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Planter til Sundhed – hvorfor dog det?
Spørgsmålet rejses af John Henriksen, leder af Ud-
viklingsCenter Aarslev, som også giver sit bud på 
svaret.

Læs leder side 2

Projektet Planter til Sundhed
Planter til Sundhed sætter fokus på 
danskproduceret plantemateriale til brug i medicin-
ske produkter. Udgangspunktet er 
opbygning af en videnskabelig ekspertise, der 
muliggør dokumentation for og optimering af de 
plantebaserede produkters effekt.

Læs side 3

Internationalt samarbejde om plantemedicin
Et samarbejde med Kina omkring modernisering af traditionel kinesisk me-
dicin er ved at blive etableret.  

Læs side 11

Dyrknings- og demonstrationsareal
Ved Danmarks JordbrugsForskning i Årslev er der etableret et anlæg 
med medicinplanter. Anlægget skal bruges til dyrkningsforsøg og i 
undervisningssammenhænge. Læs side 5

Fundraising
Konkurrencen om de offentlige forskningsmidler er hård, og derfor er 
fundraising en vigtig aktivitet i Planter til Sundhed.

Læs bagsiden

Vejen til et spændende job
Louise Fur Høier fi k arbejde via 
projekt Planter til Sundhed. 
Hun er ansat som projektmedarbejder 
på Fyns ErhvervsCenter, hvor hun 
arbejder på delprojektet Afsætning 
og Markedsføring.

Læs side 4
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Spørgsmålet kan – og bør 
– med rette stilles, og der kan 
gives mange svar samt argu-
menter for og imod at bruge 
plantebaserede produkter til 
at forbedre folkesundheden. 
Men man bør nok starte et 
andet sted.

Man kunne i stedet spørge: 
»Hvilket niveau har sam-
fundets udgifter til medicin i 
2012?«, eller »Hvad skal dan-
ske primærproducenter (land-
mænd og gartnere) dyrke på 
deres marker i 2020?«. Hvis 
man dykker lidt ned i disse 
spørgsmål, vil man opdage, at 
de dækker over endog rigtig 
store udfordringer for sam-
fundet.  

----------
Med hensyn til medicinudgif-
terne tyder meget på, at disse 
i 2012 vil være steget voldsomt 
i forhold til det nuværende 
niveau, og at dette udgør en 
reel trussel mod velfærdssam-
fundet i sin nuværende form. 
Det kan betyde øget bruger-
betaling, men også øget fokus 
på at forebygge sygdomme i 
stedet for at »efterbehandle«, 
som det sædvanligvis foregår i 
dag. Meget tyder også på, at en 
række af de sygdomme, som vil 
optræde med stor hyppighed, 
knytter sig til befolkningernes 
livsstil. Det drejer sig om de så-
kaldte livsstilssygdomme som 
f.eks. fedme, diabetes, cancer og 
allergirelaterede sygdomme. I 
forbindelse med en del af disse 
livsstilssygdomme kunne fore-
byggende behandling være et 
fremtidigt tilbud fra samfundet 
– eller et valg, den enkelte bor-
ger traf »for at holde sig rask«.   

----------
Det andet spørgsmål –  hvad 
skal der dyrkes på de danske 
marker i fremtiden – bør også 
give anledning til en pande-
rynke hos alle, som interesse-
rer sig for vor fælles fremtid. 
Produktion af korn, sukker og 
lignende traditionelle »bulk-
produkter« vil i fremtiden ske 
i områder, hvor klimaet, dyrk-
ningsarealerne, jordpriserne, 
støttemulighederne, infra-
strukturen, teknologien og ti-
melønningerne er optimale til 
dette. Indenfor de nævnte pro-
duktionsområder og vilkår er 
det svært at se dansk landbrug 
som en konkurrencedygtig 
aktør. Af dette ræsonnement 
rejser sig et nyt spørgsmål ; 
spørgsmålet om, hvad der så 
skal dyrkes på de danske mar-

ker i 2020. Hvis man ikke skal 
producere ”bulk-produkter”, 
så ligger mulighederne i spe-
cialiserede produktioner, der 
tager udgangspunkt i den nye-
ste forskning, og hvor den nye-
ste teknologi i bred forstand er 
implementeret i såvel produk-
tionen som i den efterfølgende 
forarbejdning af de produkter, 
der er fremstillet på markerne. 
Aftagerne til disse forsknings-
tunge produkter kunne være 
danske og internationale medi-
cinalindustrier, fødevareingre-
diens-virksomheder samt fo-
derstofindustrien, der i lighed 
med de to første industriområ-
der også konstant er på udkig 
efter produktforbedring. 

----------
Blandt andet med udgangs-
punkt i ovenstående bør man 
interessere sig for Planter til 
Sundhed og kigge på dette 
område som en potentiel mu-
lighed for fremtidens samfund 
og erhverv. Der er ikke nogen 
let og hurtig vej til at opnå 
resultater på området, men 
potentialet er åbenlyst og se-
nest set af »Mandag Morgen«, 
som anbefaler opbygning af 
en dansk »Helse Cluster«, der 
kan blive en aktiv spiller i en af 
fremtidens milliardindustrier.

Dagbladet Politiken be-
skrev potentialet og en række 
tilknyttede problematikker i 
en leder d. 6. september i år. 
Lederens fokus var bl.a. rettet 
mod de begrænsninger, forsk-
ningen på området har. Dels 
fagligt og i relation til forsk-
ningsmidler, men også i høj 
grad i forhold til den store ud-
fordring, der ligger for dansk 
landbrug i at udvikle nye pro-
dukter.

Nye produkter kræver ny 
forskning, og specielt hvis 
man skal i gang med at op-
bygge en industri baseret på 
plantebaserede råvarer med 
højt indhold af bioaktive 
komponenter, vil det kræve 
et kæmpe kompetenceløft i 
alle dele af værdikæden. Det 
gælder både med hensyn til 
forskning og uddannelse, til-
vejebringelse af forsknings-  
og investeringskapital, tek-
nologioverførsel osv. Op-
bygning af en sådan industri 
kræver national fokusering 
og koordinering af de kræfter, 
som sættes i spil, således der 
ikke opbygges parallelle kom-
petenceklynger, som konkur-
rerer internt. Og det kræver, 
at de industrier, der på nuvæ-

rende tidspunkt forventes at 
blive aktører i fremtidens pro-
duktion, inddrages.

----------
Det er naturligvis ikke kun i 
Danmark, at disse spørgsmål 
er relevante og stilles af frem-
synede og ansvarlige beslut-
ningstagere. Problemstillingen 
eksisterer også udenfor Dan-
marks grænser, hvilket bety-
der, at der er gode muligheder 
for at etablere samarbejder med 
de udenlandske kompetencer, 
som allerede i dag findes på 
en række relevante områder. 
Disse muligheder bør udnyttes 
i en tid, hvor en stadig større 
del af fremtidens forskning 
sandsynligvis skal finansieres 
af EU, og hvor man derfor har 
brug for at finde dygtige sam-
arbejdspartnere både i Europa 
og i den øvrige verden.

----------
De spørgsmål, jeg stillede i 
begyndelsen af denne tekst, 
rækker langt ud i fremtiden. 
Men hvis Danmark skal spille 
en fremtrædende rolle i en 
fremtidig »planteindholdsstof-
industri«, er det nødvendigt 
at starte nu. Der bliver i disse 
år flere steder i Danmark lagt 
en række fundamentsten til 
opbygning af kompetencer på 
området. Projekt Planter til 
Sundhed er ét af initiativerne. 
Et initiativ, som over en bred 
kam sætter fokus på de udfor-
dringer og muligheder, der lig-
ger på området. Spørgsmålet er 
nu, om der blandt beslutnings-
tagere på alle niveauer er vilje 
til at gå efter det potentiale, 
som ifølge en række eksperter 
er åbenlyst. Beslutningstagere 
omfatter her politikerne, for-
skerne, industri, sundhedssy-
stem, investeringskapital og 
jordbrug. 

