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Projektavis nr. 2
Maj 2005

Den Store 
Udfordring!
Netværket omkring Planter til Sundhed har nu arbejdet 
målrettet i 2½ år. Meget er sat i gang, mange initiativer er 
i luften, men store udfordringer tegner sig for netværket, 
også i den nære fremtid.

Hvornår ser vi de første forskningsgennembrud? Hvor-
dan får vi bragt de store medicinalvirksomheder tættere 
på udviklingen af plantemedicinske produkter? Hvordan 
skabes et godt og dynamisk samarbejde med de øvrige 
europæiske aktører? Hvordan udvikles samarbejdet med 
Kina frugtbart og til gavn for alle parter? Hvem tager ini-
tiativet i opstarten af en større kommerciel forarbejdnings-
virksomhed? 

Læs leder side 2

Produktion af 
medicinplanter 
skal certifi ceres
Certifi cering er et af fremti-
dens krav til produktion af 
medicinplanter. I et projekt 
under Planter til Sundhed 
udvikles et system, der kan 
give danske producenter gode 
muligheder på det fremtidige 
råvaremarked.

Læs side 6

Virksomhederne: 

Samarbejde nytter

En række virksomheder har et tæt og frugtbart samarbejde med UdviklingsCenter Aarslev og indgår 
som en del af arbejdet med Planter til Sundhed.

Læs midtersiderne

Et nyt projekt under Planter til Sundhed sætter 
fokus på ginseng med henblik på at udvikle en 
dansk forsknings- og erhvervsstrategi for den 
traditionsrige medicinplante med den karakte-
ristiske rod.

Læs side 14-15

Med Raman spektroskopi vil man i nær 
fremtid kunne bestemme den præcise kon-
centration og placering af en medicinplantes 
sundhedsgavnlige indholdsstoffer vha. et 
håndholdt instrument, der kan måle direkte på 
planten.

Læs side 17

Bredt samarbejde om 
ginseng

Raman 
spektroskopi
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Netværket omkring Planter 
til Sundhed har nu arbejdet 
målrettet i 2½ år. Meget er sat 
i gang, mange initiativer er i 
luften, men store udfordrin-
ger tegner sig for netværket, 
også i den nære fremtid.

Hvornår ser vi de første forsk-
ningsgennembrud? Hvordan 
får vi bragt de store medicinal-
virksomheder tættere på ud-
viklingen af plantemedicinske 
produkter? Hvordan skabes et 
godt og dynamisk samarbejde 
med de øvrige europæiske ak-
tører? Hvordan udvikles sam-
arbejdet med Kina frugtbart og 
til gavn for alle parter? Hvem 
tager initiativet i opstarten af 
en større kommerciel forar-
bejdningsvirksomhed?

  
Der er rigtig mange relevante 
spørgsmål, som bør stilles. En 
række helt centrale spørgsmål 
knytter sig til plantemedici-
nens potentiale og barrierer i 
Danmark. I den første projekt-
avis blev potentialet præsen-
teret - både i relation til aktø-
rerne i det danske netværk om 
plantemedicin, men bestemt 
også for hele det politiske sy-
stem, både regionalt, nationalt 
og i EU-regi. Konklusionen på 
dette potentiale er, at der er 
nok at tage fat på for alle ak-
tører, hvis vi i Danmark skal 
med i førerfeltet indenfor dette 
spændende vækstområde. En 
række barrierer, eller udfor-
dringer, skal overkommes, 
men de muligheder, områ-
det indeholder, er tilsvarende 
mange. 

Et nyt område i EU s 7. ram-
meprogram omhandler medi-
cinplanter, hvilket giver nye 
muligheder for udviklingen af 
området. Men samtidig lægger 
EU-direktivet (lovgivningen) 
indenfor det plantemedicinske 
område snærende bånd på ud-
foldelsesmulighederne.  

Det understreges gang på 
gang, at fremtidens nye 
ideer, produkter og dermed 
vækstpotentialer findes i de 
felter, hvor forskellige viden-
skabelige discipliner møder 
hinanden i samarbejde med 
innovative erhvervsaktører. 
Aktørerne i Planter til Sund-
hed er et praktisk eksempel på 
dette, hvor synergien af et så-
dant samarbejde bliver stadig 
tydeligere for de involverede 
parter. Det er unikt, at der er 
etableret samarbejdsflader fra 
primærproducent over meget 
forskelligartet forskning til 
fremstillingsvirksomheder og 
salg af egentlige produkter. 

Meget, men ikke alt, sker i den 
rækkefølge og med den ha-
stighed, man som projektleder 
har planlagt. Noget går hurti-
gere, noget går langsommere 

- og noget går i en hel anden 
retning, end man havde plan-
lagt. Men der er fremdrift, og 
der frigives en kæmpe innova-
tionskraft fra de involverede 
parter i netværket. Både fra de 
projektinvolverede, men be-
stemt også fra de involverede 
ledelseskræfter. Dette engage-
ment er motoren i det fortsatte 
arbejde. 

  
Men også netværket omkring 
Planter til Sundhed står over-
for en stor udfordring.

    
Med udgangen af 2005 slutter 
Videnskabsministeriets vækst-
miljøordning og dermed de 
væsentligste aktiviteter i Ud-
viklingsCenter Aarslev, som 
har været netværksdynamoen 
i Planter til Sundhed. Man kan 
sige, at det er et paradoks at 
lukke denne ordning efter 3 år, 
når al klyngeforskning siger, at 
man som minimum skal lade 
en klynge ”leve” i 7 år, inden 
man kan evaluere på indsat-
sen. Men vækstmiljøordnin-
gens ophør er jo blot et vilkår, 
som netværket må forholde 
sig til. Og hvad så? Ja det er jo 
i høj grad et spørgsmål til kon-
sortiet omkring udviklings-
centret. Hvad er strategien, og 
hvordan ønsker de deltagende 
institutioner, at det fortsatte 
netværksarbejde skal sættes i 
scene?

Videnskabsministeriet har nye 
initiativer på vej. Et af disse 
er de regionale teknologicen-
tre, som bl.a. er tænkt som en 
måde at fortsætte de bedste 
vækstmiljøer på. Ansøgnings-
proceduren er endnu ikke 
kendt, men den er på vej, og 
det forventes, at første ansøg-
ningsrunde bliver i september 
i år. Disse regionale teknolo-
gicentre er tænkt ind i de nye 
regioner, og her melder endnu 
en udfordring sig! Nemlig: 
hvordan sikres det, at de re-
gionale bevillingsgivere (i dag 
amt/kommune og i morgen 
region/storkommune) ikke 
ender i et beslutningsvakuum 
i forbindelse med implemen-
teringen af strukturreformen, 
og derfor ikke kan træffe be-
slutning om støtte til disse nye 
regionale teknologicentre? Jeg 
tror, at Planter til Sundhed har 
en væsentlig styrke ved at være 
en del af det fynske Brobygger-
projekt og dermed godt regio-
nalt forankret i Fyns Amt og 
Odense Kommune. Men denne 
forankring er bestemt ikke 
en garanti, der er også her en 
udfordring at løse.  

Det er klart, at der er andre 
kompetente aktører i Dan-
mark, som kigger på det plan-
temedicinske område. Det 
er, som beskrevet ovenfor, et 
vækstområde, som også rum-
mer spændende forskningsop-
gaver indenfor mange discipli-
ner. Det er en opgave i sig selv, 
bl.a. for det politiske system, 
at sikre, at der ikke laves ”dob-
beltarbejde” i Danmark ved at 
starte for mange parallelle ini-
tiativer op.

Opgaven med at få alle 
danske aktører til at trække på 
samme hammel er stor. At få 
skabt et fælles landsdækkende 
netværk, som kan medvirke til 
at beskrive og løse de ovenfor 
omtalte spændende problem-
stillinger og spørgsmål og 
udfolde svarene i nye arbejds-
pladser og arbejdsområder 
indenfor primærproduktion, 
medicoindustri, forskning og 
iværksætteri, kan virke uover-
skuelig. Men det er dette ar-
bejde, som for mig at se bliver 
den helt store udfordring for 
plantemedicinområdet i de 
næste 5 til 7 år.   

Hermed er ”handsken 
kastet”, og jeg glæder mig at 
møde jer, som vil være med til 
at samle den op og løse denne 
store udfordring.

 
John Henriksen   
Leder af  
UdviklingsCenter Aarslev

Projektavisen er blevet til i for-
bindelse med projekt Planter 
til Sundhed og er den anden 
i rækken. Den første avis, der 
udkom i november 2004, kan 
downloades på Udviklings-
Center Aarslevs hjemmeside 
www.ucaa.dk. 

Den første avis blev godt 
modtaget, og på baggrund 
heraf udkommer denne avis et 
halvt år tidligere end planlagt 
– projektavis nr. 3 udkommer 
i januar 2006.

Avisens artikler er skrevet 
af folk, der på forskellig vis er 
tilknyttet Planter til Sundhed. 

Blandt bidragsyderne er bl.a. 
innovative virksomheder, der 
deltager i plantemedicinnet-
værket og kan fortælle om den 
nytte, de har af det tværfaglige 
samarbejde. Avisen indehol-
der også artikler, der fortæller 
om netværkets internationale 
orientering samt om den bar-
riere, som lovgivningen udgør 
for udviklingen af det plan-
temedicinske område. Der er 
kort sagt lagt op til spændende 
og vedkommende læsning.

God fornøjelse!

Den Store Udfordring!

Om  
projektavisen 

Udgiver:  
UdviklingsCenter Aarslev 
Kirstinebjergvej 10 
5792 Årslev 
Redaktør:
Karin Ilsøth Rasmussen

Layout:
Aage Hansen og 
Roland Vogt

Tryk: 
Elbo Avistryk A/S
Oplag: 
1200 eksemplarer

Planter til Sundhed – Projektavis

Det summer af aktivitet i projekt Planter til Sundhed, men netværket står over for store udfordringer i den kom-
mende tid.                    �

UDVIKLINGSCENTER AARSLEV
GODE IDÉER OM PLANTERGODE IDÉER OM PLANTER

Morgenfrue.                                                                   Foto: Steensgaard
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Planter til Sundhed er fæl-
lesbetegnelsen for en række 
projekter under Udviklings-
Center Aarslev. Projekter, der 
sætter fokus på danskprodu-
ceret plantemateriale til brug 
i veldokumenterede plante-
baserede produkter.

Af 
Projektmedarbejder
Karin Ilsøth Rasmussen, 
UdviklingsCenter Aarslev

I netværket omkring Udvik-
lingsCenter Aarslev har en 
række aktører gennem flere 
år arbejdet med udvikling af 
det plantemedicinske område. 
Udgangspunktet er et tværfag-
ligt samarbejde, som koordine-
rer og videreudvikler de delta-
gende aktørers kompetencer 
på området.

Opbygning af   
ekspertiser
Planter til Sundhed dækker 
over 2 afsluttede og 4 igang-
værende projekter. Netværket 
afventer i øjeblikket svar på 
ansøgninger om yderligere 
midler til nye projekter inden-
for området. 

Det overordnede mål med 
projekterne er at opbygge en 
forskningsbaseret ekspertise 
indenfor en række indsatsom-
råder. Disse områder spænder 
fra identifikation af de gavn-
lige planteindholdsstoffer og 
test af stoffernes effekt over 
dyrkning af relevante planter 
til høst, forarbejdning og af-
sætning af det producerede 
materiale. Den opbyggede 
ekspertise skal derpå imple-
menteres i erhvervet til gavn 
for industrien - og i sidste ende 
samfundsøkonomien. 

I det følgende beskrives de 
igangværende projekter under 
Planter til Sundhed.

Netværkssamarbejde 
om plantemedicin
I 2004 blev den regionale sats-
ning ”Netværkssamarbejde 
om plantemedicin” søsat.

Projektet består af en række 
aktiviteter, der indholdsmæs-
sigt spænder vidt. I laborato-
rierne identificeres, isoleres og 
karakteriseres en række plan-
ters bioaktive indholdsstoffer. 
Målet er at finde stoffer, der har 
en gavnlig effekt på de store 
folkesygdomme, f.eks. diabe-
tes og hjerte-kar sygdomme. 
De identificerede stoffer testes 
siden hen for deres effekt på 
menneske- og dyreceller. 

I marken dyrkes de planter, 
der indeholder de fundne inte-
ressante stoffer, og forskere og 
medicinplanteavlere samar-
bejder om forsøg, der bl.a. skal 
afdække det høsttidspunkt og 
det udviklingstrin, hvor plan-

terne har det højeste indhold 
af stofferne. Forskellige bear-
bejdningsmetoder, der er spe-
cifikt tilpassede til det enkelte 
planteråmateriale, afdækkes 

for at sikre, at de eftertragtede 
stoffer ikke forsvinder, når 
planterne er høstet. Og der ud-
vikles dyrkningssystemer til 
de enkelte kulturer tillige med 
standarder, som kan kvalitets- 
og dokumentationssikre det 
producerede materiale. I pro-
jektet arbejdes desuden på at 
afdække de parametre, der har 
betydning for, hvorvidt det 
producerede plantemateriale 
kan afsættes til industien. 

Fra forskning  
til produktion
Foruden at understøtte og vi-
dereudvikle det forskningsar-
bejde, der udføres i ovenstående 

projekt, har projektet ”Fra forsk-
ning til produktion” fokus på at 
implementere forskningsresul-
tater i det sydfynske erhvervs-
liv og dermed sikre nuværende 

og skabe nye arbejdspladser 
på Sydfyn. Dette område har 
særdeles gunstige forhold for 
dyrkning af en række medicin-
planter, og der findes allerede  
en række initiativrige primær-
producenter i den sydfynske re-
gion. Projektet sigter gennem en 
række indsatser bl.a. mod at ud-
vide antallet af disse og etablere 
et egentligt sydfynsk netværk 
for primærproducenter (se ar-
tiklen s. 6). 

Ved projektets afslutning vil 
der således være opnået erfa-
ring med at implementere forsk-
ningsresultater i en primærpro-
duktion, som er placeret i et 
område med særligt gode betin-
gelser for de aktuelle planter. En 

tilsvarende praksis kan derefter 
principielt gentages i et hvilket 
som helst andet geografisk om-
råde med optimale forhold for 
en given medicinplante. Det er 
således tanken, at projektet kan 
bruges som et eksemplarisk for-
løb, hvis erfaringer kan anven-
des i nye projektsammenhænge.

Ginseng i Danmark
En lignende konceptudvikling 
er et afledt resultat af projektet 
”Forsknings- og erhvervsstra-
tegi for ginseng i Danmark”. 
Projektets primære formål er 
at samle og udbygge den viden 
og de kompetencer, der findes 
i Danmark i relation til ginseng 
som medicinplante. På bag-
grund af en række indsatser 
sigter projektet mod at give et 
overblik over strategiske forsk-
nings- og erhvervsmuligheder. 
Dette overblik skal efterføl-
gende føre til mere fokuserede 
og dybdegående projekter in-
denfor særligt lovende områ-
der. Projektet vil således både 
styrke Danmarks potentiale 
indenfor forskning, herunder 
dyrkning, forarbejdning og 
salg, og samtidig øge den stra-
tegiske danske kompetence til 
at indgå i internationalt samar-
bejde omkring ginseng og an-
dre medicinplanter (se artiklen 
side 14-15).

Netværk om plante-
baserede produkter
Projekterne under Planter til 
Sundhed handler ikke kun om 
planter til human anvendelse. 
Således har UdviklingsCenter 
Aarslev taget initiativ til at 
danne et nationalt netværk, 
som inkluderer aktører, der 
beskæftiger sig med planter og 
plantebaserede produkter til 
brug i sundheds-, fødevare- og  
jordbrugssektoren. Hensigten 
med det udvidede netværk er 
– via forskellige initiativer – at 
bringe forskningsinstitutioner 
og virksomheder fra forskel-
lige fagdiscipliner og sektorer 
sammen og dermed skabe mu-
lighed for tværfaglig dialog og 
videndeling med henblik på 
yderligere stimulering og ud-
vikling af indsatsområdet. At 
de allerede etablerede netværk 
er til stor gavn for erhvervet, 

kan der læses mere om i artik-
lerne på midtersiderne.

Platform for 
udvikling
Planter til Sundhed er et godt 
eksempel på, hvordan tvær-
faglige projekter kan anspore 
udviklingen af et specifikt 
indsatsområde. Projekterne 
har allerede på nuværende 
tidspunkt affødt en række 
spændende resultater og po-
sitive følgevirkninger. Det er 
bl.a. lykkedes at tiltrække nye 
og særdeles interessante part-
nere til netværket ved at øge 
opmærksomheden omkring 
samarbejdet og indsatsområ-
det. Mange skridt er således 
allerede taget, og der venter 
forhåbentlig en lang og spæn-
dende rejse forude.

Læs mere om UdviklingsCenter 
Aarslev og projekterne på  
www.ucaa.dk.

