vil i sin egenskab af

stedfortrædende bestyrelsesformand for de
to virksomheder fortsat følge og bidrage til
virksomhedernes udvikling i de kommende år.
SARIAs bestyrelse består nu af seks medlemmer i stedet for de tidligere tre. Ud over
Reinhard Lohmann, Georg Rethmann og
Martin Rethmann består bestyrelsen nu også
af Clemens Große Frie, Ludger Rethmann og
Klemens Rethmann. Clemens Große Frie er
administrerende direktør i AGRAVIS, en moderne handelsvirksomhed inden for agrosektoren med en medarbejderstab på 6.100 og
en omsætning på over 7,4 mia. euro i 2014.
I forbindelse med disse personændringer har
aktionærerne i RETHMANN SE & Co. KG besluttet at give de tre divisioner, REMONDIS
SE & Co. KG, SARIA SE & Co. KG og Rhenus
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Topledere fra industrielle
samarbejdspartnere deltager
i SARIAs ledermøde

SE & Co. KG, større selvbestemmelse. På bestyrelsesmøder i de tre divisioner og moderselskabet blev forretningsordenen ændret for at
afspejle målsætningen om større selvbestemmelse til de tre divisioner i RETHMANNkoncernen. Hermed fortsættes RETHMANN SE
& Co. KG's forvandling fra et overordnet, beslutningstagende ledelsesholdingselskab til et
finansielt holdingselskab.

SARIA-koncernen inviterede en række vigtige
samarbejdspartnere fra industrien til virksomhedens internationale ledermøde i Kolding i september 2015. Kjeld Johannesen,
CEO i Danish Crown, og Ole Christensen, Vice
President i BioMar Continental Europe, deltog begge i mødet. Som en af de største kødforarbejdende virksomheder i verden er
Danish Crown en vigtig leverandør af råvarer
til SARIA-koncernen. BioMar er en førende
producent af foder til akvakultursektoren og
en vigtig kunde for SARIA-koncernens virksomheder, der omdanner biprodukter fra fisk
til protein og olie. I deres indlæg talte Kjeld
Johannesen og Ole Christensen om ændringerne i kød- og fiskeindustrien og fremhævede de muligheder og udfordringer, som
Danish Crown og BioMar vil fokusere på
fremover i samarbejde med både kunder
og leverandører. I sin velkomst til de to
gæstetalere i Kolding sagde Kurt Stoffel, administrerende direktør i SARIA-koncernen
følgende: ”Det er særdeles vigtigt for os at
udveksle information med vores kunder og
leverandører. Det giver os også mulighed for
at se grundigt på os selv – det kan vi lære
meget af, og det styrker det indbyrdes forhold.”

Kjeld Johannesen, CEO i Danish
Crown, talte om udviklingen i
kødindustrien og tendenserne på
markedet

Ole Christensen, Vice President
i BioMar Continental Europe,
talte om forandringerne i fiskeindustrien
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Christian Stehmann i spidsen for ny
forretningsudviklingsenhed i SARIA-koncernen
Christian Stehmann, der indtil for nylig var COO i Teeuwissen-koncernen,
er udnævnt som chef for SARIA-koncernens nye forretningsudviklingsenhed, der har fået navnet Business Development. Den nye enhed har til
formål at støtte og fremme koncernens vækst inden for protein og fedt
og at promovere Teeuwissens produkter.
Den hollandske virksomhed Food Ingredients & Specialties (FI&S), der
producerer funktionelle kvalitetsblandinger til fødevareindustrien, og
hvori Teeuwissen har aktiemajoriteten, udgør en del af den nye forretningsudviklingsenhed sammen med den afdeling, som Oliver Schneider
står i spidsen for. Oliver Schneider er ansvarlig for forskning, udvikling og
kvalitetsstyring i SARIA-koncernen.
Christian Stehmann er 46 år gammel og bor med sin kone og to børn på
9 og 12 i Vught i Holland. Han er et familiemenneske og bruger helst sin
fritid sammen med familien. Han spiller desuden tennis, windsurfer og
står på ski. Han er også interesseret i biler og har en særlig passion for
klassiske biler.