----------
Så svaret på det indledende 
spørgsmål, »Planter til Sund-
hed, hvorfor dog det?«, er kort 
og godt: »Fordi området re-
præsenterer en kæmpe mulig-
hed for samfund og erhverv. 
En mulighed, som bør under-
søges nærmere, hvorefter en 
egentlig forskningsbaseret in-
dustri baseret på primærpro-
duktion med dokumentation 
og høj værdi eventuelt kan 
udvikles.«
   
John Henriksen
Leder af  
UdviklingsCenter Aarslev

Denne avis er blevet til i for-
bindelse med projekt Planter 
til Sundhed. Avisen er den 
første af to planlagte projekt-
aviser – den næste udkommer 
i november 2005.

Avisens artikler er skrevet af 
folk, der på forskellig vis er 
tilknyttet Planter til Sundhed. 
Blandt bidragsyderne er bl.a. 
forskere, projektmedarbejdere, 
rådgivere og avlere.

Teksterne illustrerer de mange 
forskellige tilgange, der findes 
til Planter til Sundhed. På de 
kommende sider kan du bl.a. 
læse mere om selve projektet 
Planter til Sundhed, få gode 
råd til hvordan du får fingrene 
i EU’s pengekasse og finde ud 
af, hvordan Louise Fur Høier 
fik job hos Fyns ErhvervsCen-
ter via projekt Planter til Sund-
hed.

God fornøjelse!

»Mennesket kan, hvis han ønsker det, finde alt, hvad han behøver mod sygdomme i naturen.«  
Skilt på italiensk apotek i 1800-tallet
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Projekt Planter til Sundhed 
sætter fokus på danskprodu-
ceret plantemateriale til brug 
i plantebaserede medicinske 
produkter. Udgangspunktet 
er opbygning af en videnska-
belig ekspertise, der mulig-
gør dokumentation for og 
optimering af de plantebase-
rede produkters effekt.

Af 
Karin Ilsøth Rasmussen 
UdviklingsCenter Aarslev

Gennem de senere år er plante-
medicin blevet et stadigt mere 
seriøst alternativ til den farma-
ceutisk fremstillede medicin. 

Denne udvikling er bl.a. be-
grundet i, at udvikling af syn-
tetiske præparater er en meget 
omkostningsfuld affære. Des-
uden indeholder medikamen-
terne ofte indeholder meget 
potente stoffer, der gør medi-
cinen særdeles effektiv, men 
samtidig også øger risikoen for 
utilsigtede bivirkninger ved 
brug over en længere periode. 

I sammenhæng med visse 
sygdomme kan det derfor være 
en fordel at anvende mindre 
aktive stoffer til behandling 
og/eller forebyggelse. Og disse 
mindre potente komponenter 
findes i vid udstrækning i me-
dicinplanter.

Begrænset forskning
Plantemedicin bygger på årtu-
sinders traditioner og erfarin-
ger, men forskningen indenfor 
området er begrænset og usy-
stematisk. 

Opbygning af en videnska-
belig ekspertise, der muliggør 
dokumentation for og opti-
mering af plantemedicinens 
effekt, er afgørende for at imø-
dekomme de krav, der stilles af 
såvel forbrugere som lovgiv-
ning. Og udvikling af nye plan-
tebaserede produkter, som er 
baseret på forskningsmæssige 
kompetencer, indeholder store 
muligheder for både primær-
producenter og industri samt 
for det etablerede sundheds-
system.

Nye udfordringer
Vores sundhedssystem står 
overfor en række udfordrin-
ger. Udgifterne øges konstant, 
og den vestlige befolkning 
rammes i stigende grad af 
livsstilsbetingede sygdomme 

som f.eks. diabetes II, hjerte-/
karsygdomme og allergi. Syg-
domme, der ofte er livslange, 
og som ikke alene medfører 
en væsentlig forringelse af 
patienternes livskvalitet, men 
også påfører samfundet store 
økonomiske omkostninger. 

Projektdeltagere
Deltagerne i netværksprojek-
tet Planter til Sundhed ønsker 
at bidrage til, at patienter og 
samfund får mulighed for at 
forebygge, lindre og helbrede 

de store folkesygdomme ved 
hjælp af plantebaserede pro-
dukter med dokumenteret me-
dicinsk effekt. 

Projektets aktører repræsen-
terer tilsammen en bred vifte 
af ekspertiseområder og spids-
kompetencer, hvorved det sik-
res, at projektets komplekse og 

nødvendigvis være synkroni-
seret med de fysiologiske pro-
cesser, der sker i planten efter 
høst. Derfor er kortlægning og 
efterfølgende udvikling af den 
optimale forarbejdningsmeto-
de for den enkelte plante af 
afgørende betydning for kva-
liteten af det produkt, der kan 
tilbydes de videre aftagere.

Formidling
Sideløbende med de oven-
for nævnte aktiviteter består 
en særdeles vigtig opgave i at 
sørge for, at de opnåede viden-
skabelige resultater formidles 
til primærproducenterne. Der-
ved sikres, at forskningsresul-
taterne implementeres i den 
praktiske produktion, og at 
retningslinjerne for primærpro-
duktionen løbende fastlægges i 
overensstemmelse med de lov-
givningsmæssige krav og i en 
dialog mellem avlere og øvrige 
interessenter indenfor området.

Projektmål
De strategiske mål med pro-
jektets mange delaktiviteter 
er således dels at sikre, at den 
praktiske produktion af medi-
cinplanterne sker på et forsk-
ningsbaseret grundlag. Des-
uden sigter projektet mod at 
videreudvikle højteknologiske 
metoder, hvorpå bearbejdnin-
gen af plantematerialet kan 
foregå under hensyntagen til 
det specifikke planteråmateria-
les beskaffenhed. Når disse mål 
er indfriet, kan industrien præ-
senteres for et planteråmate-
riale af særdeles høj kvalitet. Et 
råmateriale, der efterfølgende 
kan udvikles til veldokumen-
terede naturlægemidler samt 
andre plantebaserede produk-
ter med helsegavnlig effekt i 
en proces, der er langt billigere 
end udvikling af nye syntetisk 
fremstillede medikamenter. 

Patienter, der lider af en af 
de pågældende livsstilssyg-
domme, kan herefter tilbydes 
et medicinsk alternativ, som 
kan reducere risikoen for ne-
gative bivirkninger. Og et øget 
forbrug af de plantebaserede 
produkter kan bidrage positivt 
til den samfundsøkonomiske 
udvikling, bl.a. via reduce-
rede udgifter til den lægeor-
dinerede medicin og en række 
indirekte besparelser, såsom 
færre sygedage og reducerede 
sygehusomkostninger.

og forskellige dyrkningstek-
nikker og –metoder afprøves 
med henblik på at blotlægge de 
forhold, der kan øge planter-
nes koncentration af aktivstof-
fer. Ligeledes skal eventuelle 
forædlings- og selektionspro-
grammer udformes for at ud-
vikle planter med et optimeret 
indhold af bioaktive forbindel-
ser.

Forarbejdning
Selve forarbejdningen af plan-
teråmaterialet tildeles også 

særlig opmærksomhed i projekt 
Planter til Sundhed. Der findes 
flere metoder til at trække ind-
holdsstoffer ud af planterne, og 
en forkert eller utilstrækkelig 
behandling af råvaren kan be-
tyde en reduktion på op til 90% 
af de eftertragtede aktivstoffer. 
Den teknik, der vælges, må 

mange udfordringer håndteres 
i et samspil mellem tværfaglige 
kompetencer.

Projektaktiviteter
Projektaktiviteterne spænder 
vidt. På baggrund af litteratur-
studier samt allerede eksiste-
rende viden om planter og de 
pågældende folkesygdomme 
udvælges relevante planter. 