Planter til Sundhed
De primære projektaktører i Planter til Sundhed er:
• UdviklingsCenter Aarslev
• Danmarks JordbrugsForskning
• Syddansk Universitet
• Odense Universitetshospital
• Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum
• Dansk Erhvervsgartnerforening
• Fyns ErhvervsCenter
• Dalum UddannelsesCenter
• KRYMEDA (foreningen for Krydderurte- og Medicinalplanteavlere i Danmark)
Desuden deltager en række private virksomheder i de enkelte projekter.

Projekterne under Planter til Sundhed er opdelt i en række 
delprojekter, der hver forvaltes af en projektleder og en 
række projektdeltagere fra de institutioner, der deltager i 
netværket. Projektlederne mødes jævnligt til såkaldte ker-
negruppemøder, hvor projekternes fremdrift fremlægges 
og diskuteres, og nye tværfaglige initiativer og aktiviteter 
fastlægges.

Styregruppen for Planter til Sundhed består af repræsen-
tanter fra forsknings- og uddannelsesmiljøer, erhvervsliv 
samt amt og kommune. Medlemmerne af styregruppen er:

• Kontorchef Rune Stig Mortensen (Fyns Amt)
• Dekan Henrik Pedersen (Syddansk Universitet) 
•   Forskningschef Ole Callesen 

(Danmarks JordbrugsForskning)
•  Kommunaldirektør Erik Meldgård Bendorf  

(Svendborg Kommune) 
• Direktør Anne Dall (VIVAMEDICA)

Projekterne under Planter til Sundhed er finansieret af:
• Fyns Amt
• Odense Kommune 
• ForskerKontakten 
• Erhvervs- og Byggestyrelsen 
• Videnskabsministeriet
• Private virksomheder 
Der er desuden ansøgt om midler til projekterne ved  
VIFAB (Videns- og Forskningscenter for Alternativ  
Behandling) samt EU (Interreg IIIA program)

Timian.                                                         Foto: Henrik Byrial Jakobsen
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TCM Denmark er et kon-
sortium dannet den 15. 
september 2004 af Syddansk 
Universitet, Danmarks Jord-
brugsForskning, Fyns Amt, 
Odense Universitetshospital, 
Syddanske Forskerparker, 
Odense Kommune og Fyns 
ErhvervsCenter.

Af 
Direktør
Bjørn Petersen, 
TCM Denmark

TCM er den internationale 
betegnelse for traditionel 
plantebaseret komplementær 
medicin – Traditional Comple-
mentary Medicine.

Kinesiske kontakter
Institutter under Syddansk 
Universitet og Danmarks 
JordbrugsForskning har i en 
række år haft tæt kontakt med 
tilsvarende parter i Kina og 
er i den forbindelse i stigende 
grad blevet opmærksomme på 
det potentiale, der ligger i mo-
dernisering af TCM. Under en 
større delegationsrejse til Kina 
i juni 2004 under ledelse af 
amtsborgmester Jan Boye op-
stod idéen om at skabe en fæl-
les organisation, som kunne 
sikre kommercielle resultater 
via modernisering af TCM.

TCM Denmarks vision er at 

være den foretrukne partner i 
Europa for modernisering af 
international plantemedicin. 
Målgruppen er udvidet fra 
firmaer i Kina til firmaer i hele 
verden. 

Bredtfavnende 
løsninger
TCM Denmark baserer sine 
aktiviteter på de spidskompe-
tencer, som allerede i dag eksi-
sterer hos partnerne. Det dre-
jer sig såvel om kompetencer 
på højt videnskabeligt niveau 
hos Syddansk Universitet, 
Odense Universitetshospital 
og Danmarks JordbrugsForsk-
ning som avanceret produkti-
onsteknologi og relevant kom-
merciel knowhow.

TCM Denmark ledes af en 
bestyrelse med en repræsen-
tant fra hver af partnerne med 
amtsdirektør Niels Højberg 
som formand. Posten som di-
rektør varetages af Bjørn Peter-
sen, og Fyns ErhvervsCenter 
er sekretariat.

TCM Denmark tilbyder løs-
ning af alle aspekter af moder-
nisering af TCM lige fra dyrk-
ningsforsøg over avancerede 
analyseteknikker, kliniske forsøg 
til patentering, produktion og or-
ganisering af markedsføring af 
produkterne. Aktiviteterne kan 
naturligvis kun gennemføres 
med det anførte ambitionsni-
veau på baggrund af parternes 

tætte samarbejde og den styrke, 
som er resultatet heraf.

Lovgivningen en 
udfordring
Lovgivningen og regeldannel-
sen omkring anvendelsen af 
plantebaseret medicin er me-
get kompleks. Det gælder både 
i Danmark og på EU-niveau. 
TCM Denmark ser denne kom-
pleksitet som en udfordring 
og som en faktor, der kan give 
TCM Denmark yderligere in-

ternational konkurrencekraft 
via en professionel og dyna-
misk håndtering af også disse 
forhold.

Dansk-kinesiske 
aftaler
TCM Denmark har i Kina 
etableret kontakter med rele-
vante statslige institutioner og 
indgået samarbejdsaftaler med 
statsadministrationen. Der for-
ventes endvidere at blive ind-
gået samarbejdsaftale mellem 

Danmarks og Kinas teknolo-
giministre om modernisering 
af TCM.

TCM Denmark har etableret 
kontakt til store firmaer i Kina, 
som både i Kina og på eksport-
markeder i Østen har opnået 
meget betydelige stigninger i 
salget af plantemedicin. Disse 
firmaer ser derfor EU-området 
som endnu et gigantisk mar-
ked for deres produkter.

TCM Denmark

Kongres om Traditionel 
Komplementær Medicin

Den 16-19. oktober 2005 afhol-
der TCM Denmark en inter-
national kongres om Traditio-
nel Komplementær Medicin i 
Odense. Formålet er at samle 
dansk og udenlandsk eksper-
tise inden for området for at 
udveksle erfaringer og ny vi-
den og derved skabe mulighed 
for, at konkrete samarbejds-
projekter kan komme i stand.

Kongressen har 3 hovedlinjer: 

•  Videnskab – fra tradition  
til moderne medicin

•  Anvendelse – fra plante til  
person

•  Forretning – fra potentiale til 
marked

For hvert område vil danske 
og udenlandske specialister 
præsentere ny og relevant vi-
den, der tilsammen repræsen-
terer en fuldstændig TCM livs-
cyklus. Fra planten på marken 
til den faktiske anvendelse hos 
moderne forbrugere.

Målet er at bringe viden og 
muligheder i spil. Derfor ar-
rangeres matchmaking mel-
lem både forskere, praktikere 
og virksomheder, der vil ud-
veksle viden eller konkrete 
forretningsmuligheder. På 
kongressen vil der også være 
udstillinger og demonstratio-
ner af anvendte TCM produk-
ter.

Vi åbner for tilmeldingen 
den 1. maj 2005 på TCM Den-
marks hjemmeside, hvor der 
løbende vil blive lagt infor-
maion ud: www.tcmdenmark.
dk/congress

Vi ses i Odense!

TCM on the Cross-road 
between China and Europe
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Amtsborgmester Jan Boye og Vicesundhedsminister fru She Jing har netop underskrevet samarbejdsaftale 
mellem State Administration for TCM (SATCM) og TCM Denmark.                                       Foto: Fyns Amt

1st Sino-Danish Workshop on The Modernisation of Traditional Chinese Medicine.
Foto: UdviklingsCenter Aarslev
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En række planter og urter, 
som har været brugt i den 
traditionelle naturmedicin i 
f.eks. Kina og Indien, har vist 
sig at have en dokumenterbar 
effekt på moderne livsstils-
sygdomme, herunder fedme 
og type II diabetes. 

Af  
Professor 
Karsten Kristiansen, 
Syddansk Universitet

Antallet af overvægtige og de-
cideret fede personer er gen-
nem de seneste 20 år steget 
med alarmerede hast, således 
at man i dag taler om en veri-
tabel fedmeepidemi. Personer 
med et såkaldt ”Body Mass 
Index” (BMI), beregnet som 
vægt i kg divideret med højde 
i meter opløftet til andens po-
tens, over 25 regnes som over-
vægtige, mens personer med 
BMI større end 30 betegnes 

som fede. 
Der kendes enkelte geneti-

ske forandringer, som fører til 
fedme, og tvillingestudier har 
også vist, at tendens til fedme 
kan være genetisk betinget. 
Men for langt de flestes ved-
kommende skyldes fedme kort 
og godt for højt indtag af mad 
uden tilstrækkeligt fysisk ak-
tivitet, d.v.s. en ubalance mel-
lem energiindtag og -forbrug. 
Overordnet er menneskets 
krop i stand til selv at regulere 
balancen mellem energiindtag 
og -forbrug med forbløffende 
nøjagtighed, men selv ganske 
små afvigelser vil i løbet af re-
lativ kort tid kunne føre til en 
anseelig vægtforøgelse. 

Europa haler ind
På verdensplan er USA stadigt 
førende med hensyn til den 

procentvise andel af overvæg-
tige og fede. Således var 46% 
af den amerikanske befolkning 
overvægtige i 1980, mens tallet 
i 2000 var 64.4%. På samme 
måde steg procenten af fede 
amerikanere fra 14.4% til 30.5% 
i samme periode. I Europa lig-
ger vi lidt efter, men haler fint 
ind. I Afrika, Asien og Sydame-
rika stiger antallet af fede med 
stor hastighed i byområderne, 
hvor befolkningen antager en 
mere vestlig livsstil, samtidig 
med at udbredt underernæ-
ring stadig findes i landområ-
derne. 

Et alvorligt 
sundhedsproblem
Fedme er ikke blot et kosmetisk 
problem, men også et alvorligt  
sundhedsproblem. Faktisk 
henregner WHO (World He-
alth Organization) nu fedme 
som et af verdens 10 mest 

påtrængende sundhedsmæs-
sige problemer. Årsagen er, at 
fedme markant øger risikoen 
for at udvikle type II diabetes 
(gammelmands sukkersyge), 
hjerte-kar sygdomme og visse 
former for kræft. Men listen 
over andre sygdomme, hvor 
fedme også øger risikoen, er 
lang. Der er således tale om et 
sundhedsproblem af gigantisk 
omfang, hvor vi endnu kun 
har set toppen af isbjerget.  

Fedme og  
type II diabetes 
Type II diabetes er den mest 
markante følgesvend til fedme. 
Sygdommen udvikler sig sni-
gende og starter med, at krop-
pens evne til at optage sukker, 
specielt i musklerne, mindskes. 
Når indholdet af sukker i blo-

det øges, udskilles insulin fra 
bugspytkirtlen, og insulin øger 
musklernes evne til at optage 
sukker. Samtidigt mindsker 
insulin leverens produktion 
af sukker. I den fede person 
påvirkes disse systemer, såle-
des at insulinen virker mindre 
effektivt. I starten af forløbet 
kompenserer kroppen ved at 
udskille mere insulin, men 
med tiden kan produktionen af 
insulin ikke følge trop med det 
stigende behov for de større 
og større mængder af insulin, 
der er nødvendig for at holde 
blodsukkeret på rette niveau, 
og blodsukkerniveauet stiger. 

Medicinsk 
diabetesbehandling
I den medicinske behandling 
af type II diabetes anvender 
man i vid udstrækning stoffer, 
der øger kroppens følsomhed 
overfor insulin. Disse stoffer 

virker ganske effektivt, men 
har også uønskede bivirknin-
ger. Nogle af bivirkningerne 
har været så alvorlige, at stof-
ferne er blevet trukket tilbage 
efter nogle få års brug. De stof-
fer, der stadig bruges i den me-
dicinske behandling, giver ofte 
tendens til ødemer og stimule-
rer desværre også dannelsen af 
nye fedtceller, hvilket ikke just 
er ønskværdigt, da fedme er 
selve ondets rod.  Der er såle-
des klart brug for nye og bedre 
medikamenter.  

Planter og diabetes
Det glemmes ofte, at mere 
end 60% af de medicinske 
præparater, der bruges i dag, 
oprindeligt stammer fra plan-
ter, svampe eller mikroorga-
nismer. Specielt i traditionel 
kinesisk og indisk medicin 

har der gennem århundreder 
været anvendt udtræk fra en 
lang række urter til behand-
ling af tilstande, hvis sympto-
mer peger på type II diabetes. 
Det er derfor oplagt, at mange 
af disse urter kunne indeholde 
bioaktive stoffer, der virker på 
samme måde som de moderne 
syntetiske stoffer, men måske 
giver færre bivirkninger. Den 
første del af denne antagelse, 
nemlig at mange af de traditio-
nelt anvendte urter indeholder 
stoffer, der øger følsomheden 
over for insulin, har gennem 
de seneste år vist sig at være 
korrekt. 

Ginseng
Ginseng har en fremtrædende 
plads i traditionel kinesisk 
medicin, og store mængder 
ginsengrod sælges over hele 
verden. Ginsengplanten - ikke 
bare roden, men også bærrene 

- indeholder en række bioak-
tive stoffer, de såkaldte ginsen-
osider. En række ginsenosider 
i ginsengbær har vist sig at øge 
insulinfølsomheden og sænke 
blodsukkerniveauet i diabeti-
ske dyr. 

Poria svampen
Poria svampen, der gror på 
roden af gamle fyrretræer, har 
en lang historie i traditionel ki-
nesisk medicin, og udtræk fra 
svampen har været kendt for 
at sænke niveauet af sukker i 
blodet. Poria svampen indehol-
der en gruppe bioaktive stoffer 
kaldet triterpener, og det blev 
for nylig vist, at en række af 
disse triterpener aktiverer nøj-
agtigt de samme regulatoriske 
proteiner, som aktiveres af de 
moderne antidiabetiske me-
dikamenter. Som disse øger 

triterpenerne således også føl-
somheden overfor insulin. 

Sortkommen
En anden kilde til stoffer af ter-
pengruppen er den alminde-
lige krydderurt sortkommen. 
Sortkommen har været brugt i 
Mellemøsten og Egypten gen-
nem årtusinder mod snart sagt 
alle lidelser. Også sortkommen 
har vist sig at indeholde en 
række bioaktive stoffer, der sti-
mulerer forbrændingen af fedt 
på lignende vis som moderne 
medikamenter, der bruges til 
at sænke blodets indhold af 
fedt; en effekt, der også øger 
kroppens følsomhed overfor 
insulin. 

Lakridsrod
Et sidste interessant eksempel 
er lakridsrod. Den medicinske 
anvendelse af lakridsrod ræk-
ker mere end 4000 år tilbage, 
og planten er faktisk en af de 
mest benyttede urter i traditio-
nel medicin. Lakridsrod inde-
holder blandt andet en gruppe 
stoffer kaldet prenylflavono-
ider, og det er for nylig blevet 
påvist, at enkelte af disse øger 
følsomheden overfor insulin. 
Ydermere er det dokumen-
teret, at stofferne mindsker 
ophobningen af fedt omkring 
tarmen; den mest skadelige 
form for fedt. 

Lang og  
interessant liste
Listen over potentielt interes-
sante planter er lang. Også i 
Danmark har en række urter 
været anvendt til behandling 
af personer, hvis symptomer 
kunne tyde på type II diabetes. 
I projektet Planter til Sundhed 
har vi udvalgt en lang række 
af sådanne planter for at un-
dersøge, om de på lignende vis 
som planterne omtalt ovenfor 
indeholder interessante bioak-
tive stoffer. 

Vores erfaring indtil nu 
er, at mange planter indehol-
der stoffer, som potentielt vil 
kunne øge følsomheden over-
for insulin. Om de så også kan 
udvikles til effektive medika-
menter uden de bivirkninger, 
der kendes fra de nuværende 
medikamenter, er et spørgs-
mål, det vil tage adskellige år 
at belyse. Det er interessant, 
at vi nu begynder at kunne 
forklare, hvorfor nogle urter 
faktisk har en virkning overfor 
type II diabetes. Det faktum, at 
mange af disse urter har været 
brugt gennem århundreder, 
giver et vist håb om, at bivirk-
ningerne ved medikamenter 
udviklet på baggrund af de 
bioaktive stoffer i disse planter 
måske vil være mindre. Men... 
der er lang vej endnu. 
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Foto: Danmarks JordbrugsForskning
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Er du dyrker og interesseret i 
at høre mere om mulighederne 
for at producere medicinplan-
ter, kan du nu blive deltager i 
et netværk.

Af  
Afdelingschef 
Palle Møldrup, 
Fyns ErhvervsCenter

Der er nu startet et netværk på 
Sydfyn. Netværket samler inte-
resserede dyrkere og inviterer 
til arrangementer. I foråret er 
der netværksmøder på Ærø, i 
Fåborg og Svendborg samt på 
Langeland. Her præsenteres 
det arbejde, der gøres i regi af 
UdviklingsCenter Aarslev for 
at fremme udviklingen af plan-
temedicinområdet. På efterføl-
gende temamøder informeres 

om dyrkningsmuligheder, om 
forskningen i planter, og om 
hvordan nye krav til dyrkning 
og dokumentation heraf er un-
der udvikling.

Velegnet dansk klima
Danmark har nogle gode mulig-
heder for at dyrke planter, især 
planter der egner sig til at gro un-
der vore himmelstrøg. Nogle af 
disse viser meget store koncen-
trationer af de aktivstoffer, der 
kan anvendes til plantemedicin. 