Christian Stehmann

Harald van Boxtel udnævnt
til CEO i Teeuwissen
Harald van Boxtel startede sin karriere i Teeuwissen i januar 2015 og
overtog stillingen som CFO i juni 2015. Pr. 7. december 2015 blev han
udnævnt til CEO i Teeuwissen-koncernen. Harald van Boxtel er også
ansvarlig for ledelsesteamet i Teeuwissen Nordvesteuropa. Som CEO i
Teeuwissen er han endvidere medlem af SARIAs Management Committee.
Harald van Boxtel har 25 års erfaring inden for animalske biprodukter og
kødindustrien. Før han kom til Teeuwissen i januar 2015, arbejdede han
som chef for økonomiafdelingen i Vion Foods svinekødsdivision.
Harald van Boxtel er 47 år gammel og bor i Geldrop i Holland. Han er gift
og har to børn – en søn på 20 og en datter på 17. Hans fritidsinteresser
er fodbold og løb, og han nyder også at rejse med familien.
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Harald van Boxtel

Christian Bisgaard chef for den nye
SARIA-division Bioceval
Efter navneændringen af Vereinigte Fischmehlwerke (VFC) i Cuxhaven til
Bioceval driver SARIAs tre fabrikker, der forarbejder biprodukter fra fisk i
hhv. Cuxhaven (Tyskland), Concarneau (Frankrig) og La Coruña (Spanien),
nu også deres aktiviteter under dette navn. Som følge af det enorme
markedspotentiale i forbindelse med forarbejdning af biprodukter fra fisk
blev det besluttet at etablere Bioceval som en selvstændig forretningsenhed i SARIA-koncernen. Christian Bisgaard har siden 1. maj 2015 stået i
spidsen for den nye division og været medlem af SARIAs Management
Committee siden 1. januar 2015. Den primære opgave lige her og nu er at
få integreret og tilpasset aktiviteterne i Bioceval.
Christian Bisgaard kommer fra en stilling som direktør for TripleNinekoncernen, en af verdens største fiskeforarbejdningsvirksomheder med
aktiviteter i over 40 lande, hvor han var ansvarlig for produktion og salg
af fiskeolie og fiskemel i Danmark, Norge, Chile og Afrika.

Christian Bisgaard

Christian Bisgaard er 51 år gammel. Han bor med sin kone og yngste søn
i Christiansfeld. Hans to ældste børn studerer i Aarhus. I sin fritid nyder
Christian Bisgaard at spille fodbold, og han tilbringer ofte weekender og
ferie med fluefiskeri.

Josep Escaich, CEO i Bioibérica, nyt medlem
af SARIAs Management Committee
Joseph Escaich, CEO i Bioibérica, blev udnævnt som medlem at SARIAs
Management Committee pr. 1. april 2015. Han er 51 år gammel og bor
med sin kone i Barcelona, som han har en stærk personlig og erhvervsmæssig tilknytning til. Efter eget udsagn elsker han Sydens afslappede
livsstil. Han kan godt lide at gå i haven og synes, havearbejde er en dejlig
og effektiv måde at slappe af på. Det er også meget vigtigt for ham at tilbringe tid med familie og venner. Josep Escaich er vild med online kommunikation og de sociale medier, og han har lavet en blog, hvor han deler
sine positive livserfaringer (http://vivirenflow.com/).
Bioibérica er meget mere end blot et arbejde for Josep Escaich. Han har
arbejdet i virksomheden i 28 år. En af de vigtigste årsager til hans mangeårige engagement er, at virksomhedens kultur stemmer nøje overens med
hans egne personlige værdier. “De værdier, jeg lægger vægt på, afspejles
fuldt ud i Bioibéricas virksomhedskultur. Det er et privilegium at arbejde i
sådan en virksomhed,” siger han.

Josep Escaich
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