Fra disse ekstraheres plan-
temateriale, der efterfølgende 
screenes for bioaktive stoffer.
De derved identificerede ak-

tive plantekomponenter isole-
res, og deres struktur afdæk-
kes. Derefter kan stoffernes 
effekt på f.eks. proteinniveau 
undersøges og karakteriseres. 

Idet planternes aktivstof-
fer således er afdækket og af-
prøvet i forsøg, kan egentlige 
dyrkningsforsøg igangsættes, 

Et projekt med perspektiver 

Konkrete delprojekter i Planter til Sundhed:
Opsætning af screeningsmetoder
Dyrknings- og demonstrationsforsøg
Udvikling af rådgivningsfunktion til avlere
Afsætning og markedsføring
Bearbejdning af råvarer
Udbygning og vedligeholdelse af netværk
Fundraising

Deltagere i projektet:
UdviklingsCenter Aarslev (projektleder)
Danmarks JordbrugsForskning
Syddansk Universitet
Odense Universitetshospital
Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum
Dansk Erhvervsgartnerforening
Fyns ErhvervsCenter
Dalum UddannelsesCenter
KRYMEDA (producentforening)

Finansiering:
UdviklingsCenter Aarslevs aktiviteter indenfor 
Planter til Sundhed er finansieret af Fyns Amt, 
Odense Kommune, Erhvervs- og Byggestyrelsen, 
ForskerKontakten samt Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling (Videnskabsministeriet). 
Projekt Planter til Sundhed har i første omgang 
fået bevillinger, der strækker sig frem til og med 
2006.

Rød Solhat (Echinacea purpurea L.)



I disse år er begreber som 
videndeling, innovation, 
netværk og styrkelse af 
Danmarks udkantsområder i 
fokus, og begreberne nævnes 
ofte i forbindelse med regio-
nale udviklingspotentialer. 

Af 
John Henriksen 
UdviklingsCenter Aarslev

I kølvandet på den forrige re-
gerings erhvervsredegørelse 
(2000) fik Vestdanmark mu-
lighed for at etablere en række 
regionale vækstmiljøer, som 
blandt andet er inspireret af 
ovenstående begreber, og som 
baserer sig på regionale kom-
petencer.

UdviklingsCenter Aarslev 
er et eksempel på et sådant net-
værk, som er sammensat af en 
række meget forskellige kom-
petencer funderet i forskning, 
uddannelse, erhvervsudvikling 
og produktion.

Udviklingscentret blev skabt 
i 2002 efter et omfattende for-
arbejde af en snæver kreds af 
personer fra Danmarks Jord-
brugsForskning i Årslev, Fyns 
ErhvervsCenter, Odense Er-
hvervsråd og Dansk Erhvervs-
gartnerforening. 

Den økonomiske basis for 
dannelsen af UdviklingsCenter 
Aarslev var – og er – bevillinger 
fra Videnskabsministeriet og 

Fyns Amt samt private midler, 
hvor Producentforeningen for 
Prydplanter – i lighed med en 
række private virksomheder – 
har været en stor bidragsyder.

Centret er organiseret som 
et konsortium med aktører fra 
plantefaglige, erhvervs- og ud-
dannelsesmæssige miljøer.  De 
deltagende parter har alle fokus 
på at styrke dansk gartneri i et 
regionalt, nationalt og interna-
tionalt perspektiv. Der arbejdes 
specifikt med 2 indsatsområder: 
»Gartneriteknologi« (udvikling 
af nye teknologiske værktøjer) 
og »Planter til Sundhed«.

Fokus på  
projektsamarbejde 
og videndeling
Et af udviklingscentrets formål 
er at skabe bedre samarbejds-
relationer mellem de involve-
rede parter. Det har resulteret i 
en lang række konkrete projek-
ter på tværs af institutioner og 
virksomheder med udgangs-
punkt i den overbevisning, at 
det er gennem det konkrete 
samarbejde mellem institu-
tionernes og virksomhedernes 
medarbejdere, at der skabes 
varige samarbejdsrelationer. 

UdviklingsCenter Aarslev 
fungerer i praksis som et 
forsknings-, udviklings- og 
rådgivningsnetværk med fo-

kus på en række 
projektsamarbejder 
samt videndeling 
og formidling i bred 
forstand. Centrets 
opgaver koordine-
res og administreres 
af et sekretariat, som 
er placeret på Dan-
marks Jordbrugs-
Forskning i Årslev. 

Denne måde at 
organisere et udviklingsom-
råde på, har vist at have en 
række klare fordele. Der er 
ingen tvivl om, at en række af 
de institutioner og virksom-
heder, som traditionelt arbej-
der med nationale myndighe-
der, er kommet meget tættere 
på de regionale myndigheder. 
Dette har bidraget til en tæt-
tere dialog om de perspektiver 
og potentialer, der kan være 
i en regional indsats. Andre 
institutioner er modsat kom-
met tættere på produktionen 
og har fået rettet fokus mod de 
udviklingsopgaver, der er i re-
lation til denne.

Det er ligeledes åbenlyst, at 
samspillet mellem den mang-
foldighed af kompetencer, som 
findes i udviklingscentrets net-
værk, løfter indsatsen over en 
bred kam, men samtidig også 
blotlægger mangler i kompe-
tencesammensætningen. Disse 
bør kortlægges og eventuelt 
tilføres indsatsområdet.

Forpligtende netværk
Styrken i et netværkssamar-
bejde organiseret som Udvik-
lingsCenter Aarslev er også 
dets politiske niveau med de 
dertil hørende kompetencer 
og handlemuligheder. De er-
hvervsfremmeorganisationer, 
som findes i UdviklingsCenter 
Aarslevs netværk, har kompe-
tencer til at sætte de nødven-
dige erhvervsfremmeaktivite-
ter i værk. 

Netværket indeholder des-
uden et forsknings- og udvik-
lingsniveau, hvor de opgaver, 
der er i relation disse områder, 
løses af en række kompetente 
forskere på tværs af institutio-
ner. 

Netværket inkluderer også 
en produktion med tilhørende 
rådgivningskompetencer for-
ankret i en anerkendt rådgiv-
ningsvirksomhed. Endelig er 
der et sekretariat, som virker 
som processtimulator, både 
intern og eksternt i netværket. 

Sekretariatet er i den sammen-
hæng ikke videnbank (for den 
nødvendige viden findes jo 
hos alle deltagende aktører), 
men holder fokus på dels at 
sikre gennemførslen af pro-
jekter, og dels at tage de initia-
tiver, der er nødvendige for at 
holde fart i udviklingsproces-
sen. Endvidere kan sekretaria-
tet løbende arbejde med at ud-
vide netværket med relevante 
nye parter.

Denne sammensætning af 
aktører i et forpligtende net-
værk med et sekretariat, som 
stimulerer og holder gang i 
processerne, er en særdeles 
anvendelig metode når og 
hvis man ønsker at fremme en 
erhvervsudvikling på et speci-
fikt område, som f.eks. Planter 
til Sundhed. 

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

UdviklingsCenter Aarslev 
– netværk som motor i erhvervsudvikling

Færdig med uddannelse 
– og hvad så?  Louise fik job via 
projekt Planter til Sundhed

Af 
Louise Fur Høier
Fyns ErhvervsCenter

Marts 2004. Jeg har netop afslut-
tet min uddannelse som cand. 
negot ved Syddansk Universitet 
i Odense. Jeg sidder og tænker 
på, hvad jeg har lært, hvad jeg 
kan bruge det til, og hvad jeg 
egentlig har lyst til at arbejde 
med. Jeg finder hurtigt ud af, at 
jobmarkedet lige nu ser håbløst 
ud, og at det vist gælder om at 
være kreativ og opfindsom i job-
søgningen. 