Men den internationale kon-
kurrence er stor, og for at komme 
ind på markedet er der mange 
forudsætninger, der skal være til 
stede.

Forudsætninger for 
dansk produktion
Først og fremmest skal man 
have et godt produkt, og man 
skal kunne levere stabilt. Der-
for skal der en tilstrækkelig 
stor produktion til, så de af-
taler, der indgås med plante-
medicinalvirksomheder, kan 
holdes.

Derudover er det vigtigt at 
kunne levere et produkt, der er 
bedre end det, man kan købe på 
verdensmarkedet. Det kræver, 
at der arbejdes med dokumen-
tation af dyrkningsprocessen, og 
at der findes optimale høst- og 
bearbejdningsformer. Den øko-
logiske produktionsform kan 
også være en konkurrencepara-
meter, der kan adskille en dansk 
produktion fra en udenlandsk. 

Dertil kommer, at sporbarhed 
bliver mere og mere vigtig for 
dokumentation fra mark til en-
delig anvendelse.

Muligheder og farer
I Danmark er der hen ved 50 dyr-
kere af medicinplanter. Nogle 
har en forholdsvis stor produk-
tion, men mange forsøger sig 
med småproduktioner. For at 
komme op på et egentligt indu-
strielt niveau er der langt igen. 
Netværket skal være med til at 
skabe større klarhed over mulig-
heder, men også begrænsninger 
og faldgruber i medicinplante-
produktion.     

I samarbejdet om netvær-

ket deltager UdviklingsCenter 
Aarslev, Dansk Erhvervsgart-
nerforening, KRYMEDA og 
Fyns ErhvervsCenter.

Interesserede netværksdeltagere kan 
tilmelde sig hos Fyns ErhvervsCen-
ter på tlf. 70 21 18 50 eller pr. e-mail 
til pm@fec.dk eller lfh@fec.dk
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Netværk for dyrkere 
på Sydfyn

Certificeringssystem 
til medicinplanter 
Miljøstandarder er i fokus, 
og der findes mange af dem. 
Produktionsvirksomheder, der 
ønsker at eksportere, møder 
kravet om en certificering. 

Af 
Chefkonsulent 
Torben Lippert & 
planteavlskonsulent
Marianne Jepsen, 
DEG GreenTeam
I forlængelse heraf har DEG 
GreenTeam, Dansk Erhvervs-
gartnerforening og KRYMEDA 
i de sidste par måneder arbej-
det på at finde frem til den 
rigtige standard og det rigtige 
system for medicinplante- og 
krydderurteproducenter i 
Danmark. Dette arbejde indgår 
som del af projektet Planter til 
Sundhed. 

Baseret på EurepGAP
Det blev hurtigt besluttet at 
læne sig op af et af de eksiste-
rende systemer og så udvide 
systemet ved implementerin-
gen, så det passer til de spe-
cielle krav, som medicinplan-

tedyrkning indbefatter. 
Da EurepGAP (GAP: Good 

Agricultural Practice) henven-
der sig til frugt- og grønsags-
produktioner, var det meget 
naturligt at vælge som mini-
mum at leve op til kravene i 
EurepGAP, som desuden er en 
internationalt kendt standard.

Standarden findes  i øjeblik-
ket ikke på dansk. Vi har taget 
udgangspunkt i den engelske 
version af EurepGAP, som 
interesserede kan finde på 
www.eurep.org. Men det er 
nødvendigt at udbygge Eurep-
GAP med de specielle krav, 
som medicinplantedyrkning 
indbefatter. Derfor ønskede 
KRYMEDA at inddrage de 
retningsliner, som EUROPAM 
(the European Herb Growers 
Association) har udviklet for 
medicinplanter i forhold til 
EurepGAP. 

Lige til at gå til
Standarden er lige til at gå til. 
Der er i standarden udarbejdet 
retningsliner for de forhold, 
man skal overholde punkt for 
punkt. Det er en analyse af hele 

produktionsapparatet med hen-
blik på at udpege de steder, der 
skal optimeres og dokumente-
res for at leve op til certifikatets 
krav.  Mange af kravene er krav, 
som man i forvejen opfylder på 
en dansk bedrift. Der kan være 
nogle fysiske rammer, som skal 
ændres, men ellers handler det 
meget om dokumentere det, 
man gør.

Oprustning til 
fremtiden
Idéen er at ruste medicinplante-
producenter til fremtiden, ved at 
de med EurepGAP certificerings-
systemet kan dokumentere kva-
liteten af deres produkt overfor 
en opkøber. Det er endnu ikke 
et krav fra opkøbere af medicin-
planter, at bedrifterne skal være 
certificerede, men målet med 
dette projekt er at gøre avlerne 
klar til at implementere disse 
systemer, hvis/når  systemerne 
bliver et krav.

For at blive EurepGAP 
certificeret, skal det være et 
EurepGAP akkrediteret certi-
ficeringsbureau, som godken-
der bedriften. 

Til det første informationsmøde, som blev afholdt på Ærø, var mange inte-
resserede mødt frem.                                          Foto: Fyns ErhvervsCenter

I forbindelse med informationsmødet blev der tid til et besøg i Lisbeth  
Heinesens plantage med tempeltræer (Gingko biloba) på Ærø.  

Foto: Fyns ErhvervsCenter

Produktion af medicinplanter, som f.eks. rød solhat (Echinacea purpurea), vil i fremtiden sandsynligvis 
kræve en certificering. �               

Planlagte arrangementer i 2005

Informationsmøde  Fåborg den 13. juni kl. 19-21.
Informationsmøde    Langeland den 16. juni.
Informationsmøde    Svendborg-området den 22. juni. 

Netværksmøde nr. 1 Besøg hos to avlere den 9. august. 
Netværksmøde nr. 2  Besøg hos Danmarks Jordbrugs  
  Forskning i Årslev, fokus på forar-

bejdning den 14. september. 
Netværksmøde nr. 3  Besøg hos Danmarks Jordbrugs-

Forskning i Årslev, fokus på labora-
torieforsøg den 27. oktober. 
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såvel som gartnere, der ikke 
tidligere har gjort erfaringer 
med dyrkning af medicinal-
planter, men som måske går 
med overvejelser om i fremti-
den at omlægge en del af deres 
bedrift til produktion af medi-
cinalplanter. 

Action-learning  
forløb
Kurset er bygget op som et ac-
tion-learning forløb, der tager 
udgangspunkt i markvandrin-
ger på dyrknings- og demon-
strationsarealet ved Danmarks 
JordbrugsForskning i Årslev. 
Arealet indeholder en lang 
række såvel 1-årige som fler-
årige kulturer, og kursusdelta-
gerne får på kurset mulighed 
for dels ved selvsyn at følge 
en række afgrøders udvikling 
over en hel vækstsæson, dels 
at diskutere denne udvikling 
med faglige kapaciteter på 
Danmarks JordbrugsForsk-
ning og andre primærprodu-
center. 

Oplæg om  
forskellige emner
I forbindelse med markvan-
dringerne vil forskerne på 
forskningscentret desuden 
holde indlæg om emner, det 
er vigtigt at have kendskab til 
som medicinplanteproducent, 
f.eks. dyrkningsmetoder, høst-
kriterier, videreforarbejdning 
af råvarerne og afsætnings-
muligheder. Gennem forløbet 

vil kursisterne således opnå en 
forståelse for, hvordan de for-
skellige medicinalplanter skal 
dyrkes, og hvilke problematik-
ker man som avler står overfor. 
Kursets markvandringer vil 
blive krydret med besøg hos 
bl.a. erfarne medicinalplante-
avlere, der har arbejdet med 
produktion af medicinalplan-
ter gennem flere år.

Mange overvejelser
Hensigten med kurset er at 
give den enkelte kursist et godt 
grundlag for at træffe beslut-
ningen om, hvorvidt medici-
nalplanteproduktion er noget, 
han/hun vil kaste sig over, og 
i givet fald hvilke afgrøder, der 
kan indpasses i hans/hendes 
bedrift. 

Hvis man er vant til at 
dyrke almindelige landbrugs-
afgrøder, kan det være svært 
at omstille sig til den meget 
arbejdskrævende proces, som 
dyrkning af medicinplanter er. 
Gartnere med frilandsafgrøder 
vil typisk have lettere ved at 
tage kulturerne ind i bedriften, 
og de vil som regel også have 
flere af de specialmaskiner, der 
skal til. 

Men beslutningerne skal 
naturligvis træffes ud fra 
en lang række overvejelser. 
Den enkelte må f.eks. tage 
sin egen driftsøkonomi med i 

I år starter et nyt kursus, som 
tager fat på grundlæggende 
forhold omkring dyrkning af 
medicinalplanter.

Af 
Søs Kylling & 
Paul Chr. Mide Dinesen, 
Dalum UddannelsesCenter 
og seniorforsker Kai Grev-
sen, Danmarks Jordbrugs-
Forskning

Dyrkningen af medicinalplan-
ter er en fascinerende verden. 
Hver enkelt plante kræver et 
specialkendskab til dyrknings-
metode, høst mv. På Danmarks 
JordbrugsForskning i Årslev 
og hos medicinalplanteavlerne 
er der efterhånden blevet op-
bygget en del viden om disse 
forhold. 

Grundlæggende 
kursus
Dalum UddannelsesCenter 
har tidligere afholdt kurser 
for medicinalplanteavlere, 
bl.a. i forbindelse med pro-
jektet ”Undersøgelse af pro-
duktionsforhold og forskelle 
i indholdsstoffer i medicin-
planter”. Formålet med et nyt, 
grundlæggende kursus om 
dyrkning af medicinalplanter 
er at formidle den oparbejdede 
viden videre til potentielle nye 
primærproducenter. Målgrup-
pen for kurset er således pri-
mærproducenter, landbrugere 

Kursus i dyrkning af medicinalplanter
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Dalum UddannelsesCenter udbyder alle relevante ud-
dannelser indenfor området fra jord til bord 
Vi har kompetencer indenfor områderne: 

•  Fødevare/planteproduktion, med erhvervsuddannelser 
indenfor gartneri og landbrug. 

•  Fødevareforarbejdning, med erhvervsuddannelserne 
kok, bager, mejerist samt den videregående voksenud-
dannelse Akademi Gastronom.

•  Fødevareudvikling og –kontrol,  hvor akademi uddan-
nelserne procesteknolog og laborant er de bærende.

Dalum UddannelsesCenter er en moderne skole, der er i 
tæt samarbejde med de brancher, skolens område dækker. 
Læs mere på www.dalumuc.dk

Kurset behandler en række te-
maer, bl.a. bekæmpelse af ukrudt. 
En metode hertil er ukrudtsdug, 
som her anvendes i forbindelse 
med udplantning af brændenælde 
(Urtica dioeca). 
Foto: 
Danmarks JordbrugsForskning 

Arealet med medicinplanter ved Danmarks JordbrugsForskning i Årslev er udgangspunktet for det nye, 
grundlæggende kursus om dyrkning af medicinplanter.                            Foto: Danmarks JordbrugsForskning

Kurset indeholder også besøg hos etablerede avlere, hvor værdifulde før-
stehåndserfaringer kan indhentes. Her aflægges besøg på Steensgaard på 
Langeland i forbindelse med et tidligere seminar. 

Foto: UdviklingsCenter Aarslev

betragtningen. Er det muligt 
at afsætte produkterne, og 
hvordan vil prisudviklingen 
være? Bliver medicinalplanter 
fremtidens afgrøder for nogle 

landmænd? Spørgsmålene er 
mange, men forhåbentlig kan 
nogle af dem blive besvaret på 
det kommende kursus, som 
starter i maj. 
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I KRYMEDA mener vi, at 
langt flere af de resurser, der 
tilfalder forskning i medi-
cinalplanter, fremover skal 
bruges til udvikling af kon-
krete plantemedicinproduk-
ter baseret på danske urter.

Af 
Avler 
Henrik Byrial Jakobsen, 
(Ph.d.), medlem af  
KRYMEDAs bestyrelse

KRYMEDA har som avleror-
ganisation deltaget i det netop 
afsluttede projekt ”Undersø-
gelser af produktionsforhold 
og forskelle i indholdsstoffer 
i medicinplanter”, der er en 
del af programmet Planter til 
Sundhed. Et af de væsentlige 
formål med projektet har været 
at etablere viden, der kan do-
kumentere kvaliteten af vores 
råvarer og øge mulighederne 
for at vurdere potentialet for 
en væsentlig dansk produk-
tion af medicinplanter. 

Danmarks JordbrugsForsk-
ning i Årslev har bl.a. bidraget 
med analyser af indholdsstof-
fer i en række medicinplanter 
under forskellige dyrknings-
betingelser i Danmark. Efter en 
noget famlende start kom der 
styr på forskningsindsatsen, 
og mange interessante resulta-
ter er kommet i hus. Vi har fået 
vished for, at det kan lade sig 

gøre at dyrke de afprøvede ar-
ter med et tilfredsstillende ind-
hold af de indholdsstoffer, der 
er identificeret og kvantifice-
ret i projektets undersøgelser. 
Desuden har vi ved nogle arter 
fået blotlagt, hvordan sorterne, 
gødningsniveauer og høsttids-
punkter influerer på udbyttet 
af plantemasse og indholds-
stoffer. Der arbejdes videre 
med de fremkomne resultater i 
nye projekter, som er sat i gang 
under Planter til Sundhed.

Hård konkurrence fra 
udenlandske urter
Her står vi så med en betyde-
lig viden om indholdsstofferne 
i vore urter, men hvordan går 
det med at dyrke og afsætte ur-
terne?  Der er ingen tvivl om, 
at vi kan dyrke planterne og 
forarbejde råvarerne til dro-
ger af tilfredsstillende kvalitet, 
men vi har tre væsentlige pro-
blemer på afsætningssiden: 1) 
Prisen på den færdige vare er 
høj i forhold til verdensmar-
kedsprisen - det gælder både 
økologiske og konventionelle 
urter, 2) vi mangler købere, 
der vil betale en højere pris for 
danske urter - selv om enkelte 
aftagere prioriterer danske ur-
ter højere end udenlandske, 
er denne kvalitet i sig selv 
ikke et afgørende argument i 
salgsarbejdet, og 3) vi kan kun 
i begrænset omfang levere fra 

Innovation er vejen frem 
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lager - i visse tilfælde skal po-
tentielle aftagere således vente 
på, at afgrøden etableres, hø-
stes og forarbejdes, inden vi 
kan levere varen. Det er selv-
følgelig helt utilfredsstillende, 
men vi kan glæde os over, at 
der i den sidste tid er dukket 
flere firmaer op, der kan levere 
visse danske urter fra lager. 
Hvis vi vil have firmaerne til at 
reklamere med, at deres plan-
temedicin er baseret på danske 
urter, er det naturligvis helt 
afgørende, at vi kan dokumen-
tere leveringssikkerhed over-
for aftagerne. 

Dansk eller 
udenlandsk?
De fleste væsentlige producen-
ter af kosttilskud, der anven-
der danskavlet plantemate-
riale, dyrker selv råvaren helt 
eller delvist. Flere af virksom-
hederne er startet i det små og 
har så udviklet sig langsomt 
over mange år. Når man ikke 
længere kan dyrke nok planter 
selv, ligger man en del af av-
len ud til andre danske avlere. 
Modsat ser det ud til, at de 
fleste af de virksomheder, der 
ikke selv avler planterne, ikke 
går så meget op i oprindelses-
landet, men mere i pris og den 
lovmæssige dokumentation. 

KRYMEDA har sammen 
med Fyns ErhvervsCenter for-
søgt at få møder i stand med en 

lang række virksomheder for 
at undersøge mulighederne 
for afsætning af urter, men der 
har været meget lille interesse 
fra virksomhedernes side. Det 
gælder både fra de firmaer, der 
allerede har etableret en pro-
duktion af urtemedicin, og de 
firmaer, der ikke arbejder på 
området, men som kunne for-
ventes at gøre det i fremtiden. 
Vi må se i øjnene, at det er me-
get svært at få virksomhederne 
til at erstatte deres nuværende 
forbrug af udenlandske urter 
med danske, så længe sidst-
nævnte er dyrere, og der ikke 
er en væsentlig forskel i den 
indre kvalitet. 

Vejen til en øget 
dansk produktion  
af urter
Vi skal fremover bruge vores 
resurser indenfor forsknings-
området langt mere målret-
tet mod innovation frem for 
dokumentation. Vi skal med 
andre ord benytte os af den 
forskningsbaserede ekspertise 
og erfaring, der efterhånden 
er opbygget på plantemedi-
cinområdet, til at sælge både 
produktidéer og urter som en 
samlet ”pakke”. Et eksempel: 
En dansk innovationsvirksom-
hed, som KRYMEDA er i tæt 
dialog med, har netop intro-
duceret en konkret produktidé 

for en af de store medicinalkon-
cerner, der i forvejen lancerer 
kosttilskud på bl.a. det danske 
marked. Produktet indeholder 
kun danske økologiske urter, 
der spiller en central rolle i den 
”storytelling”, der i givet fald 
skal være med til at bære pro-
duktet i markedsføringen. Ur-
terne kan derfor ikke erstattes 
med udenlandske produkter, 
uden at storytellingen falder 
til jorden. 

Øget dialog  
mellem interessenter
For at identificere punkter i 
den innovationshorisont, vi 
skal rette bl.a. forsknings-
indsatsen imod, vil vi søge at 
samle en række interessenter i 
ét rum, herunder bl.a. avlere, 
forskere i indholdsstoffer, folk 
med viden om de positive og 
negative aktivstoffers fysiolo-
giske betydning, herbalister, 
andre alternative behandlere, 
producerende virksomheder 
og detailhandelen. Vi skal her 
specielt lytte til behandlere og 
detailhandelen for at finde in-
spiration til områder, hvor der 
er behov for udvikling af nye 
produkter. Om det så er muligt 
at etablere en god dialog mel-
lem parterne, må tiden vise 
— men prøves, det skal det.

For at kunne afsætte de producerede medicinplanter skal der arbejdes målrettet med innovation.                                                                                                   Foto: Henrik Byrial Jakobsen
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Et langt udviklingsarbejde 
med hyben i Danmark har 
båret frugt. I slutningen af 
2004 indgik Dansk Droge 
aftale med Hyben Vital. 

Af   
Afdelingschef
Palle Møldrup, 
Fyns ErhvervsCenter

Med aftalen sikrer Dansk 
Droge A/S sig eksklusiv ret 
til markedsføring og distri-
bution i hele Europa af et lo-
vende hybenprodukt, Litizin, 
hvis antiinflamatoriske (be-
tændelseshæmmende) effekt 
gennem længere tids forsk-
ning og udvikling er blevet 
dokumenteret. 

For Hyben Vital ApS på 
Langeland betyder aftalen, 
at selskabet kan fokusere på 
udvikling af produktionen og 
en fortsat produktudvikling 
foruden videre distribution 
af selskabets produkter.

Kliniske studier
Allerede i 1999 forelå de 
første officielle anerkendel-
ser af Hyben Vitals positive 
virkning på gigtpatienter. 
Resultaterne blev publiceret 
i et af verdens førende læge-
tidsskrifter, Current Thera-
peutic Research, CTR. Det 
slås her fast, at Hyben Vitals 
produkt næsten halverede 
reduktionen af leddenes be-
vægelighed hos patienterne. 
Patienterne, der alle var på 
venteliste til hofte- eller knæ-
operationer på grund af gigt-
lidelser, oplevede desuden 
en markant øget smidighed 
og større bevægelighed i alle 

led. Iagttagelser, der kunne 
underbygges med måleap-
paratur.

Der var tale om såkaldte 
”randomiserede og dobbelt-
blinde” undersøgelser, hvor 
der trækkes lod i forsøgsgrup-
pen af patienter, der efterføl-
gende indtager produktet el-
ler et placebo (snydeprodukt) 
uden effekt, og hvor hverken 
læge eller patient har viden 
om, hvem der får hvad.

Disse resultater fra for-
skerne på Vestfold Central-

sygehus i Norge underbyg-
ges af resultater fra både 
laboratorieforsøg og kliniske 
studier herhjemme, gennem-
ført af overlæge Kai Winther, 
Amtssygehuset i Gentofte. 

Hyben er ikke  
bare hyben
Basal forskning gennemført 
af Danmarks JordbrugsForsk-
ning i Årslev på Fyn har på-
vist, at indholdet af minera-
ler, vitaminer og sporstoffer 

varierer meget fra hybensort 
til hybensort, ligesom der er 
stor forskel på indholdet i de 
forskellige hybenprodukter 
på markedet. Med andre ord 
er hyben ikke bare hyben. Der 
er stor forskel på sorter og det 
indhold, der er af aktivstof-
fer. Hyben Vital har arbejdet 
med såvel sortsudvælgelse 
og forædlingsarbejde som 
udvikling af bearbejdnings-
processer, der nu sikrer bær-
rene et særligt højt indhold af 
de interessante aktive stoffer. 

Fra hobbydyrkning 
til patenter
Siden starten af 1980´erne 
har Hyben Vital ihærdigt ud-
bredt budskabet om hybens 
lindrende virkning på gigt 
og målrettet arbejdet med 
sortsudvikling og udvikling 
af produktionsmetoder for 
dyrkning, høst og bearbejd-
ning af bærrene. 

Det ihærdige udviklings-
arbejde efterfulgt af kostbare 
laboratorieundersøgelser og 
kliniske undersøgelser har 
betydet, at Hyben Vital ApS 
i dag kan glæde sig over, at 
det er lykkedes at identificere 
den aktive komponent i Hy-
ben Vitals produkter og sikre 
dette forskningsarbejde gen-
nem patentbeskyttelse og af-
tale med Dansk Droge A/S. 

Eksemplarisk case 
Erfaringerne fra Hyben Vital 
er på mange måder eksempla-
riske for andre virksomheder, 
der ønsker at nå frem til et 
godt naturlægemiddel, fordi 
disse erfaringer i praksis vi-
ser, hvor stort et arbejde, der 
er forbundet med at nå frem 
til et godt naturlægemiddel.

Samtidig viser historien 
om Hyben Vital, at et grun-
digt dyrknings- og udvik-
lingsarbejde kan føre til en 
succes. I dag har Hyben Vital 
dyrkning flere steder i ind- og 
udland samt salg og patenter 
på USA og Australien. Der er 
således meget at lære - også 
for kommende dyrkere, der 
vil arbejde med kosttilskud 
og plantemedicin.

Dansk Droge indgår aftale med Hyben Vital 

Formålet med projekt  
”Afsætning og Markeds-
føring” under Planter til 
Sundhed er at identificere 
markedsmuligheder for 
danskproduceret plantemate-
riale i ind- og udland.

Af  
Projektmedarbejder 
Louise Fur Høier,  
Fyns ErhvervsCenter

Målet er at skabe kontakt mel-
lem danske producenter af 
plantemateriale og interesse-
rede aftagere med henblik på 
indgåelse af aftale om afsæt-
ning af plantematerialet.

Markedsundersøgelse
Hovedvægten i ”Afsætning 

og Markedsføring” har været 
lagt på tilrettelæggelse og ud-
arbejdelse af en markedsun-
dersøgelse af lægemiddel- og 
helsekostbranchen i Danmark. 
Formålet hermed har været 
at skabe overblik over bran-
chens aktører fra dyrkning af 
lægeplanter, drogegrossister, 
lægemiddel- og helsekostpro-
ducenter til analyseinstitutter, 
viden- og forskningscentre 
m.v. 

Siden juli 2004 har vi været i 
kontakt med 42 virksomheder, 
5 dyrkere og 2 forsknings- og 
videncentre. Heraf har vi af-
lagt besøg hos 16 virksomhe-
der, 4 dyrkere og 2 forsknings- 
og videncentre. Vi har fået 
positive tilbagemeldinger fra 
to tredjedele af de 42 kontak-
tede virksomheder. Den reste-
rende tredjedel var enten ikke 

målgruppe for plantemateriale 
eller havde af forskellige an-
dre årsager ingen interesse i 
projektet.

Plantedyrkere og 
planteaftagere
Vi anser det for meget vig-
tigt i arbejdet med afsætning 
og markedsføring, at vi har 
kontakt med både dyrkere og 
potentielle aftagere af plan-
tematerialet for at opnå en 
forståelse for begge sider af 
branchen. 

Problemstillingen er, som 
vi ser den, at aftagervirksom-
hederne gerne vil centralisere 
købet af droger til én eller få 
udbydere for at opnå leve-
ringssikkerhed og samtidig 
ikke vil lægge sig fast på råva-
rebestillinger flere år ud i frem-

tiden. Derimod vil dyrkerne 
gerne have en vis sikkerhed 
for afsætningen af de planter, 
de dyrker, hvorfor de gerne vil 
indgå aftaler forud for dyrk-
ningen. Disse to parter skal vi 
have til at mødes et sted midt 
imellem for at opnå en succes-
fuld afsætning af de danske 
lægeplanter. Pris og kvalitet er 
væsentlige konkurrencepara-
metre, og netop kvalitet indgår 
som et væsentligt emne i drøf-
telserne med virksomhederne 
i form af de fordele, der er ved 
anvendelse af danskproduce-
ret plantemateriale.

Lovgivning
For at kunne agere i denne 
branche og sætte sig ind i de 
forhold, som aktørerne står 
overfor, har det været nød-

vendigt med et vist indblik 
i lovgivningen på området, 
hvorfor relevant litteratur så-
vel som lovgivningsmateriale 
i form af EU-direktiver, dan-
ske bekendtgørelser, vejled-
ninger m.m. er gennemgået.

Større perspektiver
I den kommende tid vil vi 
vende blikket mod Europa og 
foretage en markedsundersø-
gelse af lægemiddel- og hel-
sekostbranchen på udvalgte 
markeder for at se mulighe-
derne i et større perspektiv og 
forhåbentlig finde aftagere af 
vores højkvalitets plantema-
teriale uden for Danmarks 
grænser.

Afsætning og markedsføring
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Hybenbær fra hunderosen (Rosa canina) har vist sig at indeholde stoffer med dokumenterbar effekt mod gigt.
Foto: Hyben Vital
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Traditionelt er forskningen 
stoppet dér, hvor f.eks. et 
aktivt stof og en virkning er 
blevet identificeret. 

Af 
Birgit Lisgaar & 
Flemming Lauritzen, 
NutriDoc

Det er ikke længere nok, og 
UdviklingsCenter Aarslev 
(UCAA) har derfor taget kon-
takt til virksomheder langt 
uden for det, den plantemedi-
cinske forskning traditionelt 
har beskæftiget sig med. 

Dette er tilsyneladende 
sket i en erkendelse af, at hvis 
produktionerne af ”lægemid-
del- og tilsætningsstofplanter” 
skal have vind i sejlene, så skal 
der etableres en videnbase af 
virksomheder og institutioner, 
der kan bære produktet lige fra 
marken over høsten igennem 
produktion med stabilisering, 
standardisering og dokumen-
tation, trygt forbi myndig-
hedskrav og kundekrav ud til 
slutforbrugeren. Og det er her, 
vor virksomhed kommer ind i 
billedet. 

Bred produktpalet
NutriDoc kan holde dig opda-
teret om lovgivningen omkring 
foder og fødevarer, guide dig 
og din virksomhed igennem 
de forskellige krav og komme 
med idéer til konkrete prakti-
ske løsninger. Derudover kan 
vi være dit kontaktled til myn-
dighederne mht. forespørgs-
ler, registreringer, mærkning, 
implementering osv. NutriDoc 
arbejder pt. i ni lande med en 
bred produktpalet inden for 
lovgivningsområdet.

Samarbejde  
med UCAA
NutriDoc tog kontakt til UCCA  
på baggrund af en artikel om 
Planter til Sundhed på Dan-
marks JordbrugsForsknings 

hjemmeside. Der gik ikke 
længe, så var UCAA blevet en 
vigtig del af vort netværk. Vi 
har bl.a. sammen med to andre 
SMV’er (Små og Mellemstore 
Virksomheder) ansøgt EU om 
støtte til et projekt omkring 
”Planter til Dyresundhed”. 
Dette projekt blev desværre 
ikke accepteret af EU, men det 
gjorde bl.a., at vi i dag har en 
konsulent, Per Vilstrup, med 
stor erfaring både fra fødevare- 
og medicinalindustrien, fast til-
knyttet vor virksomhed.

NutriDoc er med i  kompe-
tencenetværket omkring Plan-
ter til Sundhed. Via dette net-
værk er der startet et projekt, 
der arbejder tværfagligt og no-
get utraditionelt med Hygiejne- 
og Fødevareforordningen. 

Harmonisering
Der er et broget marked af kost-
tilskud og naturmedicin. Som 
på så mange andre områder er 
det de brodne kar, der ødelæg-
ger renomméet for branchen. 
Da det umiddelbart vil være tå-
beligt at afvise den tusindårige 
erfaring, der ligger i planter 
til sundhed, er man i EU gået 
i gang med at harmonisere og 
regulere hele området med til-
sætningsstoffer og lægemidler. 
Indsatsen skal koordineres, og 
der arbejdes på klare skærefla-
der imellem forskellige stofka-
tegorier. Målet er, at alle pro-
dukter skal godkendes.

Tagetes til  
æggeblommer
Et eksempel på et godkendt 
planteprodukt kunne være 
tagetes til hønsefoder. De fær-
reste danskere vil finde en næ-
sten hvid æggeblomme attrak-
tiv, og da æglæggende høns i 
vore dage ikke selv søger deres 
føde, men bliver fodret, er det 
nødvendigt at sammensætte 
foderet, så blommen bliver pig-
menteret. Da det er forbudt at 
bruge kemiske pigmenter, som 
canthaxantin, har man måt-

tet finde planter, der kan give 
farve, nemlig tagetes.

Standardisering
Der er nogle nøgleord, der bør i 
forklares. Lad os tage udgangs-
punkt i tagetes. Det er vigtigt, 
at slutproduktet har samme 
kvalitet – i dette tilfælde pig-
mentering – hele tiden. For-
brugerne vil ikke acceptere, at 
æggeblommerne varierer fra 
meget lyse til helt røde. Farve-
virkningen skal med andre ord 
standardiseres.

Stabilisering
Det næste trin er at stabilisere 
produktet. I produktionen ud-
sættes stofferne for f.eks. op-
lagring, fugt, opvarmning og 
sammenblanding med andre 
næringsstoffer. Derfor skal de 
aktive stoffer stabiliseres, så de 
kan modstå disse faktorer og 
bibeholde den oprindeligt til-
tænkte effekt. 

Dokumentation
Til slut skal alt kunne doku-

Fra plante til  
godkendt produkt

10

Birgit Lisgaar og Flemming 
Lauritzen.     Foto: NutriDoc

menteres. Det gælder virkeme-
kanismen, virkningens hold-
barhed, fravær af uønskede 
stoffer etc. Dokumentation af 
disse faktorer fortæller forbru-
geren/køberen, at ens udvik-
lingsarbejde har været af seriøs 
karakter. For tagetes er der bl.a. 
udført en lang række forsøg 
med æglæggende høner.

Produktionen fra mark til 
færdigpakket tilsætningsstof 
skal også dokumenteres, så 
det kan bevises, at den enkelte 
batch er produceret efter forud 
fastlagte procedurer. Det bety-
der, at visse kontrolpunkter i 
processen er blevet kontrolleret 
og fundet i orden, og at man 
også kan dokumentere, at man 
har gjort det. 

Slutproduktet 
bestemmer strategien
I EU arbejder man med at 
komme med dokumentations-
krav til alle stofgrupper, men 
forskellene i kravene kan blive 
endog overordentligt store af-
hængigt af, hvad man ønsker 
stoffet godkendt som. Samme 
stof kan måske anvendes både 

som lægemiddel og  fodertil-
sætningsstof. Afhængigt af 
marked, renhed, stabilitet mv. 
bør man fastlægge strategien, 
før man begynder at søge god-
kendelse af ens produkt.

Vidennetværk vigtige
Det er en tung proces, der er 
sat i gang for at få alle plante-
baserede produkter godkendte, 
og det er vigtigt, at der skabes 
vidennetværk i de tilknyttede 
brancher. UCAAs utradionelle 
og udadvendte approach har 
vist sig hurtigt at kunne skabe 
innovative sammensætninger 
af virksomheder. På den måde 
er UCAA med til at skubbe til 
processen om godkendte pro-
dukter og skabe ”business” in-
den for Planter til Sundhed.

Godkendte produkter har 
den fordel, at tiltroen til pro-
duktet er større, og forbruge-
ren føler sig mere sikker på en 
dokumenteret effekt. Måske vil 
det forbedre behandlingssyste-
met, så man ikke alene antager 
et traditionelt lægeligt syn på 
mennesket, men også inddra-
ger de gode sider, der er i hen-
holdsvis den kemiske og den 
plantebaserede industri.

Læs mere om NutriDoc på www.
nutridoc.dk

700.000 danskere kan nu fore-
bygge kredsløbsproblemer
- uden bivirkninger.

Af 
Stefan Hestnes, journalist

VIVAMEDICA A/S er navnet 
på et nystartet firma, som dra-
ger nytte af udviklingsarbejdet 
under Planter til Sundhed. Fir-
maet udvikler plantemedicin 
til brug mod de store livsstils-
sygdomme, f.eks. gigt, diabetes 
og hjerte-kar sygdomme. Pro-
dukterne er ment som hjælp til 
selvhjælp, inden sygdommene 
udvikler sig så voldsomt, at 
der er brug for operationer og 
konventionel medicin.

VIVAMEDICA producerer 
med stor succes urtekapslerne 
VIVA A1 på baggrund af den 
velkendte gamle viden: At pi-
lebark virker lettere smerte-
stillende og febernedsættende 
på grund af barkens indhold 
af salicin. Men at salicin også 
virker blodfortyndende og 
kan bruges som et naturligt 
alternativ til en hjertemagnyl, 
er det derimod kun de færre-
ste, der har tænkt over.