Viden til Vækst
Af denne grund forbliver jeg til-
meldt Viden til Væksts nyheds-
brev (Viden til Vækst formidler 
kontakt mellem studerende og 
virksomheder via projekter, 
praktikpladser o.lign), selvom 
jeg jo egentlig ikke er stude-
rende mere. På den måde får 
jeg en mail, hver gang en virk-
somhed slår et projekt op, som 
de mener, kunne være en mulig 
opgave for en studerende – el-
ler for mig! 

Det er gennem Viden til 
Vækst, at jeg ser et opslag fra 
UdviklingsCenter Aarslev, 
som har brug for en stude-
rende til udarbejdelse af mar-
kedsanalyser indenfor plan-
temedicinområdet. Det er jo 
lige noget for mig! Udover at 
opgaven ligger indenfor mit 
felt med hensyn til afsætning 
og markedsføring, synes jeg, 
at det regionale udviklingsper-
spektiv er yderst interessant 
samtidig med, at jeg kan bruge 
mine sproglige og kulturelle 
kompetencer i eksportfrem-
mearbejdet. I al beskedenhed 
tænker jeg, at det da ikke er en 
opgave for en studerende, men 
et arbejde for mig!

Jeg undersøger sagen nær-

mere på UdviklingsCenter 
Aarslevs hjemmeside og hen-
vender mig så til Centerleder 
John Henriksen. Der bliver taget 
venligt imod min opringning, 
men en decideret ansættelse er 
jo noget andet end hjælp fra en 
studerende. Det koster penge, 
og det er ikke dem, der er flest 
af i sådan et projekt, men det ly-
der som en god idé. Jeg får lov 
at sende en ansøgning, og så vil 
John vende tilbage, hvis der vi-
ser sig en mulighed.

Jobsamtale
Det gør der! I slutningen af juli, 
hvor jeg sidder i Paris i min 
sommerferie, ser jeg pludselig 
en mail fra Palle Møldrup fra 

Fyns ErhvervsCenter. Han har 
fået min ansøgning af John og 
vil opfordre mig til at søge en 
nyopslået stilling som projekt-
medarbejder i tilknytning til 
Planter til Sundhed. Mailen er 
en uge gammel, og det er stil-
lingsopslaget dermed også. Jeg 
får hjertebanken. Der er ikke 
en udefrakommende, som skal 
tage »mit« arbejde lige for næ-
sen af mig! Heldigvis skal jeg 
hjem fra Paris dagen efter, og 
jeg kan ikke vente med at ringe 
til Palle.

Da jeg igen er på dansk 
grund, kontakter jeg Palle så 
hurtigt som muligt – torsdag 
den 29. juli. Ja, jeg må meget 
gerne komme til samtale fredag 
morgen kl. 9. Fredag eftermid-
dag har jeg fået jobbet, og til 
spørgsmålet om jeg kan starte 
tirsdag ugen efter, svarer jeg et 
stort »ja«.

Nu sidder jeg så som projekt-
medarbejder på delprojekt Af-
sætning og Markedsføring un-
der projekt Planter til Sundhed. 

Mine arbejdsopgaver består i 
identifikation af markedsmulig-
heder for plantematerialet i ind- 
og udland, herunder kontakt til 
dyrkere af plantemateriale for 
at identificere værktøjer, som 
er væsentlige i forbindelse med 
udnyttelsen af markedsmulig-
heder. Derudover analyseres 
aftagernes krav til plantema-
terialet i form af certifikater og 
dokumentation, ligesom det 
afdækkes, hvilken holdning 
producenter af kosttilskud og 
naturmedicin generelt har til 
danskproduceret og økologisk 
plantemateriale. 

Der kræves et indgående 
kendskab til lovgivning på 
området for at forholde sig til 
de mange problemstillinger. 
Formålet med delprojektet er 
i sidste ende at skabe kontakt 
mellem producenter af plante-
materiale og interesserede af-
tagere, således der kan indgås 
aftale om afsættelse af plante-
materialet.

Dette er som forventet et 
meget spændende og alsidigt 
arbejde, hvor jeg gennem den 
daglige kontakt til mange for-
skellige organisationer samt 
private virksomheder oplever 
mulighederne og potentialet i et 
tværfagligt samarbejde.

Vejen til et spændende job

UdviklingsCenter Aarslev er organiseret som et konsortium med aktører fra plante-
faglige, erhvervs- og uddannelsesmæssige miljøer

Louise Fur Høier er ansat som 
projektmedarbejder på delprojektet 
Afsætning og Markedsføring i 
Planter til Sundhed
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Projektavis nr.1 – November 2004 5

Afdeling for Havebrugs-
produktion ved Danmarks 
JordbrugsForskning (DJF) 
i Årslev udfører normalt 
dyrkningsforsøg for gart-
nerierhvervet (f.eks. med 
grønsager og frugt). I 2002 fik 
vi imidlertid mulighed for 
at være med i et projekt om 
dyrkning af medicinplanter 
sammen med DJF’s Afdeling 
for Råvarekvalitet og Udvik-
lingsCenter Aarslev. 

Af 
Kai Grevsen
Danmarks 
JordbrugsForskning

I dette projekt, som var det 
første i regi af udviklingscen-
tret indenfor området Planter 
til Sundhed, blev vi bedt om 
at lave en meget omfattende 
screening af danskdyrkede 
medicinplanter. Prøver fra en 
række forskellige medicinplan-
ter blev leveret af en gruppe 
avlere, der var begyndt at eks-
perimenter med dyrkning af 
disse planter. Planteprøverne 
blev analyseret for indholds-
stoffer ved DJF’s Afdeling for 
Råvarekvalitet, og resultaterne 
blev præsenteret for gruppen 
af avlere. Disse havde i mel-
lemtiden sluttet sig sammen i 
en forening med navnet »For-
eningen af Krydderurte- og 
Medicinalplanteavlere i Dan-
mark« – i daglig tale KRY-
MEDA. 

På baggrund af resultaterne 
udvalgte avlere og forskere 
i fællesskab fem plantearter, 

som var særligt interessante at 
gå videre med med hensyn til 
indholdsstoffer og indholdet 
af disse ved dyrkning i Dan-
mark.

De fem plantearter, der blev 
udvalgt til videre undersøgel-
ser i foråret 2003 og 2004, var 
to krydderurter med æteriske 
olier; Timian (Thymus vulgaris) 
og Oregano (Origanum vulgare), 
en kendt dansk ukrudtsplante; 
Brændenælde (Urtica dioeca), en 
vedagtig plante, hvor barken er 
interessant; Pil (Salix ssp.) og 
endelig Rød Solhat (Echinacea 
purpurea), som er en gammel 
medicinplante, der gennem år-
hundreder har været anvendt 
af indianerne.

De fem arter blev undersøgt 
i dyrkningsforsøg sammen 
med avlerne og hos DJF Årslev. 
Vi undersøgte blandt andet, 
hvordan udviklingstrin ved 
høst påvirker koncentrationen 
af aktivstoffer i planten. Nogle 
af resultaterne fra dyrknings-
undersøgelserne kan findes i 
DJF’s publikationsserie »Grøn 
Viden«.

Demonstration, for-
søg og undervisning 
– et nyt projekt
På baggrund af det første pro-
jekt med Planter til Sundhed er 
der skabt et ønske og behov for 
at have et sted, hvor man kan 
se mange forskellige medicin-
planter dyrket side om side. 

Formålet med et af de nye 
projekter indenfor Planter til 

Sundhed er derfor at etablere 
et dyrknings- og demonstrati-
onsareal for medicinplanter ved 
Danmarks JordbrugsForskning 
i Årslev. 