Frugtbart samarbejde 
Når det overhovedet har været 
muligt at fremstille et naturligt 

alternativ til magnyl, skyldes 
det et frugtbart samarbejde 
imellem Danmarks Jordbrugs-
Forskning og VIVAMEDICA. 
Ved Danmarks Jordbrugs-
Forskning i Årslev har man 
gennem de seneste år analyse-
ret en mængde forskellige pile-
sorter og fundet netop én, som 
har så stort et indhold af sali-
cin og salicinderivater, at det 
har muliggjort en produktion 
af urtekapsler med en daglig 
dosering tilsvarende en hjerte-
magnyl.

Bedre livskvalitet
VIVA A1 er et kosttilskud 
ment som hjælp til selvhjælp 
i de rige lande, hvor velfærds-
sygdomme er den væsentligste 
årsag til forringet livskvalitet. 
VIVA A1 er et skånsomt, na-
turligt alternativ til en hjerte-
magnyl til de mennesker, der 
af den ene eller anden grund 
ikke ønsker at indtage konven-
tionel medicin. Mange menne-
sker kan forhindre udvikling 
af hjerte-kar sygdomme ved at 
spise hjertemagnyler, men har 
problemer med at tåle acetylsa-
licylsyre (det virksomme stof i 
hjertemagnyl) i mavesækken. 
Det problem kan undgås ved 
indtagelse af planter frem for 
kemisk medicin, selvom virk-

ningsmekanismerne i blodet er 
de samme.

Gavner hele kroppen
Fordelene ved at indtage plan-
temedicin frem for den konven-
tionelle medicin er mange. Dels 
undgår man problemer med ma-
veslimhinden, og dels undgår 
man overmedicinering. Men vig-
tigst af alt indeholder planterne, 
foruden de særligt virksomme 
stoffer, masser af næringsstof-
fer, som gavner hele kroppen. 
Der er ingen bivirkninger ved at 
indtage kosttilskuddene i de an-
givne mængder.

Planterne virker
Den gamle viden om planternes 
helbredende egenskaber eftervi-
ses i dag på laboratorier over hele 
verden - ikke mindst i Danmark, 
hvor vi har en stor specialviden. 
Og det er jo sjovt, når vore bed-
stemødres gamle husråd viser 
sig at kunne dokumenteres med 
moderne metoder. Især når det 
også viser sig, at planterne - 
når de er dyrket og forarbejdet 
optimalt - er lige så effektive 
som konventionelle midler.

Pas godt på dig selv 
I Danmark har vi rigtig mange 

Samarbejde nytter!

Perikon.                                                                         Foto: Steensgaard
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– om hvorfor AnalyCen har 
valgt at indgå i netværkssam-
arbejdet. 

Af 
Afdelingsleder Pharma
Ulla Larsen & 
salgskonsulent  
Trine-Maria Frederiksen, 
AnalyCen

I fremtiden vil kravene til de 
færdige medicinal- og kost-
tilskudsprodukter blive væ-
sentligt større. Det gælder for 
eksempel dokumentationen 
af aktive indholdsstoffer, mik-
robiologisk renhed og hold-
barhed. Laboratorieanalyser 
kan være med til at fremme og 
sikre kvaliteten af de urter, der 
skal anvendes til kosttilskud 
eller lægemidler til dyr og 
mennesker.

Optimering og 
dokumentation
Helt fra dyrkningen af plan-
terne til det færdige produkt 
er klar til salg, kan man med 
fordel følge processen med 
laboratorieanalyser. På den 
måde kan man nemlig både 
optimere de enkelte trin i pro-
duktudviklingen og samtidig 
dokumentere indholdet i det 
færdige produkt. Jordbunds-

forhold, gødningsforhold, 
tidspunkt for udplantning og 
høst er blot nogle eksempler 
på faktorer, der har indvirk-
ning på kvaliteten af det fær-
dige produkt og mængden af 
de aktive indholdsstoffer. 

Når planterne er høstet, kan 
laboratorieanalyser desuden 
bidrage med viden om, hvor-
dan plantematerialet opbeva-
res mest hensigtsmæssigt, og 
hvordan planterne bør for-
arbejdes for at beholde deres 
gode egenskaber. For eksem-

pel kan man nemt analysere 
tørringsforholdene med hen-
syn til lys, fugt og temperatur. 
Under udvinding af de aktive 
indholdsstoffer kan der igen 
være brug for laboratorieana-
lyser for at sikre, at det fær-
dige råvareprodukt er så godt 
som muligt, og at det lever op 
til kvalitetskravene. Og ende-
lig, når det færdige produkt er 
fremstillet, kan laboratorieana-
lyser bekræfte den mikrobiolo-
giske renhed og holdbarheden 
af produktet og dermed doku-

mentere produktets kvalitet 
i overensstemmelse med de 
gældende lovgivninger.

Udvikling af 
analysemetoder 
AnalyCen A/S har som et 
moderne akkrediteret ana-
lyselaboratorium været med 
til at hjælpe med analyser i 
mange af disse processer. Et 
særligt spændende arbejde lig-
ger i at være med til at udvikle 
analysemetoder, der gør det 
muligt at bestemme de aktive 
indholdsstoffer i de færdige 
produkter. Til dette arbejde 
kan man for eksempel an-
vende en højtryksvædskekro-
matograf (HPLC). Ved hjælp 
af dette instrument kan man 
blandt andet bestemme de ak-
tive indholdsstoffer i f.eks. in-
gefær (gingeroler). Resultatet 
af en sådan analyse fremkom-
mer som et kromatogram som 
vist på figur 1, hvoraf det mu-
ligt at beregne indholdet af de 
aktive stoffer. 

Frugtbart samarbejde
AnalyCen har valgt at indgå 
i netværket omkring Planter 
til Sundhed, idet vi håber at 
kunne bidrage med ekspert-
viden med hensyn til labora-
toriekontrol. Samtidig er det 
en mulighed for os for at være 
med i et spændende projekt, 
der skal fremme anvendelsen 
af planter i kosttilskud og læ-
gemidler til mennesker og dyr. 
Netværkssamarbejdet giver 
vores virksomhed mulighed 
for at knytte nye relationer til 
såvel forskning som erhvervs-
liv. Vores laboratorium har 
ved flere lejligheder haft nært 
samarbejde med Forsknings-
center  Årslev og Udviklings-
Center Aarslev, og vi glæder 
os til også i fremtiden at kunne 
bidrage med ekspertviden un-
der udvikling af analysemeto-
der. 

Læs mere om AnalyCen på  www.
analycen.dk

Laboratoriekontrol af 
Planter til Sundhed 

Figur 1. Ved hjælp af højtryksvæskekromatografen fremkommer et kro-
matogram, hvoraf indholdet af de aktive stoffer i f.eks. ingefær, gingero-
ler, kan beregnes.

AnalyCen arbejder blandt andet med at analysere de aktive indholdsstof-
fer i færdige plantebaserede produkter – her ved hjælp af en højtryksvæske 
kromatograf (HPLC).                                                       Foto: AnalyCen

sygdomsdiagnoser, men ikke 
mange ord for et godt helbred, 
en sund livsstil og et positivt 
sind. Samarbejdet mellem de 
mange aktører i netværket om-
kring Planter til Sundhed viser, 
at det kan betale sig at foku-
sere på et fælles mål inden for 
plantemedicin. Samfundsøko-
nomisk er det sund fornuft at 
fokusere på forebyggelse frem 
for helbredelse og livsglæde 
frem for sygdom. Det er jo det, 
det gælder om: At bevare et 
godt helbred langt op i årene. 

VIVAMEDICA A/S ønsker med 
VIVA-serien at hjælpe danskerne 
til at bevare et godt helbred, når de 
kommer op i årene - at medvirke 
til at øge befolkningens livskvali-
tet. Kombinationen af produkter 
og formidling af viden giver men-
nesker et redskab, så de bedre er 
i stand til at tage ansvar for eget 
liv og helbred. VIVA A1 kan kø-
bes hos helsekostforretninger og i 
Matas.

Læs mere på www.vivamedica.dk

VIVA A1 er baseret på pil. Produktets 
navn hentyder til dets betydning for 

kroppens hovedveje: kredsløbet. 
Foto: VIVAMEDICA

Foto: Danmarks  
JordbrugsForskning
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En mark med oregano, en 
masse alkohol og en gryde 
- som produktionsapparat 
betragtet var det ikke helt 
nok for Martin Jørgensen, 
indehaveren af Biosynergy 
A/S, en udviklingsvirksom-
hed med speciale i økologi 
og kosttilskud. 

Af 
Kommunikations-
medarbejder 
Bo T. Andersen, 
Ingeniørhøjskolen 
Odense Teknikum

Martin Jørgensen tog derfor 
kontakt til UdviklingsCenter 
Aarslev med sit ønske om at få 
hjælp til en forbedret metode 
til ekstraktion af bl.a. oregano.  
Med UdviklingsCenter Aar-
slevs projekt Planter til Sund-
hed som platform er Ingeniør-
højskolen Odense Teknikum 
nu i gang med at konstruere 
et mobilt anlæg til ekstraktion 
af økologiske urter. Hensigten 
er at optimere udvindingen af 
planternes virksomme stoffer 
på en måde, som koster min-
dre tid og mindre produkti-
onsmæssigt besvær. En løsning 
der med garanti virker bedre, 
end den gryde Martin Jørgen-

sen oprindeligt anvendte til 
ekstraktionen. 

Faglig og 
pædagogisk bonus
Niels Dyring og Jannick Nød-
dekær, der er henholdsvis 
adjunkt og lektor på Ingeni-
ørhøjskolen, kan næsten ikke 
lade være med at tale i mun-
den på hinanden, da de bliver 
bedt om at fortælle om, hvor-
for projektet er relevant - ikke 
kun for Martin Jørgensen, men 
også for andre aktører inden 
for branchen og ikke mindst 
Ingeniørhøjskolen selv: 

”Projektet viser, hvor 
virkningsfulde vores kom-
petencer bliver, når vi som 
uddannelsesinstitution arbej-
der sammen både op, ned og 
sidelæns – både praktisk og 
teoretisk. En erhvervsaktør 
henvender sig til Udviklings-
Center Aarslev og får sit pro-
blem løst effektivt, hurtigt og 
økonomisk forsvarligt, netop 
fordi vi kan trække på den ny-
este, anvendelsesorienterede 
viden på tværs af de faglige 
skel. Kemiingeniøren arbejder 
sammen med maskiningeniø-
ren, og begge kommunikerer 
med både erhvervslivet og 
egne studerende om, hvilke 

løsninger der er mest opti-
male”.

For Niels Dyring og Jan-
nick Nøddekær er det både 
den faglige udfordring og 
den pædagogiske, der giver 
bonus: ”Vores netværkskapa-
citet gør, at alle kompetencer 
kommer i spil, og det kan de 
studerende få stor gavn af. 
Gennem problembaseret læ-
ring slipper de for at sidde 
fast i teoribøgerne – teorien 
får først mening, når den bli-
ver sat ind i en konkret sam-
menhæng som denne. Projek-
tet kommer dermed utroligt 
mange flere til nytte end det 
ville have gjort, hvis man bare 
satte pengene på en enkelt 
virksomhed”.  

Forskellige 
udgangspunkter 
Udgangspunktet for Martin 
Jørgensens samarbejde med 
Planter til Sundhed var, at 
Danmark inden for området 
mangler en effektiv forarbejd-
ningsmetode. Målsætningen 
er f.eks. at kunne producere 
et alternativ til antibiotika, 
der omgår de udbredte re-
sistensproblemer. Og indtil 
videre har samarbejdet fun-
geret tilfredsstillende, selvom 

de medvirkende har forskel-
lige udgangspunkter: 

”Jeg gik ind med en tradi-
tionel opfattelse, men efter 
en del ping pong med Inge-
niørhøjskolen fandt vi ud af, 
at vores forskellige perspek-
tiver faktisk skabte en bedre 
udvikling, end hvis vi havde 
stået med den samme pro-
blemstilling hver for sig. Jeg 
glæder mig meget til at prø-
vekøre ekstraktionsmodulet i 
den kommende sæson og har 
en forventning om, at vi der-
efter kan begynde at udvide 
vores samarbejde med andre 

virksomheder om en større 
produktion”. 

Torsdag d. 12. maj er eks-
trationsanlægget klar til at 
rulle ud til sin første præsen-
tation for offentligheden: Mo-
dulet deltager i Forskningens 
Døgn i Odense - en event, der 
skal bygge bro mellem viden-
skaben og borgerne uden for 
uddannelsesinstitutionernes 
mure. Sidst i maj rammer pro-
jektet sin endelige deadline, 
og da ruller ekstraktionsmo-
dulet endnu længere, ud mod 
Martin Jørgensens marker.

Fra gryde til mobilt ekstraktionsanlæg
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Aviser, tidsskrifter, regional-
fjernsyn, politikere – alle 
vegne summer ordene 
planter, kosttilskud og natur-
medicin

Af 
Projektmedarbejder 
Louise Fur Høier, 
Fyns ErhvervsCenter

Det er ikke til at komme uden 
om for fynboerne. En ny indu-
stri er ved at tage sin begyn-
delse på Fyn. Mange menne-
sker er gennem virksomheder 
og organisationer involveret i 
projekt Planter til Sundhed. 

Winther Medico
Midt i denne nye industri lig-
ger en odenseansk virksom-
hed, som for mange år siden 
opdagede det der med planter. 
Produktionsvirksomheden 
Winther Medico A/S har ho-
vedsæde i Næsby i Odense og 
har i mere end 25 år forsynet 
nogle af Danmarks og verdens 
største helsekost- og lægemid-

delvirksomheder med kost-
tilskud, naturlægemidler og 
lægemidler. Winther Medico 
er en produktionsvirksomhed, 
som drives af den erfarne ejer 
og direktør Bent Winther, som 
i 1979 grundlagde virksomhe-
den.

Winther Medico producerer 
urtebaserede ekstrakter, tab-
letter, salver og plastre til me-
dicinsk anvendelse. Virksom-
heden er underleverandør til 
store medicinalvirksomheder 
over hele verden og har haft 
en støt stigning i omsætningen 
i de 25 år, virksomheden har 
eksisteret. 

Godkendelser
Winther Medico er godkendt 
af Fødevarestyrelsen og Læge-
middelstyrelsen til produktion 
af henholdsvis kosttilskud og 
naturlægemidler/lægemidler. 
Ved en godkendelse hos Fø-
devarestyrelsen til produktion 
af kosttilskud foregår produk-
tionen under egenkontrol efter 
HACCP-baseret risikovurde-
ring for at sikre sporbarhe-

den i produkterne. Med en  
§ 8-godkendelse fra Lægemid-
delstyrelsen til produktion af 
naturlægemidler/lægemidler 
kontrolleres virksomheden lø-
bende af Lægemiddelstyrelsen.

Færdigheder
Udover maskinparken til stor-
skala produktion, besidder 
Winther Medico også en ma-
skinpark af mindre maskiner, 
således at de kan lave prøve-
batch, inden en egentlig pro-
duktion sættes i gang. Virk-
somheden har også erfaring 
med at producere produkter til 
blindforsøg til anvendelse ved 
klinisk afprøvning.

For at sikre renheden i 
færdigprodukterne foretager 
Winther Medico kemiske ana-
lyser af råvarerne, når de kom-
mer ind. Planterne ekstraheres 
herefter med vand, alkohol el-
ler en blanding af vand og al-
kohol, hvorefter der foretages 
mikrobiologiske analyser af 
ekstrakterne for at sikre eks-
traktets renhed inden den vi-
dere produktion.

En fynsk helsekost- og 
lægemiddelproducent

Den odenseanske virksomhed Winther Medico producerer kosttilskud og 
naturlægemidler.                                                    Foto: Winther Medico

Jannick Nøddekær, Martin Jørgensen og Niels Dyring foran transport-
modulet, hvori Ingenørhøjskolen aktuelt er ved at opbygge indmaden til 
ekstraktionen af oregano.       Foto: Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum

Produktion og 
produktudvikling
Winther Medico udfører pro-
duktion af standardprodukter 
for sine kunder, men virksom-
heden går på baggrund af sin 
lange erfaring også gerne ind 
i et produktudviklingsforløb 
med kunden, hvis dette øn-
skes.

Virksomheden er i det hele 
taget, på grund af sin forholds-

vis beskedne størrelse med 14 
ansatte, en meget fleksibel en-
hed, hvor beslutningsgangene 
er korte og kommunikationen 
effektiv, således at beslutnin-
ger hurtigt kan træffes.

Winther Medico er således 
en af fremtidens fynske med-
spillere indenfor helsekost- og 
lægemiddelproduktion. 

Læs mere på www.wintherme-
dico.dk
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På markedet for naturmedi-
cin findes i dag to produkt-
kategorier: Kosttilskud og 
naturlægemidler. Kosttilskud 
må sælges som en føde-
vare som supplement til en 
normal kost, mens et natur-
lægemiddel skal godkendes 
af Lægemiddelstyrelsen som 
et lægemiddel og have en 
dokumenteret effekt.