Arealet skal anvendes til 
forevisning ved besøg af alle 
interesserede. Der tænkes her 
især på avlere, forarbejdnings-
virksomheder, skoler, for-
skere, studerende, politikere 
og presse. På arealet kan des-
uden udføres små pilotforsøg 
med f.eks. høst på forskellige 
tider og analyse af, hvordan de 
forskellige høsttidspunkter på-
virker koncentrationen af ind-
holdsstoffer. Der kan udtages 
planteprøver, som kan danne 
udgangspunkt for opbygning 
af nye analysemetoder i sam-
arbejde med de andre aktører 
i projektet, og som kan bruges 
til forsøg med forarbejdning af 
medicinplanterne. Foreløbig er 
der givet midler til at drive de-
monstrationsarealet i tre år.

Projektets andet formål er 
at udvikle kurser for nye pro-
ducenter af medicinplanter. 
Denne del af projektet vare-
tages af Dalum Uddannelses-
Center i tæt samarbejde med 
DJF og avlerforeningen KRY-
MEDA.

Demonstrationsarealet 
Samlingen af medicinplanter 
skal bestå af både enårige og 
flerårige planter. Demonstra-
tionsarealet anlægges med 
parceller i størrelsen 5 m x 1,5 
m, med en gang på 60 cm græs 
imellem. De flerårige arter 

etableres i ukrudtsdug (vævet 
plastfolie, der forhindrer vækst 
af ukrudt) for at lette vedligehol-
delsen.

Af enårige arter etableres ca. 
10 forskellige hvert år, og en del 
udskiftes hvert år. Af flerårige 
urter etableres ca. 40 arter i bede 
med ukrudtsdug. De flerårige 
arter passes og høstes hvert år, 
ligesom man ville have gjort det 
i praktisk dyrkning.

I listen over de plantearter, der 
indtil nu er optaget i demonstra-
tionsarealet (Tabel 1), kan man 
se eksempler på både enårige og 
flerårige planter. Desuden er der 
i tabellen opført hvilken del af 
planten, man bruger, og hvilket 
stof eller stofgruppe, man mener 
har den medicinske virkning. 

Fra 2005 er det planen at etab-
lere et areal med kloner af pil ved 
DJF. Man afventer i øjeblikket 
resultaterne fra en analyse af en 
stor klonsamling. Resultaterne 

skal vise, hvilke kloner, der skal 
satses på – dvs. hvilke kloner, der 
har et højt salicin-indhold.

Vi håber, at demonstrati-
onsarealet kan blive anvendt 
til mange forskellige formål, 
og at mange forskellige perso-
ner og aktører på medicinplan-
teområdet vil få gavn af det. 

Projektdeltagere
Danmarks JordbrugsForskning, 
Dalum UddannelsesCenter og 
KRYMEDA (Foreningen for 
Krydderurte- og Medicinalplan-
teavlere i Danmark)

Kontakt
Vil du vide mere om projektet, 
kan du kontakte projektleder 
Kai Grevsen, som er seniorfor-
sker ved Danmarks Jordbrugs-
Forskning. 
E-mail: kai.grevsen@agrsci.dk  

Dyrknings- og demonstrations-
forsøg med medicinplanter

Areal med medicinplanter ved Danmarks JordbrugsForskning i Årslev

Medicinplanter dyrket ved Danmarks JordbrugsForskning i Årslev

Planteart Latinsk navn
Mulige aktivstoffer  
i medicinplante

Anvendt 
del

Morgenfrue Calendula officinalis Karotenoider/flavono-
ider/fenoliske syrer

Blomst

Hjulkrone Borago officinalis Æterisk olie Frø

Kornblomst Centaurea cyanus Flavonoider Frø

Anis Pimpinella anisum Æterisk olie Frø

Stenkløver, Mark- Melilótus officinalis Kumariner Skud

Marietidsel Silybium marianum Sesquiterpenlaktoner Frø

Guldblomme Arnica montana Sesquiterpenlaktoner Blomst

Timian Thymus vulgaris Æterisk olie Skud

Oregano Origanum vulgare Æterisk olie Skud

Salvie Salvia officinalis Æterisk olie Skud

Mynte Mentha ssp. Æterisk olie Skud

Sar Satureja hortensis Æterisk olie Skud

Nælde, Brænde- Urtica dioeca Kumariner/flavonoider/
fenoliske syrer

Skud/Rod

Røllike Achillea millefolium Æterisk olie/alkamider/
flavonoider

Skud

Mælkebøtte Taraxacum Sesquiterpenlaktoner Skud/
Blomst

Baldrian, Læge- Valeriana officinalis Valepotriater Rod

Kløver, rød- Trifolium pratense Flavonoider/fenoliske 
syrer

Skud/
Blomst

Solhat, Rød- Echinacea purpurea Alkamider Blomst/
Rod

Bukkehorn Trigonella  foenum-
graecum

Æterisk olie/alkaloider Frø

Læge-stregbælg Galega officinalis Alkaloider Skud

Perikon Hypericum perfo-
ratum

Hypericin derivater/hy-
perforin derivater/flavo-
noider

Skud/
blomst

Matrem Tanacetum parthe-
nium 

Sesquiterpenlaktoner Skud

Pil Salix Salicin derivater Bark

Solbær Ribes nigrum Æterisk olie/ flavono-
ider 

Blade/bær

Birk (Masur) Betula Saft

Tabel 1. Liste over de medicinplanter, der på nuværende tidspunkt er 
udvalgt til demonstrationsareal
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VIVAMEDICA producerer 
kosttilskud, der er baseret på 
danske, økologiske råvarer.

Af 
Louise Fur Høier 
Fyns ErhvervsCenter

Kosttilskud – en jungle af pro-
dukter, som ingen forbruger 
kan finde rundt i. Hvad virker, 
og hvad gør ikke? Hvilke pro-
dukter er reelle, og hvilke er 
fup? Kosttilskudsmarkedet vir-
ker ofte uigennemsigtigt og er 
dermed svært at gennemskue 
for forbrugerne. 

Flere aktører på markedet 
arbejder på at gøre op med det 
dårlige ry, som naturmedicin 
og kosttilskud har. Som nævnt 
andetsteds i denne avis har pro-
jekt Planter til Sundhed således 
netop til formål at identificere 
de aktive stoffer i medicinplan-
ter og dokumentere stoffernes 
effekt, således man har en sik-
kerhed for, at produkter med 
et givent indhold af disse stof-
fer har en gavnlig virkning på 
menneskekroppen.

Et andet initiativ på området 
kommer fra den odenseanske 
virksomhed VIVAMEDICA 
A/S. Virksomheden vil med 
sine tre nye kosttilskud højne 
standarden indenfor branchen 
og give forbrugerne overblik i 
form af sporbarhed. 

Fra plante til produkt
Et af nøglebegreberne hos VI-
VAMEDICA er sporbarhed, det 
vil sige muligheden for at spore 
de planter, der bruges i produk-
terne, tilbage til den mark, de 
har vokset på – eller omvendt 
at følge planterne fra marken til 
det færdige produkt. VIVAME-
DICA kan således, via et spor-
barhedsnummer på hver enkelt 
bøtte, fortælle forbrugerne nøj-
agtig på hvilken mark i Dan-
mark, planterne i kosttilskuddet 
er dyrket. VIVAMEDICA er på 
den måde med til at øge gen-
nemsigtigheden i et ellers til ti-
der uigennemsigtigt marked. 

Produkterne er fremstillet 
af danske, økologiske råvarer. 
Hele processen fra dyrkning 
og forarbejdning over produk-
tion til færdigt produkt fore-
går i Danmark og kontrolleres 
jævnligt af VIVAMEDICA. 
Der fokuseres i hele forløbet på 
at bevare et højt indhold af ak-
tivstoffer, således man opnår 
et effektivt slutprodukt.

Holistisk princip
Produkterne er sammensat af 
urter efter et holistisk princip, 
som sætter fokus på helheden 
frem for enkeltdelene. Urterne 
supplerer og forstærker således 
hinandens virkning. Derved 
er det muligt at behandle flere 
ubalancer i kroppen samtidig.