Af 
Thomas Clausen, 
Fyns ErhvervsCenter & 
Birthe Thode Jacobsen, 
Formand for KRYMEDA, 
Foreningen af Krydderurte- 
og Medicinalplanteavlere i 
Danmark

Denne artikel søger at afdække 
nogle af de forbrugermæssige 
konsekvenser af lovgivningen 
på kosttilskudsområdet og et 
nyt EU-tiltag med indførelsen 
af begrebet ’traditionelt plan-
telægemiddel’. 

Forbud mod 
anprisninger
Det varme emne, der behand-
les, er forbudet mod at anprise 
et kosttilskuds sundhedsmæs-
sige egenskaber i markedsfø-
ringen. Med anprise menes ek-
sempelvis at skrive, at fiskeolie 
virker mod et forhøjet indhold 
af triglycerider. Denne infor-
mation må således ikke vide-
reformidles til forbrugerne, 
hvis produktet skal sælges 
som et kosttilskud og ikke et 
godkendt naturlægemiddel. 
Formålet er overordnet set at 
beskytte forbrugerne mod an-
prisninger, der ikke holder, 
hvad de lover, uden dokumen-
tation for den egentlige effekt 
i forbindelse med sygdomme. 
Fiskeolie må således godt 
sælges som kosttilskud, men 
forbrugerne må blot ikke få at 
vide, at et sådant produkt kan 
afhjælpe sygdomsgener. 

Informationsmangel
For forbrugerne betyder denne 
lovgivning, at de ikke kan læse 
på produktet hvilken effekt og 
eventuelle bivirkninger, der 
kan være ved brugen. Det be-
tyder, at forbrugeren er over-
ladt til sig selv i forbindelse 
med at skaffe oplysninger, der 
kan belyse dette. Dette foregår 
eksempelvis over internettet, 
hvor informationer er let til-
gængelige. 

Set ud fra et forbrugersyns-
punkt kan det både have posi-
tive og negative konsekvenser. 
Den manglende information 
om tilsvarende produkter kan 
muligvis fremskaffes f.eks. fra 
nettet, hvilket giver forbruge-
ren en vis grad af information 
om produktet. Men det er et 
problem, at oplysningerne 

ikke er relaterede til et spe-
cifikt produkt, men derimod 
ofte knytter sig til en bestemt 
plantetype. Oplysninger om 
en bestemt plante kan ikke 
blot overføres til et produkt, 
og dermed er forbrugeren ikke 
nødvendigvis mere oplyst end 
før. Problemet med oplysnin-
ger fremskaffet over internet-
tet er også at kunne vurdere 
oplysningernes lødighed. 
Hvor pålidelige er informatio-
nerne, og hvilke interesser lig-
ger bag? Dette kan være prak-
tisk talt umuligt at vurdere for 
den enkelte forbruger. 

Hvad kan gøres?
En løsning kunne være at til-
lade at oplyse disse baggrunds-
informationer i forbindelse med 
salget af kosttilskuddene. Det 
løser umiddelbart informa-
tionsmanglen, men har også 

nogle indbyggede problemer. 
Et af de åbenlyse problemer 
er, at informationerne ikke er 
videnskabeligt velfunderede 
som med naturlægemidlerne, 
hvilket betyder, at forbruge-
ren godt nok får øget - men 
ikke nødvendigvis korrekt 
- information. Denne løsning 
er således ikke umiddelbart 
en forbrugerfordel, hvis ikke 
oplysningerne er baseret på 
et tilstrækkeligt videnskabe-
ligt informationsgrundlag. 
En modificeret udgave kunne 
så være at udvikle og tillade 
standardbetegnelser, som kan 
benyttes i markedsføringen 
af bestemte produkttyper. Be-
tegnelserne skulle indikere en 
mulig anvendelse af produk-
tet over for forbrugeren, som 
dermed ville kunne træffe et 
mere informeret valg. Et mu-
ligt problem med at anvende 
standardbetegnelser er dog, 

at disse betegnelser måske vil 
blive opfattet som en viden-
skabelig blåstempling af pro-
dukternes effekt, hvilket der jo 
ikke er tale om. 

Forvirring om 
gældende regler
I dag er det meget svært at 
finde rundt i reglerne for an-
prisning af produkter baseret 
på lægeplanter. Og så har vi 
endnu ikke beskrevet læge-
planter til veterinært brug. Me-
get af lovgivningen er endnu 
ikke på plads, og det er svært 
at få konkret information om, 
hvordan reglerne bliver i frem-
tiden. Problemet forværres af, 
at myndighederne ikke kan 
give konkret vejledning til av-
lere og producenter omkring 
anmeldelse og markedsføring 
af deres produkter. Vejlednin-
gen om kosttilskud er endnu 

ikke udstedt, og det udkast, 
der sidste år blev præsenteret 
af Fødevarestyrelsen, afsted-
kom reaktioner fra flere sider, 
herunder fra KRYMEDA, For-
eningen af Krydderurte- og 
Medicinalplanteavlere i Dan-
mark. 

Gråzone
Hvis man på nuværende tids-
punkt angiver, at ens produkt 
har en fysiologisk virkning, så 
lander det i en gråzone mellem 
kosttilskud og naturlægemid-
ler, og hvordan håndterer man 
sådan et produkt? Senest er 
flere avlere og producenter af 
kosttilskud af Fødevarestyrel-
sen blevet bedt om at fjerne al 
information om deres produk-
ters virkning fra deres hjem-
mesider samt 4 ”links” tilbage 
fra hjemmesiden. Truslen var 
en anmeldelse til Lægemiddel-
styrelsen. Det største problem i 

denne sammenhæng er natur-
ligvis, at avlere og producen-
ter ikke må fortælle om deres 
produkters virkning, hvis de 
markedsføres som kosttilskud. 
Der er dog forlydender om, at 
der i EU arbejdes på at tillade 
såkaldte funktionelle anpris-
ninger, hvilket er godt nyt. 
Dette vil give mulighed for 
at bruge udsagn i markedsfø-
ringen som ”Calcium hjælper 
med opbygning af knogler og 
tænder”. Det forlyder også, at 
disse anprisninger skal kobles 
sammen med en kvalitetsord-
ning. 

Ny lovgivning på vej
Inden efteråret 2005 bliver et 
EU-direktiv om traditionelle 
plantelægemidler implemen-
teret. Det betyder, at der ind-
føres et helt nyt begreb: ’Tradi-
tionelle plantelægemidler’, der 

komplementerer kategorierne 
kosttilskud og naturlægemid-
ler. Som navnet antyder, be-
tragtes produkter under denne 
kategori som lægemidler, der 
kan blive godkendt, hvis der 
er ’tradition’ for anvendelse af 
produktet i EU gennem en pe-
riode på 15-30 år. Produkterne 
skal mærkes, så det fremgår, 
at det er et plantelægemiddel 
til traditionel anvendelse med 
en særlig indikation. Det be-
tyder, at man både har ret og 
pligt til at anvende dette i mar-
kedsføringen. For forbrugeren 
betyder det, at der vil findes 3 
produktgrupper: Kosttilskud, 
hvor der ikke må oplyses om 
effekt, samt traditionelt plan-
telægemiddel og naturlæge-
middel, hvor der for begge 
grupper skal oplyses effekt og 
bivirkninger.

At træde varsomt

Lovgivningen på helsekost- og lægemiddelområdet er delt 
således op, at kosttilskud hører under fødevarelovgivnin-
gen og lægemidler - herunder naturlægemidler, homøopa-
tiske lægemidler, stærke vitamin- og mineralpræparater 
samt traditionelle plantelægemidler - hører under læge-
middellovgivningen.

Et kosttilskud betragtes som et tilskud til den daglige kost 
og må ikke have forebyggende, lindrende eller helbre-
dende virkning. Et lægemiddel derimod har til formål at 
forebygge, lindre eller helbrede sygdom.

For henvisning til de gældende lovgivninger på området se 
venligst www.plantertilsundhed.dk
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Lovgivningen for kosttilskud gør det svært for forbrugerne at få relevant 
information om de pågældende produkter. 

Illustration: Stine Lindberg Osther
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I regi af UdviklingsCenter 
Aarslev gennemføres i 2005 
et større ginsengprojekt: 
”Forsknings- og erhvervs-
strategi for ginseng i 
Danmark”.

Af 
Projektmedarbejder 
Anne Jørgensen, 
UdviklingsCenter Aarslev 
& seniorforsker 
Martin Jensen, Danmarks 
JordbrugsForskning

Projektet skal identificere og 
samle danske kompetencer 
på ginseng i et netværk og af-
dække de fremtidige mulighe-
der for udnyttelse af ginseng 
i Danmark. Resultatet af pro-
jektet vil være en oversigt over 

og anbefalinger til en forsk-
nings- og erhvervsstrategi for 
ginseng. Projektets indsats 
spænder vidt - fra litteratur 
reviews over praktiske forsøg 
og praktisk dyrkning til bioke-
miske analyser og bioassays af 
effekter.   

Ginseng – myte eller 
videnskab
Ginseng er for de fleste dan-
skere kendt som den gådefulde 
asiatiske rod, der i tusinder af 
år har spillet en betydnings-
fuld rolle i den traditionelle 
kinesiske medicin. Ginsengs 
gavnlige effekter har i mange 
år været omgivet af megen 
mystik og tvivl hos både for-
brugere og læger. Nyere forsk-
ning, herunder kliniske forsøg 

Bredt samarbejde om ginseng
14

Forsknings- og erhvervsstrategi for ginseng i Danmark
Danmarks JordbrugsForskning i Årslev er leder af projek-
tet, som er opdelt i 15 delprojekter. På nuværende tids-
punkt er følgende partnere involveret i projektet: 

• Danmarks JordbrugsForskning 
• Syddansk Universitet 
• Odense Universitetshospital 
• Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum
• Fyns ErhvervsCenter 
• Dansk Erhvervsgartnerforening
• KRYMEDA 
• Grønt Center
• Dansk Droge
• Højlunds Ginseng 
• Kongshave Ginseng 
• Biosynergy
• Gartneriet Timmermann 
• Gartneriet Rosborg
• VIKOS

Projektet er finansieret af Videnskabsministeriet, Fyns Amt 
samt private virksomheder. Yderligere informationer om 
projektet kan findes på UdviklingsCenter Aarslevs hjem-
mesider www.ucaa.dk og www.plantertilsundhed.dk

Projektet skal bl.a. afklare forhold omkring dyrkning og håndtering af ginseng som potteplante. 
Foto: Danmarks JordbrugsForskning

En række universiteter og hospitaler har forsket i ginsengs indholdsstof-
fer og medicinske egenskaber. Nu skal der skabes et overblik over den 
eksisterende viden.                                         Foto: Syddansk Universitet

gennemført efter vestlige me-
dicinske standarder, under-
bygger imidlertid, at plantens 
indholdsstoffer kan have bety-
delige effekter på menneskers 
sundhed og velvære. Ginseng, 
som i kinesisk plantemedicin 
traditionelt anses som energi-
givende, ser bl.a. ud til at have 
positiv effekt på en række fol-
kesygdomme, f.eks. diabetes. 
Der er derfor meget stor inte-
resse for ginseng på verdens-
plan.   

Kompetencer samles
Tidligere danske undersøgel-
ser på den amerikanske gins-
engart har vist, at planten kan 
dyrkes kommercielt i Dan-
mark, og at den indeholder 
en række potentialer f.eks. i forhold til udvikling af bedre 

plantemateriale. Tilsvarende 
er erfaring med dyrkning af 
koreansk ginseng i Danmark 
under opbygning. Herudover 
er der forsket i biokemiske 
indholdsstoffer og medicinske 
effekter af ginseng på universi-
teter og hospitaler. 

Imidlertid er den eksiste-
rende viden på området i dag 
spredt ud over mange bran-
cher, institutter og firmaer, 
hvilket betyder, at udviklings-
hastigheden og mulighederne 
på området ikke er udnyt-
tet fuldt ud. Ved at bringe 
tværdisciplinære kompetencer 
sammen og i fællesskab under-
søge de bedste muligheder for 
fremtidig udvikling og udnyt-
telse af ginseng, vil Danmark 
kunne placere sig stærkere på 
dette område i en global sam-
menhæng.

Med baggrund i dette har 
Danmarks JordbrugsForsk-

ning sammen med en række 
partnere indenfor forskning, 
udvikling, rådgivning og det 
primære erhverv udarbejdet et 
projekt specielt omkring gin-
seng. 

Netværk og 
workshop
Projektet søger indledningsvis 
at etablere et tværfagligt net-
værk af aktører med interesse 
og specielle kompetencer in-
denfor ginseng. Det danske 
ginseng netværk vil bl.a. om-
fatte avlere, forskere, læger, 
rådgivere og kosttilskuds- og 
plantemedicinalvirksomhe-
der. I juni måned arrangeres 
en workshop (se bagsiden), 
hvor interessenter får mulig-
hed for at informere om nuvæ-
rende aktiviteter og kompeten-
cer samt redegøre for, hvilke 
udviklingsbehov og mulighe-
der, de ser. På workshoppen 
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vil forsknings- og erhvervs-
udviklingsmuligheder blive 
diskuteret, og på baggrund af 
dette udarbejdes en foreløbig 
redegørelse for de strategi-
ske udviklingsmuligheder for  
ginseng i Danmark, herunder 
anbefalinger af fremtidige ind-
satsområder.

Review af klinisk 
dokumentation
I international sammenhæng 
øges den kliniske forskning 
i ginseng markant i disse år, 
og det er derfor afgørende at 
få et fuldstændigt opdateret 
overblik over den eksisterende 
viden. I projektet gennemfø-
res derfor et review af klinisk 
forskningslitteratur med hen-
blik på at få et overblik over 
dokumenterede effekter. Der er 
ansøgt om supplerende finan-
siering fra VIFAB (Videns- og 
Forskningscenter for Alternativ 
Behandling) til at udvide det 
kliniske review til at omfatte 
kinesisksproget ny litteratur. 
Som supplement til det klini-
ske område gennemføres også 
et review af bioassay metoder 

til hurtigscreening for effekter, 
f.eks. i relation til diabetes.

Analyser og forsøg
I projektet gennemføres des-
uden en række biokemiske 
analyser og bioassays, der skal 
give specifikke svar på særligt 
centrale spørgsmål. F.eks. vil 
der blive udarbejdet en over-
sigt over, hvilke bioaktive stof-
fer ginseng indeholder, hvor-
dan syntesevejene formodes 
at være i planten, og hvordan 
stofferne forventes at blive 
nedbrudt i kroppen.  Her-
udover vil de mest forekom-
mende enkeltginsenosider 
blive oprenset og testet i bioas-
says for deres individuelle ef-
fektivitet. Der er nemlig endnu 
meget lidt dokumentation for, 
hvilke af de mange typer af 
ginsenosider, der er aktive el-
ler mest aktive i forhold til de 
registrerede effekter. 

Nyere forskning har anty-
det, at netop ginsengbær in-
deholder aktivstoffer, som har 
en særlig positiv virkning på 
diabetes patienter. Derfor vil 
projektet også tage fat på at 
analysere indholdsstofferne i 

de røde ginsengbær, som tid-
ligere blot er blevet betragtet 
som et affaldsprodukt. Ende-
lig vil der blive arbejdet med 
en metode til selektion af de 
planter, der både har den hø-
jeste tilvækst og samtidig den 
højeste koncentration af gin-
senosider. Her skal et større 
plantemateriale screenes for 
koncentration af indholds-
stoffer. Målet er en forædlet 
frøplantage med højtydende 
amerikanske ginsengplanter 
til erhvervsmæssig dyrkning.

Proces- og 
forarbejdningsudstyr
Ginsengproduktion er meget 
arbejds- og tidskrævende, og 
det er derfor yderst væsent-
ligt at udvikle teknologier, 
som kan afhjælpe det tunge 
manuelle arbejde og sikre an-
vendelse af de mest effektive 
metoder til håndtering.  Pro-
jektet omfatter derfor identi-
ficering af nødvendig dansk 
teknologi, maskineri til høst, 
vask, tørring, forarbejdning, 
ekstraktion og formulering. 
Eksisterende virksomheder, 

der potentielt vil kunne løse de 
forskellige opgaver, vil blive 
identificeret.

Prydplanter og  
andre ginsengarter
Da ginseng også kan være en at-
traktiv plante som prydplante, 
vil aspekter omkring en pryd-
planteproduktion blive under-
søgt. Muligheden for at dyrke 
koreansk ginseng i Danmark 
vil ligeledes blive undersøgt 
sammen med aspekter omkring 
ukrudtsbekæmpelse. Andre ar-
ter af ginseng vil blive etableret i 
et genarkiv til videre brug. 

Videre initiativer
Udviklingen af en forsknings- 

og erhvervsstrategi vil tage af-
sæt i de forskningsresultater, 
der opnås i projektet, samt i de 
specifikke danske kompetencer 
og muligheder, som projektet 
afdækker. Projektet skal således 
opfattes som en bred løftestang 
til at identificere de mest lovende 
indsatsområder, som man bør 
satse på at udvikle yderligere 
i nye projekter. De erfaringer, 
der drages med projektets form 
– det tværfaglige samarbejde og 
den brede indsats, der udføres 
på en enkelt kultur/plante – vil 
siden hen kunne anvendes på 
kommende projekter med nye 
medicinalplanter. Projektet vil 
dermed også bidrage til at øge de 
strategiske danske kompetencer 
til internationalt samarbejde om 
medicinplanter. 

Ved Danmarks JordbrugsForskning findes en forsøgsbeplantning med amerikanske ginsengplanter (Panax quinquefolium). Her viser projektleder Martin Jensen planterne frem. 
                      

 
Ginseng planten er en skovstaude, som kræver skygge og 
visner ned hvert år. Selvom alle dele af planten indeholder 
de bioaktive stoffer, ginsenosiderne, er det normalt roden, 
der udnyttes til kosttilskud og naturlægemidler. Denne hø-
stes ofte efter 3-4 år, når der er høstet frø til næste afgrøde. 
Ud af de ca. 13 kendte ginseng arter er den koreanske og 
den amerikanske ginseng de to vigtigste dyrkede arter.
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Evnen til at udvikle ny viden 
er en afgørende konkurrence-
parameter for virksomheder i 
morgendagens samfund. Der 
er mange måder at generere 
ny viden på - én metode er 
kubusmodellen.

Af 
cand. polyt. og 
civiløkonom
Andreas Christiansen

Anne Jørgensen, cand. negot., 
og undertegnede har i perio-
den januar-marts 2005 været 
tilknyttet UdviklingsCenter 
Aarslev med henblik på at ud-
arbejde en oversigt over de for-
skellige personer og firmaer, 
der er interesserede i ginseng. 
Målet har været at definere 
et større netværk omfattende 
danske og udenlandske inte-
ressenter – bl.a. ved hjælp af 
Kubusmodellen. 

Kursus i 
erhvervsinnovation
Denne indsats er imidlertid 
startet et ganske andet sted. 
Sidst i oktober 2004 påbe-
gyndte Odense Tekniske Skole 
i samarbejde med Københavns 
Handelshøjskole et kursus i er-
hvervsinnovation. Den dybere 
mening med kurset var at sætte 
unge og ældre akademikere 
med forskellig uddannelse, 
erfaring og baggrund sammen 
og derved skabe grundlaget 
for en ny videndannelse til 
virksomheder. 

Baggrunden for kurset var, 
at der skal skaffes flere akade-
mikere i job på Fyn, og at der 
samtidig skal skabes mange 
flere arbejdspladser. Det er en 
kendsgerning, at en ansat aka-
demiker giver job til 5-6 andre 
medarbejdere alene ved sin le-
verance af ekstra knowhow til 
virksomheden. Kurset strakte 
sig over en periode på 5 må-
neder, hvor vi som kursister 
arbejdede med erhvervsinno-
vation og udvikling af ny vi-
den ud fra såvel teoretiske som 
praktiske vinkler ved hjælp af 
kubusmodellen. 

Hvorfor ny viden?
I virksomheder er der gene-
relt en tendens til at ansætte 
medarbejdere af samme ud-
dannelse, som dem man råder 
over i forvejen! Den er faktisk 
gal, for det giver ikke udvik-
ling og ny viden. 

Men hvorfor skal der skabes 
ny viden? Klarer virksomhe-
derne sig ikke godt nok? Er der 
ikke masser af viden? – Jo de 
fleste virksomheder klarer sig 

i de fleste tilfælde, men der er 
normalt ikke tid og ressourcer 
til udvikling, og der mangler 
især overblik over og styring 
af den viden, der befinder sig 
i virksomheden. For at sikre 
virksomhedens fremtidige 
værdigrundlag er der behov 
for en konstant nyskabelse af 
viden. Denne innovation ude-
bliver imidlertid ofte, hvilket 
betyder, at virksomhederne så 
ender i en situation, hvor de 
ikke længere udvikler deres 
kompetencer. Derved bliver 
virksomhederne før eller se-
nere overhalet af globaliserin-
gen, der alt andet lige fører til 
udflytning af jobs. 

Afvikling af eksisterende 
virksomheder er enormt øde-
læggende både økonomisk 
og personligt. Og der er ikke 

Ginseng som projekt 
i erhvervsinnovation

umiddelbart noget at sætte i 
stedet, jo nye virksomheder! 
Men de nye virksomheder kræ-
ver også ny viden, og man kan 
da også spørge, hvorfor skal 
man skabe nye virksomheder, 
hvis de eksisterende egentlig 
kunne udvikles? 

Kubus: Generering og 
styring af viden
I de fleste virksomheder be-
finder der sig en helt uover-
skuelig mængde af viden, som 
aldrig bliver brugt, fordi ledel-
sen ikke gør sig klart, at den 
er til stede. Det er i høj grad 
en styring eller oversigt over 
videnmængden, der mangler. 
Uden oversigt og overblik er 
der ikke megen gavn af de fine 
evner og den store viden. Ku-
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busmodellen kan med fordel 
anvendes til både at generere 
viden og give overblik over 
den samlede videnmængde. 
Kubusmetoden bygger på 
kendte kreative teknikker, men 
vender systematisk tilbage til 
opgaveforudsætningerne og 
problemerne ved at beskrive 
skabelse, distribution og opta-
gelse/forståelse af ny viden. 

Kubus fokuserer kraftigt på 
de tidlige stadier af projektar-
bejdet, nemlig prejektfasen, 
hvor man står uden et velde-
fineret mål og blandt andet 
skal fastlægge arbejdsform og 
regler. Den oparbejdede vi-
den samles i et videnledelses-
system, kubusnet, som data 
i nogle fastlagte ”skuffer”, så 
alle projektgruppens delta-
gere nemt beholder overblik-

ket over videnmassen. Ved de 
jævnlige møder i projektgrup-
pen fastlægges den strategiske 
plan, eventuelt med justering, 
derefter besluttes både kom-
mende opgaver og tidsramme 
for indsatsen. 

Kubus i praksis
Ved bl.a. at bruge kubusme-
toden har vi på Udviklings-
Center Aarslev nu etableret et 
omfattende dansk og europæ-
isk netværk af avlere, forskere 
og industrivirksomheder. Især 
er der knyttet mange nye kon-
takter til udenlandsk forskning 
for eksempel med hensyn til 
sammenhængen mellem be-
handling af diabetes og gin-
sengbær, der egentlig kun er et 
restprodukt, fordi det normalt 
alene er ginsengroden, der 
efterspørges og kommer på 
markedet. Netop på ginseng-
området har kubusmodellen 
været formålstjenstlig, fordi 
en udviklingsstrategi kræver 
ihærdig nytænkning i kam-
pen for at kunne markere sig i 
konkurrencen med andre pro-
duktionslande og udviklings-
miljøer. Øvelsen er lykkedes 
ganske godt, de opstillede mål 
er nået, og vi har undervejs 
samlet ganske store resultater, 
som kan bruges fremadrettet i 
nye sammenhænge.

Anne Jørgensen har efter marts 
måned fortsat sit arbejde på Ud-
viklingsCenter Aarslev, hvor hun 
bl.a. er tilknyttet projektet ”Forsk-
nings- og erhvervsstrategi for 
ginseng i Danmark”. Yderligere 
information omkring kubusmo-
dellen kan fås ved henvendelse til 
Anne på tlf.: 89 99 33 95.

Ginseng har været omdrejnings-
punktet for et projekt om erhvervs-
innovation, som er udført af kur-
sister på Odense Tekniske Skole i 
samarbejde med UdviklingsCen-
ter Aarslev. 
Foto: Danmarks 
JordbrugsForskning
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Med Raman spektroskopi 
vil man i nær fremtid kunne 
bestemme den præcise 
placering og koncentration 
af planters indholdsstoffer 
ved hjælp af et håndholdt og 
robust instrument, der kan 
måle direkte på planterne.

Af
Lektor Søren Hassing, 
Ingeniørhøjskolen 
Odense Teknikum, 
centerleder 
Birgir Norddahl, TUFCO,  
(Syddansk Universitet/
Ingeniørhøjskolen 
Odense Teknikum) 
& forskningsleder 
Lars Porskjær Christensen, 
Danmarks 
JordbrugsForskning

Medicinplanter, men også en 
lang række andre planter her-
under grønsager og frugt, in-
deholder bioaktive stoffer, der 
vides at styrke helbredet hos 
de, der spiser dem. Den kemi-
ske struktur og virkemåde af 
disse bioaktive stoffer er imid-
lertid ofte meget forskellig. Det 
samme gælder måden, hvorpå 
man kan optimere indholdet 
af disse stoffer i planterne ved 
forædling, selektion og biotek-
nologi. 

Omkostningsfuld 
optimering
Ønsker man at optimere ind-
holdet af bestemte indholds-
stoffer i planter, er man ofte 
nødsaget til at underkaste 
planterne (eller bestemte dele 
af planten) tidskrævende og 

dyre kemiske analyser for at 
fastslå, om man er på rette vej. 
Det ville derfor være dejligt, 
hvis man undervejs i f.eks. 
dyrkningen og forædlingen 
af planterne kunne snuppe et 
blad - eller en anden plantedel 
- og umiddelbart bestemme, 
om planten/plantedelen inde-
holder mere eller mindre af det 
stof, man er interesseret i, samt 
hvor i planten koncentratio-
nen af stoffet er størst og/eller 
mindst. 

Eksisterende metoder 
utilstrækkelige
Der findes allerede i dag nogle 
hurtige metoder til bestem-
melse af indholdsstoffer di-
rekte ud fra hele planter eller 
plantedele. Disse metoder gi-
ver imidlertid enten for uspe-
cifikke data om indholdsstof-
ferne, som f.eks. NIR (’Nær 
Infrarødt’), eller de er svært 
tilgængelige og kræver spe-
cialviden at bruge, som f.eks. 
højfelts kernemagnetisk reso-
nans spektroskopi (NMR). 

Raman spektroskopi
Der findes dog i dag en teknik, 
som for blot få år siden var ek-
sotisk og utilgængelig for de 
fleste, men som i nær fremtid 
vil kunne blive udviklet til et 
håndholdt og robust instru-
ment. Instrumentets anven-
delse kan sammenlignes med 
brugen af en lup, og det kan 
give væsentlige og specifikke 
svar om placeringen og kon-
centrationen af bestemte ind-
holdsstoffer. Svar, som det før 
ville tage dagevis og omhyg-

gelige kemiske analyser eller 
brug af andre komplicerede 
teknikker at opnå. Teknikken 
kaldes Raman spektroskopi.

Raman spektroskopi benyt-
ter sig af det forhold, at hvis 
man belyser visse molekyler  
med laserlys, udsender disse 
særlige molekyler lys med 
både lidt kortere og lidt læn-
gere bølgelængder end bøl-
gelængden af det indkomne 
laserlys. Dette fænomen kal-
des Raman spredning. Raman 
spredningen er karakteristisk 
for mange molekyler og vil 
derfor ofte afsløre, hvilke ty-
per forbindelser der befinder 
sig i et undersøgt område. Ved 
at måle Raman spredningen 
kan man således danne sig et 
overblik over, hvilke stoffer 
det materiale, man undersø-
ger, indeholder.

Anvendelser af 
Raman Spektroskopi
Man kan anvende Raman 
spektroskopi til at identifi-
cere forskellige stoffer af inte-
resse ved direkte observation 
på plantedele. Den anvendte 
metode kaldes confokal Ra-
man spektroskopi og tager 
udgangspunkt i, at det er mu-
ligt at fokusere den belysende 
laserstråle på et bestemt punkt 
på planteprøven. Stedet kan 
være under overfladen på prø-
ven. Princippet er vist på figur 
1. Laserkildens lysstråle samles 
på et halvgennemsigtigt spejl 
(”Dichroic beamsplitter”), der 
dels sender strålen ned mod 
prøven (”specimen”) og dels 
sender en del op mod detek-
toren. Lige før detektoren er 
der anbragt et lille hul. Dette 
sørger for, at kun det lys, der 
kommer fra et ganske bestemt 
sted på prøven, får lov til at nå 
detektoren foroven. Heraf op-
står ”confokal-effekten” hvor 
kun lys fra et nøje specificeret 
område detekteres. Kun den 
del af lyset, der har en bølge-
længde forskellig fra kildens, 
detekteres. Det er netop det 
”forskellige” lysbidrag, der er 
Raman bidraget.

Afsløring af 
molekyler
Man kan ved at bevæge et 
”scannende spejl” (”scanning 
mirror”) flytte fokalområdet i 
samme plan og dermed ana-
lysere et større område. Et ek-
sempel på dette er vist på figur 
2.

Billedet stammer fra en ar-
tikel, der beskriver metodens 
anvendelse til analyse for stof-
fer, der har interesse, her caro-
tenoider. Da man på forhånd 
ofte ikke kender de enkelte 
molekylers detaljerede Raman 
spektrer, er det nødvendigt at 
måle Raman spredningen på 
de molekyler/stoffer eller den 

gruppe af stoffer, man er inte-
resseret i at hente oplysninger 
om i plantedelen. Dette gøres 
i praksis ved først at måle Ra-
man spredningen på rene stof-
fer, der isoleres fra planterne, 
inden man måler på de enkelte 
plantedele. 

Når de eksakte Raman spek-
trer for bestemte indholdsstof-
fer er kendt, kan man bruge 
disse oplysninger i fremtidige 
målinger og udnytte confokalt 
Raman spektroskopi til kun at 
hente oplysninger om netop 
de stoffer, man er interesseret 
i, og sortere bidraget fra de an-
dre stoffer fra - som illustreret i 
figur 2 med carotenoider.

Store perspektiver
Metoden indebærer store per-
spektiver, idet det med con-
fokal Raman spektroskopi er 
relativt nemt at undersøge, 
om et givet stof er til stede i 
en plante. Da metoden er fan-
tastisk hurtig at bruge, er det 
muligt tillige at bruge den til 
f.eks. at optimere vækstbetin-
gelserne i vækstsæsonen, såle-
des at planterne kommer til at 
indeholde optimale mængder 
af det ønskede stof. Eller til at 
bestemme, hvilke plantedele 
der indeholder den største 
koncentration af de ønskede 
stoffer. Begge disse anvendel-
sesområder er oplagte i mange 
sammenhænge ved dyrkning 
og brug af planter til medicin 
og/eller fødevarer. 

Gulerødder og  
Raman spektroskopi

Gulerødder er et godt ek-
sempel på en plante, hvor 
confokal Raman spektroskopi 
vil kunne finde anvendelse. 
Gulerødder indeholder bl.a. 
det bioaktive stof falcarinol, 
der har vist sig at have en mu-
lig forebyggende effekt mod 
kræft. Stoffet findes i øvrigt i 
adskillige medicinplanter, her-
under ginseng. 

Falcarinol er en polyacety-
len og giver, pga. af de to ace-

tylenbindinger i molekylet, et 
meget karakteristisk Raman 
bidrag. Ved at bruge confokalt 
Raman spektroskopi vil man 
kunne bestemme, i hvilke dele 
af guleroden koncentrationen 
af falcarinol er størst, og som 
det derfor ville være oplagt at 
spise og bruge i madlavningen 
for at opnå den optimale sund-
hedsgavnlige effekt af gulero-
den. Desuden vil man kunne 
bruge teknikken til at udvælge 
de bedste sorter af gulerødder 
(med et optimalt indhold af 
f.eks. falcarinol) og vurdere, 
hvordan man bedst dyrker 
og opbevarer guleroden for at 
producere en råvare med opti-
mal sundhedsgavnlig effekt.

Tværfagligt projekt 
på trapperne
En lille gruppe bestående af 
medarbejdere ved Syddansk 
Universitet, Ingeniørhøjskolen 
Odense Teknikum og Dan-
marks JordbrugsForskning 
arbejder på at starte et projekt, 
der skal udnytte såvel Raman 
spektroskopi som det beslæg-
tede FT NIR (Fourier Transfor-
mation Nær Infrarød) spektro-
skopi. De to spektroskopiske 
metoder vil tilsammen kunne 
udgøre et meget stærkt analy-
tisk instrument til fastlæggelse 
af stoffer i planter, der er inte-
ressante som naturlægemidler. 
Og som det er beskrevet oven-
for, kan en enkel detektering 
af et givet stof anvendes til at 
udvikle optimale dyrknings-
metoder med henblik på mak-
simering af udbyttet af stoffet.

Af pladshensyn er artiklen for-
kortet. Artiklen i sin fulde længde 
kan fås ved henvendelse til Birgir 
Norddahl, bino@adm.sdu.dk

Raman spektroskopi og Planter til Sundhed
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Figur 2. Billede af et blad af Euonymus fortunei (krybende benved), hvor 
området A og C er Raman scannet og Raman spredningen oversat til et 
farvebillede, der viser intensiteten af carotenoider i bladet (Schultz et.al. 
(2005), Biopolymers, Vol. 77, 212–221). 