Alle VIVAMEDICAs nuvæ-
rende tre produkter henven-
der sig til de store livsstilssyg-

domme, som vi i stigende grad 
konfronteres med på grund af 
den moderne livsstil. VIVA A1 
er til kredsløbet og virker som 
en naturlig hjertemagnyl, VIVA 
A2 stabiliserer blodsukkeret og 
modvirker følgesygdomme til 
diabetes II, og VIVA A3 styrker 
leddene og øger bevægelig-
heden i forbindelse med gigt. 
Endnu tre produkter er på vej 
til næste år, blandt andet VIVA 
A45, som modvirker problemer 

i forbindelse med overgangsal-
deren, og et sikkert fremtidigt 
populært produkt VIVA CLR 
(clear), der renser leveren og 
derved modvirker tømmer-
mænd.

Fra kosttilskud til 
naturlægemiddel
VIVAMEDICAs produkter sæl-
ges i øjeblikket som kosttilskud, 
men det er meningen, at de 
med tiden skal godkendes som 
naturlægemidler. Det er dog en 
lang, sej og meget dyr proces, 
og den nuværende lovgivning 
for naturlægemidler er derfor 
på nuværende tidspunkt ikke 
hensigtsmæssig for en mindre 
nystartet virksomhed. 

VIVAMEDICAs produk-
ter lever dog allerede op til 
gældende standarder. Således 
analyseres urterne for aktive 
indholdsstoffer for at sikre, at 
produkterne er virksomme. 
Dyrkningen af planter foregår 
under GAP (Good Agricultu-
ral Practice) kontrol, produk-
tionen af produkterne under 
GMP (Good Manufacturing 
Practice) kontrol og dokumen-
tationen af indholdsstoffer un-
der GLP (Good Laboratorial 
Practice) kontrol. Dette er kon-
trolsystemer, som sikrer doku-
mentation for, at produkterne 
er produceret i overensstem-
melse med Lægemiddelstyrel-
sens standarder.

Med denne fokus på doku-
mentation og kontrol i forbin-
delse med naturlægemidler, 
går vi således ind i en ny æra, 
hvor naturlægemidler kan og 
bør tages lige så seriøst som 
konventionel medicin. Plante-
medicin virker ofte lige så godt 
som konventionel medicin, 
men med langt færre bivirk-
ninger. Der er således kun til-
bage at sige: »Det er din krop, 
dit ansvar og dit valg«”. 

Fotografier med motiver fra 
fjerne, eksotiske lande og 
historier, der fascinerer og 
fængsler. Xavier Fretté har 
oplevet mere end de fleste 
andre – og han deler gerne 
ud af sine oplevelser.

Af
Karin Ilsøth Rasmussen
UdviklingsCenter Aarslev 

Xavier Fretté er ansat som pro-
jektforsker i forskergruppen for 
Vegetabilsk Kvalitet under af-
delingen for Råvarekvalitet ved 
Danmarks JordbrugsForskning i 
Årslev. Her undersøger han bl.a. 
brændenælder, æselfoder og ma-
rietidsel for stoffer med gavnlig 
virkning på menneskers helbred. 

Som navnet antyder, er Xa-
vier ikke just pæredansk. Han 
blev født i Frankrig i byen 
Laval, som ligger i Mayenne, 
Pays de la Loire. Da lille Xavier 
er blot 15 dage gammel, tager 
forældrene ham med til Ghana, 
hvor faren har fået arbejde som 
franskunderviser. De efterføl-
gende år rejser familien rundt 
i en række lande; Nigeria, Li-
byen, Australien, Liberia og 
Tyrkiet. Alle steder underviser 
faren i fransk, mens moren er 
hjemmegående, og Xavier går 
i den franske skole.

Golfkrig og  
familieforøgelse
Xavier bliver student i Tyrkiet, 
hvorefter han vender tilbage 
til Frankrig. Her læser han til 
marinebiolog og supplerer se-
nere med en biokemisk uddan-
nelse. Xaviers næste mål er en 
Mastergrad, som han tager ved 
universitetet i Nantes. Derefter 
vender han i 1990 næsen mod 
Saudi Arabien sammen med 
sin danske kone, der skal ar-
bejde for Udenrigsministeriet 
ved den danske ambassade i 
Riyadh. Xavier bliver ansat ved 
den franske ambassade som 
rådgiver på så vidt forskellige 
områder som turisme, universi-
tetsuddannelser og forskning. 

»Saudi Arabien er et meget 
lukket samfund, hvor befolk-
ningen er underlagt strenge reg-
ler, bl.a. hvad angår indtagelse 
af alkohol og omgang mellem 
mænd og kvinder«, fortæller 
Xavier. Folk med diplomatisk 
beskæftigelse slipper dog lidt 
nemmere fra konfrontationer 
med politiet og det religiøse 
politi, og hyppige ambassade-
fester gør tilværelsen festlig for 
det unge par. 

Stemningen ændres dog 
drastisk, da Saddam Hussein i 
1990 invaderer Kuwait. Situa-
tionen i Riyadh bliver kaotisk, 
og den 15. januar 1991 – to dage 
forud for USA’s angreb og ind-
ledningen på den første Golf-
krig – forlader Xavier Saudi 
Arabien som passager på det 
sidste kommercielle fly. Konen 
er blevet evakueret fem dage 
tidligere. Tilbage i Danmark 
kommer Xaviers første barn 
til verden d. 28. februar 1991 
– samme dag som krigen stop-
per. Da tilstanden i Saudi Ara-
bien igen er stabil, tager parret 
tilbage, og deres anden søn bli-
ver født få år senere.

Dansk hele vejen

VIVAMEDICAs kosttilskud 
VIVA-A1, VIVA-A2 og VIVA-
A3

Koral med effekt  
mod kræftceller
Mens den øvrige familie i 1995 
flytter til Bulgarien, hvor konen 
har fået ansættelse på den dan-
ske ambassade, tager Xavier en 
ph.d. ved universitet i Nantes 
(Frankrig). Hans afhandling 
omhandler naturstoffer i hav-
dyr, og fokus er på en særlig 
koral, Ctenocella, der tilhører 
Gorgonacea-familien (også 
kendt som Hornkoraller). Xa-
viers forskning viser, at koral-
len bl.a. indeholder stoffet cte-
nacetal, som har en effekt mod 
kræftsyge celler. Desværre viser 
molekylet sig at være for aktivt; 
det destruerer ikke blot kræftcel-
lerne, men også de raske celler. I 
øvrigt stammer de koraller, som 
Xavier undersøger, fra Ny Ca-
lendonien (øst for Australien), 
hvor Xavier som 8-årig ferierede 
med sine forældre.

Potentiale som  
medicinplante
Efter at have erhvervet en 
ph.d. grad slutter Xavier sig 
til sin familie i Sofia, hvor han 
bliver ansat på »Bulgarian 
Academy of Sciences«. Xavier 

Kosmopolitten

Forskergruppen for Vegeta-
bilsk Kvalitet, Afdelingen for 
Råvarekvalitet, ved Danmarks 
JordbrugsForskning arbejder 
med at identificere aktive stof-
fer i planter, der kan anvendes 
til medicinske formål.
 
Af 
Nanett Mosumgaard og 
Lars Porskjær Christensen
Danmarks  
JordbrugsForskning

Forskergruppen for Vegetabilsk 
Kvalitet (VEG) er beliggende i 
Årslev syd for Odense. Afde-
lingen ledes af  Lars Porskjær 
Christensen og tæller pt. 15 fast-
ansatte, 2 Ph.d. studerende og 4 
specialestuderende. Forskningen 
i afdelingen omhandler kvalitet 
af friske og forarbejdede vege-

tabilske levnedsmidler samt na-
turstofkemi i relation til generelle 
aspekter af planters dyrkning og 
kvalitet. Der forskes i kvalitet af 
frugt, grønsager, kartofler og 
cerealier samt saft, stegte, kogte 
og bagte produkter. Der forskes 
også i råvarekvalitet, effekter 
og forbedringer af lagrings- og 
forarbejdningsmetoder på teks-
tur, reologi, sensorisk kvalitet, 

sundhedsgavnlige stoffer samt 
aroma- og smagsstoffer. 

Afdelingen har således op-
bygget en stor ekspertise inden-
for isolering, identifikation og 
analyse af naturstoffer i planter, 
som bl.a. anvendes i relation 
fødevarekvalitet, sundhed og 
plantemedicin. Der udvikles nye 
og forbedrede produkter og pro-
duktionsmetoder i samarbejde 

Forskning i planters indholdsstoffer 

Xavier arbejder med at undersøge 
planter for stoffer med helbreds-
gavnlig virkning

Lars Porskjær Christensen er leder af forskergruppen for Vegetabilsk 
Kvalitet

Den Saudi Arabiske ørken Rub al Khali, som på engelsk kaldes Empty Quarter, hvilket betyder noget i retning af »Øde 
Område«
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Forskning i planters indholdsstoffer 

Den Saudi Arabiske ørken Rub al Khali, som på engelsk kaldes Empty Quarter, hvilket betyder noget i retning af »Øde 
Område«

forskningsarbejde retter sig 
her mod planten gyvelkvæler, 
som er en 100% parasitplante 
(en plante, der kun kan leve 
qua en værtsplante). Gyvel-
kvælerens frø kan spire efter 
mere end 20-30 år i jorden, og 
Xavier undersøgelser skal af-
dække den indbyrdes »kom-
munikation« mellem værts-
plante og parasitplante, dvs. 
identificere de molekyler, der 
– idet de udskilles af værts-
planten – forårsager frøenes 
spiring. Ifølge Xavier er det 
oplagt, at gyvelkvæleren kan 
have et potentiale som medi-
cinplante, da parasitplanter 
ofte har et højt indhold af ak-
tivstoffer, hvormed de beskyt-
ter sig mod omgivelserne. 

Tilbage i Danmark 
– hvad nu?
Efter nogle år i Riyadh, hvor 
Xavier underviser i geologi og 
biologi på den franske skole, er 
Xavier, konen og børnene nu til-
bage i Danmark. Som nævnt ind-
ledningsvis arbejder Xavier som 
projektforsker ved Danmarks 
JordbrugsForskning, men han 
er også i gang med en uddan-
nelse som voksenunderviser 

– en pædagogisk uddannelse, 
som Xavier kan trække på, når 
han skal formidle sine faglige 
kundskaber. Står det til Xavier, 
byder fremtiden således ikke 
blot på forskning »for forsknin-
gens skyld«. Ligesom sin far har 
han lysten til at lære fra sig og 
indgå i dialog omkring det, han 
brænder for: Den forunderlige 
naturs mange potentialer. 

Jo, Xaviers rejselyst ud-
mønter sig ikke blot i en lyst 
til geografiske rejser – også 
på det faglige og personlige 
plan søger han konstant mod 
nye horisonter. Og det med en 
entusiasme på højde med Eif-
feltårnet.

Specialeemne:  
Medicinplanter
Som specialestuderende hos DJF 
indgår man ofte i de forsknings-
grupper, der er. Det betyder, at 
valget af specialeemne godt kan 
være begrænset, men til gengæld 
åbner det op for muligheden for 
at være en del at et forsknings-
team. 

Som Jakob udtrykker det: 
»Man er jo lidt blank, for man 
ved ikke hvad der rør sig, og 
hvad der er interessant. Det kan 
godt være, at man har nogle 
ideer, men det er ikke sikkert, 
at man kommer til at arbejde 
med lige nøjagtig de ideer, for 
man indgår i en større enhed. 
Forskergruppen har nogle inte-
resser inden for specielle områ-
der. Det er Lars (red.: Porskjær 
Christensen) der sælger varen, 
men i den sidste ende er det 
dog os selv, der vælger.«

I dag arbejder Jakob og Ka-
ren som nævnt med henholds-
vis pil og artiskok med henblik 
på at finde stoffer, der kan have 
en helbredende effekt. De ser 
bl.a. på, hvilke stoffer der er i de 
forskellige sorter, samt om der 
er en forskel afhængig af hvilken 
del af planten, der bruges. Det er 
en standardiseret proces, og det 
er , ifølge Jakob, nemt nok at se, 
at der er mange forskellige stof-
fer i planterne – det, der tager 

tiden, er at isolere og identificere 
stofferne. 

Begge er enige om, at deres 
specialeemner ligger tættere på 
brugerstadiet end den traditio-
nelle grundforskning. Der er jo 
allerede plantemedicinske pro-
dukter ude i handlen.   

Et problem med plantebaseret 
medicin, som Jakob ser det, er, at 
det ikke er en særlig økologisk 
tankegang at samle planterne 
i naturen uden at genplante. 
På den måde vil arter på sigt 
uddø. I stedet bør man begynde 
at dyrke dem – ligesom tradi-
tionelle afgrøder som f.eks. korn. 
At tilpasse planterne til danske 
forhold er et af de områder, hvor 
DJF har unikke kompetencer. 

Fremtiden
Hvad de to studerende vil, den 
dag, de står med eksamensbe-
viset i hånden, er de ikke helt 
afklarede omkring. Karen er 
dog af den overbevisning, at 
hun ikke skal undervise – til 
gengæld trækker forsknings-
verdenen. Hun vil gerne for-
dybe sig i et givent emne over 
en længere periode, hvor resul-
taterne kommer efter lang tids 
slid. Jakob kunne godt tænke 
sig at arbejde med sit eget 
forskningsprojekt, men mulig-
heden for at undervise er ikke 
udelukket. 

med erhverv, industri og andre 
forskningsinstitutioner i ind- 
og udland.

Gulerødder  
og ginseng
En af indsatsområderne inden-
for fødevarer har i mange år væ-
ret helbredsgavnlige stoffer i ve-
getabilske råvarer med henblik 
på at kunne forklare den sund-
hedsgavnlige effekt af frugt og 
grønsager. Da mange typer af 
de helbredsgavnlige stoffer, der 
optræder i frugt og grønt, også 
findes i medicinplanter, kan 
forskningsområdet udvides til 
også at inkludere bioaktive stof-
fer i medicinplanter. Herved op-
nås en naturlig synergi mellem 
to forskningsområder, hvor ny 
viden kan udnyttes på tværs af 

fekt, men også for dens forebyg-
gende effekt mod bl.a. kræft. 
Resultaterne fra forskningen i 
gulerodens forebyggende effekt 
kan derfor med fordel udnyttes 
indenfor produktionen af natur-
medicin baseret på ginseng. 

Omvendt forventes det også, 
at resultater, der opnås inden-
for forskning i bioaktive stoffer 
i medicinplanter, kan bruges 
i relation til helbredsgavnlige 
stoffer i vegetabilske fødevarer. 
Et eksempel på dette er VEGs 
forskning i dokumentation af 
den anti-inflammatoriske effekt 
af hyben. En forskning, som er 
foregået i et tæt samarbejde med 
Hyben-Vital International ApS, 
Rigshospitalet og Danmarks 
Farmaceutiske Universitet. Den 
anti-inflammatoriske effekt af 
hyben skyldes formodentlig et 

forskningsområderne. 
Et godt eksempel er VEGs 

forskning i gåden om gulero-
dens forebyggende effekt mod 
udvikling af kræft. En effekt,  
man længe har tilskrevet gulero-
dens høje indhold af antioxidan-
ten b-karoten, men som nok sna-
rere skyldes gulerodens indhold 
af stoffet falcarinol. Gulerødder 
indeholder nemlig naturligt 
falcarinol i koncentrationer, der 
formodentlig kan forklare gu-
lerodens forebyggende effekt 
overfor kræft. Dette har VEG 
i samarbejde med Syddansk 
Universitet (SDU) bl.a. kunne 
bekræfte i rotteforsøg. 