Figur 1. Lysvejen i et confokalt Raman spektrometer.
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Gennem et halvt år har Vi-
beke G. Horn arbejdet på sit 
speciale. Specialets formål er 
at undersøge forskellige for-
arbejdningsmetoders indfly-
delse på potentielle bioaktive 
stoffer i pil og brændenælde. 
Stoffer, der siden hen vil 
kunne benyttes i kosttilskud 
og naturlægemidler. 

Af 
Specialestuderende 
Vibeke Garrigues Horn,  
Danmarks 
JordbrugsForskning

Jeg er specialestuderende ved 
Syddansk Universitet og In-
geniørhøjskolen Odense Tek-
nikum. Specialet udføres i 
samarbejde med Danmarks 
JordbrugsForskning i Årslev i 
forbindelse med delprojektet 
”Bearbejdning af råvarer”, der 
er et projekt under Planter til 
Sundhed. 

I  specialet bliver der bl.a. 
forsket i tre trin, der er afgø-
rende for at sikre, at det ende-
lige naturlægemiddel er stabilt 
med hensyn til aktivstoffer.

Disse tre trin er opbevaring 
og tørring af plantematerialet 
samt ekstraktion af bioaktive 
stoffer. 

Holdbarhed ved 
opbevaring
Opbevaring er ikke et forar-
bejdningstrin som sådan, men 
er alligevel et meget vigtigt trin 
at undersøge, da det med natur-
lægemidler ofte er et problem, 
at holdbarheden er begrænset, 
hvis planten ikke bliver be-
handlet eller opbevaret på den 
rigtige måde. Dette gælder jo 
også for almindelige fødeva-
rer, som f.eks. grønsager, der 
bliver dårlige, hvis de ligger for 
længe. Med naturmedicin er 
det dog et mere komplekst pro-

blem, da de virksomme stof-
fer i planten i nogle tilfælde er 
ustabile og vil nedbrydes, mens 
planten stadig ser brugbar ud. 
Et eksempel herpå er brænde-
nælder (Urtica dioica). 

Brændenælder
Når brændenælden er frisk, in-
deholder den bioaktive stoffer, 
men hvis planten bliver findelt 
og ligger i bare 30 minutter ved 
stuetemperatur, er stofferne 
nedbrudt. Det er derfor nød-
vendigt at finde en teknik til 
at undgå, at stofferne nedbry-
des. En løsning kunne være, at 
brændenælden opbevares i fry-
ser indtil videre forarbejdning, 
som kunne være tørring eller 
ekstraktion af de sundheds-
gavnlige stoffer. 

Pilebark
Med hensyn til pil opleves 
ikke samme problem. Findelt 
pilebark er forsøgt opbevaret i 
fryser, i køleskab og ved stue-
temperatur. Uanset opbeva-
ringsmetode er under 25% af 
de bioaktive stoffer nedbrudt.

Det vigtigste bioaktive stof i 
pilebark (fra Salix purpurea) er 
salicortin (bl.a. fordi det er det 
bioaktive stof, der forefindes i 
størst koncentration). Da dette 
er det vigtigste stof, er mæng-
den af salicortin en udmærket 
indikator for, hvor effektiv den 
undersøgte metode er.

Tørring af 
plantemateriale
En meget benyttet metode til 
at opnå stabilt plantemateriale 
er tørring. Hvordan der tørres 
kan være af meget stor betyd-
ning. I specialet er effekten af 
forskellige tørringsmetoder på 
pil blevet undersøgt.

Hvis pilen vakuumtørres, er 
det kun ca. 10% af salicortinen, 
der nedbrydes, mens godt 20% 
bliver nedbrudt, hvis tørringen 
foregår ved stuetemperatur. 

Lufttørring ved højere tempe-
raturer og frysetørring er også 
undersøgt med omtrent samme 
resultat; ca. 20% er nedbrudt.

Hvordan pilebarken har væ-
ret opbevaret inden tørring har 
også betydning. Hvis barken 
f.eks. har været frosset inden 
tørring ved stuetemperatur vil 
omkring 35% nedbrydes. Med 
andre planter er det ikke usæd-
vanligt, at op til 90% af de bio-
aktive stoffer nedbrydes ved 
forkert forarbejdning. 

I pilebarks tilfælde, hvor der 
ikke er observeret mere end 
35% nedbrydning af salicor-
tin, vil tørringsmetoden typisk 
vælges ud fra et økonomisk 
aspekt. Her er lufttørring ved 
stuetemperatur den absolut bil-
ligste tørringsmetode.

Ekstraktion af 
bioaktive stoffer
Det er ligeledes blevet under-
søgt, hvordan de virksomme 
stoffer mest hensigtsmæssigt 
udvindes af pilebark. Når der 
tidligere er blevet forsket i pi-
lebarks indholdsstoffer, er det 
typisk methanol (træsprit), der 
er blevet benyttet som ekstrak-
tionsmiddel. Men da methanol 

er sundhedsskadeligt, er det 
ikke ønskværdigt at benytte i 
forbindelse med naturmedi-
cin. Vand og ethanol er derfor 
blevet undersøgt som alterna-
tive ekstraktionsmidler.

Ekstraktionsmidlets 
betydning
På figur 1 ses tre kurver, der 
viser analyseresultater fra tre 
forskellige ekstraktioner af 
pilebark. Figuren viser tyde-
ligt, at det har stor betydning, 
hvilket ekstraktionsmiddel der 
benyttes. Det kan ses, at det er 
omtrent de samme stoffer, der 
ekstraheres over i ethanol (rød 
kurve) som i methanol (grøn 
kurve), idet kurverne følger 
hinanden, men at koncentratio-
nerne af stofferne ved ethanol-
ekstration er væsentligt lavere, 
ca. 56% udbytte i forhold til 
methanol. Når der ekstraheres i 
vand (blå kurve), kan det ses, at 

der sker stor nedbrydning, bl.a. 
af salicortin, der nedbrydes til 
salicin. Dette kan ses, fordi sa-
licortintoppen er blevet meget 
mindre, mens salicintoppen er 
blevet større. Vand er derfor 
ikke et muligt ekstraktionsmid-
del, hvis det ønskes, at ekstrak-
tet skal ligne pilebarken så me-
get som muligt.

Det videre arbejde
I det næste halve år er det plan-
lagt at undersøge opbevarings- 
og forarbejdningsmetoder for 
brændenælde. Derudover vil 
der blive forsøgt udarbejdet 
konkrete bud på de mest opti-
male opbevarings- og forarbejd-
ningsprocesser til fremstilling 
af pilebark- og brændenælde-
produkter. Der vil dog stadig 
være lang vej til en reel pro-
duktion, da det vil være nød-
vendigt at afprøve processerne 
i større skala først.

Speciale i brændenælder og pil
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I sit speciale undersøger Vibeke blandt andet, hvordan de aktive stoffer i 
pilebarken påvirkes under forskellige forarbejdningsmetoder. Den friske 
pil tørres, og ekstrakter fra pilens bark analyseres for deres indhold af 
aktive stoffer.                                   Foto: Danmarks JordbrugsForskning

Figur 1. Kromatogrammer, der viser analyseresultater af ekstrakter fra pilebark med forskellige 
ekstraktionsmidler. Jo større top des større koncentration af stoffet.
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Meget arbejde er blevet gjort 
på dyrkningssiden med 
henblik på dokumentation af 
indholdsstoffer og klarlæg-
ning af de mest optimale 
dyrkningsstrategier. Dette 
dokumentationsarbejde er nu 
parat til at blive taget videre 
til næste trin i værdikæden: 
Forarbejdningsleddet. 

Af 
Claudia Marie Barfod, 
DIVERSE raavarer A/S, 
bestyrelsesmedlem i 
KRYMEDA

I løbet af de næste to år vil 
KRYMEDA i samarbejde med 
UdviklingsCenter Aarslev 
som et led i Planter til Sund-
hed gøre et stort arbejde for at 
generere mere viden om det, 
der sker med plantematerialet 
under en forarbejdning. Der 
vil blive lavet et forsøgs-setup 
koncentreret om praksisnære 
forsøg, hvor avlere i KRY-
MEDA vil blive tilbudt at få 
udvalgte processer dokumen-
teret. Det skal være med til 
at sikre, at den gevinst, man 
har vundet ved optimering af 
dyrkningstekniske tiltag, ikke 
går tabt i den senere behand-
ling af urterne.

Dyrkning alene  
er ikke nok
Den danske jordbruger er tradi-
tionelt råvareproducent og har 
ikke for vane at involvere sig 

dybere i efterfølgende foræd-
lingsarbejde. Det er imidlertid 
en del af den virkelighed, man 
opererer i herhjemme som ek-
sisterende eller kommende av-
ler af medicinplanter, at man 
i en vis udstrækning selv skal 
kunne håndtere efterbehand-
ling af plantematerialet. Det 
er i hvert fald det billede, der 
tegner sig blandt eksisterende 
avlere i dag. Kun i få tilfælde 
vil man kunne få kontrakt på 
høstet afgrøde i marken. 

Forarbejdning  
skal der til
De mest udbredte forarbejd-
ningsmetoder er tørring og 
ekstraktion, men der bliver 
også arbejdet med pressesaft 
og dampdestillation af æteriske 
olier. I alle tilfælde gælder, at 
valg af forarbejdningsmetode 
er næsten entydigt afhængig 
af, hvilket slutprodukt, man 
har for øje. I det følgende vil 
der blive taget udgangspunkt 
i konkrete problemstillinger 
vedrørende en urgammel og 
forholdsvis enkel forarbejd-
ningssmetode: Tørring. 

Tørring
Hvad tørringsprocesser angår, 
er en ren organoleptisk vurde-
ring, dvs. indtryk af duft, smag 
og farve, ofte en god indled-
ningsvis indikation af drogens 
kvalitet. Hvis man går målret-
tet efter ganske specifikke stof-
fer, er det dog nødvendigt med 

mere dybdegående analyser. 
Hidtidige undersøgelser 

gennemført i Planter til Sund-
hed af f.eks. tørringstempe-
raturens indvirkning på ind-
holdsstofferne i brændenælde 
er kun kørt i laboratorieskala. 
Disse laboratorieundersøgel-
ser viste, at tørring ved 35  °C 

i 40 timer giver et lavere ind-
hold end tørring ved 45° C og 
80° C i 20 timer, men resultatet 
kan ikke umiddelbart overfø-
res direkte til et produktions-
anlæg. Her vil tørringstiden 
ikke være fastsat tidsmæssigt, 
men derimod være afhængig 
af, hvornår man når den rette 
vandprocent i produktet, hvor-
for der skal måles på den opti-
male kombination af tørrings-
tid og temperatur. Det bliver 
interessant i fremtiden at se, 
hvorledes processer i faktiske 
produktionsanlæg indvirker 
på produktet.

Komplekse processer
Nogle stoffer er særligt føl-
somme overfor høje tempera-
turer, hvorimod andre er sær-
deles varmebestandige. I andre 
tilfælde kan den fysiologiske 
opbygning af plantens blad-
struktur, f.eks. et beskyttende 
vokslag, gøre tørring ved lave 
temperaturer uønskelig, da 
tørringstiden simpelt hen bli-
ver for lang og plantemateria-
let når at gulnes. 

Det er ligeledes afgørende, 
at tørringsanlægget er byg-
get sådan op, at temperatur 
og luftgennemstrømning i 
plantematerialet er så ensar-

tet, at man undgår kondense-
ring. Kondensering kan både 
misfarve drogen, men også 
medvirke til øget enzymatisk 
omsætning inden drogen er 
tørret ordentligt ned, hvorved 
slutproduktet kan forventes at 
blive betydeligt forringet. 

Der er et stort behov for må-
ling og dokumentation af de 
mange parametre, der har be-
tydning for tørringsprocessen 
og bevarelse af de aktive stof-
fer i plantematerialet. Korrekt 
tørring forudsætter indgående 
viden om, hvordan den enkelte 
plante reagerer under forskel-
lige forhold. En viden som i 
dag ikke er umiddelbar tilgæn-
gelig for den enkelte avler. Det 
samme gør sig gældende for 
andre forædlingsmetoder. 

Kobling af 
dokumentation  
og innovation
På medicinalplante-området 
er det i fremtiden afgørende, 
at dokumentation af forar-
bejdningsprocesser, tørring, 
ekstraktion og destillation, 
tænkes ind i innovationsarbej-
det og produktudviklingen, 
så vi også kan dokumentere 
plantens/produktets vej fra 
jord til bord rent kvalitativt. 
Det er ligeledes afgørende, at 
dokumentationsarbejdet tager 
udgangspunkt i de praktiske 
problemstillinger, som avlere/
producenter står overfor, når 
de skal tage stilling til valg af 
anlæg og metode.

Forarbejdning 
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Blomstrende�  

Brændenælde bruges tørret  
i urtete. 
Foto: DIVERSE raavarer
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Fredag den 20. maj 2005 kl. 
13-16 afholder Syddansk Uni-
versitet og UdviklingsCenter 
Aarslev en tværfaglig work-
shop, der omhandler forskning 
i planters bioaktive indholds-
stoffer. 

Workshoppen indeholder en 
række faglige indlæg af føre-
nde eksperter fra Syddansk 
Universitet, Odense Univer-
sitetshospital og Danmarks 
JordbrugsForskning.  

Workshoppen vil bl.a. af-
dække, hvordan der forskes i 
at identificere, karakterisere og 
effektafprøve bioaktive stoffer 
fra planter.

Torsdag den 12. maj 2005 har 
du  mulighed for at opleve 
forskningen i plantemedicin 
på nærmeste hold på Flakha-
ven i Odense. 

I tidsrummet kl. 12-19 danner 
pladsen foran Rådhuset ram-
men om en række aktiviteter, 
hvor forskere fra bl.a. Syddansk 
Universitet og Danmarks Jord-
brugsForskning viser eksempler 
på deres daglige arbejde med de 
sundhedsgavnlige planter.

I det opstillede telt kan du se 
en række medicinplanter og 
høre om planternes gavnlige 
virkning. Forskere vil desuden 
fortælle, hvordan planteme-
dicin bruges til at udvikle ny 
medicin.

På pladsen udenfor teltet vil 
du bl.a. kunne opleve en GPS 
styret lugerobot og et mobilt 
forarbejdningsanlæg, som kan 
køres helt ud til marken med 
medicinplanter og bearbejde 

planterne umiddelbart efter 
høst.

Se hele programmet på 
www.ucaa.dk 

Kommende aktiviteter

Forskningens Døgn
Torsdag den 12. maj sættes der overalt i Danmark fokus 
på forskning. Forskningens Døgn er et initiativ fra Viden-
skabsministeriet, som skal give befolkningen mulighed for 
at opleve forskningen på tætteste hold. 

På Flakhaven kan du også se eksempler på forskning in-
den for andre områder, f.eks. kan du opleve en intelligent 
legeplads og høre spændende foredrag. Arrangementet 
er et samarbejde mellem Odense Kommune og de fynske 
brobyggerprojekter. 

Læs mere på www.forskningensdoegn.dk 

Programmet vil snarest blive 
offentliggjort på www.ucaa.
dk. Workshoppen finder sted 
på Syddansk Universitet.

Tilmelding foregår pr. e-mail 
til karin.rasmussen@agrsci.dk. 
Sidste tilmelding til workshop-
pen er tirsdag den 17. maj. Det 
er gratis at deltage.

Fynske forskere på Flakhaven! 

Workshop:
Forskning i planters bioaktive stoffer

Torsdag den 9. juni 2005 afhol-
der UdviklingsCenter Aarslev, 
Danmarks JordbrugsForskning 
og Fyns ErhvervsCenter en 
tværdisciplinær ginseng work-
shop. Workshoppen er en del 
af projektet ”Forsknings- og 
erhvervsstrategi for ginseng i 
Danmark”.

På workshoppen vil der blive 
præsenteret en række indlæg 
af danske såvel som udvalgte 
udenlandske specialister på 
ginseng. Disse vil give over-
blik over dansk status inden-
for dyrkning, forarbejdning og 
fremstilling af plantemedicin-
ske produkter baseret på gin-

seng. Desuden vil forskningen 
i ginsengs effekter og anven-
delse som human plantemedi-
cin blive afdækket. Endvidere 
vil den internationale status på 
udvalgte områder blive forsøgt 
dækket.

Ginsengprojektet under Udvik-
lingsCenter Aarslev vil blive 
præsenteret, og der vil blive 
præsenteret et forslag til tvær-
faglig netværksdannelse på 
ginseng, herunder evt. fremti-
dig rådgivning. 

Der vil blive sat tid af til at dis-
kutere mulige specialiseringer 
og behov for dansk forskning 

og erhvervsmæssig udvikling 
med henblik på at nå frem til 
en første udmelding af anbe-
falinger til fremtidig indsatser 
og fokusområder på ginseng i 
Danmark. 

Læs mere om ginsengprojektet 
på www.ucaa.dk. Her vil et de-
taljeret program for workshop-
pen også blive offentliggjort, så 
snart det er endeligt fastlagt. 
Yderligere information om 
workshoppen kan fås ved hen-
vendelse til projektleder Martin 
Jensen, Danmarks Jordbrugs-
Forskning, tlf. 89 99 32 00. 

Workshop: 
Forsknings- og erhvervsstrategi for ginseng i Danmark