Falcarinol er desuden også 
et velkendt bioaktivt naturstof 
i medicinplanten ginseng (Pa-
nax ginseng). Ginsengroden er 
kendt for dens opkvikkende ef-

eller flere galaktolipider, hvoraf 
nogle også forekommer i føde-
varer. 

Fokus på  
medicinplanter
VEGs øgede fokus på me-
dicinplanter afspejles i de 4 
specialeprojekter, der pågår 
i gruppen i øjeblikket i et tæt 
samarbejde med SDU, Ingeni-
ørhøjskolen Odense Teknikum 
og UdviklingsCenter Aarslev. 
Som eksempler på specialepro-
jekter kan nævnes (i) Isolering 
og identifikation af salicin og 
salicinderivater og andre na-
turstoffer med henblik på do-
kumentation af  pils smertestil-
lende og anti-inflammatoriske 
effekt og (ii) Forarbejdningens 
indflydelse på indholdet af po-

tentielle bioaktive stoffer i pil 
med henblik på produktion af 
naturlægemidler baseret på pil.

Indenfor medicinplanter ar-
bejder VEG tæt sammen med 
SDU, Odense Universitetshospi-
tal, UdviklingsCenter Aarslev, 
industri og avlere. Målene med 
samarbejdet er bl.a. at skabe en 
nicheproduktion af danske medi-
cinplanter og udvikle naturlæge-
midler, der har en dokumenteret 
effekt overfor folkesygdomme 
som kræft, diabetes, hjerte-/kar-
sygdomme og gigt. Samarbejdet 
inkluderer også traditionel kom-
plementær medicin (TCM), hvor 
fokus er på at dokumentere ef-
fekten af medicinske produkter 
fra lande, der har en lang tradi-
tion for brugen af TCM i behand-
ling af sygdomme – f.eks. Kina. 

En solbeskinnet formid-
dag tog jeg en snak med to 
studerende ved Syddansk 
Universitet, Jakob Østerberg 
Maibom og Karen Marie 
Eriksen. Jakob og Karen er 
begge i gang med speciale, 
som de laver ved Danmarks 
JordbrugsForskning (DJF) 
i Årslev – Afdelingen for 
Råvarekvalitet.

Af 
Sonja Jensen
UdviklingsCenter Aarslev

Jakob er den mest rutinerede 
af de to; han har været i Årslev 
et lille års tid, mens Karen blot 
har været der i 1½ måned. De 
beskæftiger sig med henholds-
vis pil og artiskok.

Hvorfor Danmarks 
JordbrugsForskning?
På spørgsmålet om hvad der 
har fået dem til at skrive spe-
ciale hos DJF, har de lidt for-
skellige svar. Jakob læste idræt 
i to år, inden han begyndte at 
overveje specialeemne indenfor 
kemi. Efter at have shoppet lidt 
rundt fandt han et interessant 
emne hos Forskergruppen for 
Vegetabilsk Kvalitet. 

Karen derimod blev inspire-
ret af kurset: Naturstofkemi, Se-
kundære metabolitter. Et kur-
sus som forskningsleder Lars 
Porskjær Christensen (DJF) un-
derviser i.  Emneoversigten for 
kurset lyder bl.a.: »Biosyntese, 
struktur, udbredelse og biolo-
gisk aktivitet af naturligt fore-
kommende forbindelser samt 
eksempler på deres funktion i 
biologiske systemer, herunder 
deres gavnlige/skadelige ef-
fekter på mennesker«. 

Ctenocella-korallen indeholder 
et stof med effekt mod kræftsyge 
celler

Et virkelighedsnært 
speciale

Karen Marie Eriksen og Jakob Ø. Maibom laver speciale om medicinplanter
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Institut for Biokemi og 
Molekylær Biologi (BMB) på 
Syddansk Universitet (SDU) 
i Odense blev dannet den 1. 
januar 2000 ved en sammen-
lægning af de to tidligere 
institutter Biokemisk Institut 
og Institut for Molekylær 
Biologi. 

Af 
Hanne Dahl Mortensen og 
Karsten Kristiansen
Syddansk Universitet

Forskningen, som finder sted 
på BMB, omhandler studiet af 
de basale processer, der styrer 
alle cellers liv og udvikling. 
Dette inkluderer dels studier 
af, hvordan gener er opbygget, 
og dels studier af, hvordan ge-
ners aktivitet reguleres. 

Processerne, hvorved ge-
ners information omsættes 
til protein via oversættelse af 
genernes DNA til RNA, og 
processerne, hvorved infor-
mationen i RNA oversættes til 
proteiner, undersøges også.

Proteiner fungerer typisk 
ved at interagere med andre 
proteiner eller ved at inter-
agere og omsætte små eller 
store molekyler. Studiet af 
disse processer indgår som et 
væsentligt element i al forsk-
ning ved BMB. 

Identifikation af proteiner 
og deres funktion er ofte re-
guleret ved, at proteinerne 
modificeres på forskellige må-
der, og identifikation af disse 
modifikationer er ligeledes et 

centralt områder for institut-
tets forskning. 

Instituttets forskning er me-
get internationalt orienteret og 
foregår i tæt samarbejde med 
talrige internationale forsk-

ningsinstitutioner og virksom-
heder.

Forskningsgrupper  
og uddannelser
Instituttet består af følgende 
forskningsgrupper:

• Protein Research Group
•  Protein Interaction Labora-

tory
•  Eukaryotic Gene Expression 

and Differentiation Group
•  Biomedical Research and 

Molecular Cell Biology 
Group

• Hormone/Lipid Group 
• Microbiology Group
• Photosynthesis Group
•  Technical Microbiology 

Group 
• Cellular Complexity

Instituttet tilbyder bachelor- 
kandidat- og Ph.d-uddannel-
ser i Biokemi og Molekylær 
Biologi og en kandidatuddan-
nelse i Bioteknologi, som pri-
mært er rettet mod interna-
tionale studerende. Instituttet 
tilbyder også bachelor- og kan-
didatuddannelser i Biomedicin 
og Bioinformatik i samarbejde 
med andre institutter på SDU.

Netværk
BMB har desuden et omfattende 
netværk af regionale, nationale 
og internationale samarbejder. 
På regionalt plan samarbejder 
BMB med Danmarks Jordbrugs-
Forskning, Årslev. Desuden 

er BMB in-
volveret i 
samarbejder 
med Odense 
Universitets-
hospital. På 

dokumenteres videnskabeligt 
og tåler også sammenligning 
med »konventionel« vestlig 

medicin. 
En del BioLigands fun-

dament er en grundlæg-
gende viden om, hvor-
dan fedtceller udvikler 

sig. Endvidere har fir-
maet stor erfaring i at 

tilrettelægge og ud-
føre cellebaserede 

analyser. Med 
c e l l e b a s e r e d e 
analysemetoder 

kan man på en 

virkelighedsnær måde blandt 
andet undersøge stoffers evne 
til at aktivere PPARer og deres 
effekt på fedtcelleudvikling. 
Ved ekstraktion og fraktione-
ring af traditionel kinesisk ur-
temedicin med dokumenteret 
gunstig effekt på sukkersyge-
patienters blodsukkerniveau 
arbejder BioLigands på at 
identificere og isolere de ak-
tive stoffer i urtemedicinen 
og derved bane vejen for en 
videnskabelig forklaring på 
den kinesiske urtemedicins 
effekt.    

Institut for Biokemi og Molekylær Biologi
nationalt plan samarbejder 
BMB bl.a. med Novo Nordisk, 
Lundbeck, Danisco, Leo Phar-
maceuticals, NatImmune A/S 
og Carlsberg. 

Det internationale samar-
bejde er meget stort og omfat-
ter egentlige forskningssam-
arbejder med mere end 100 
forskningsinstitutioner fordelt 
over hele verden. 

Dertil kommer en række 
mere industrielt orienterede 
samarbejder med farmaceuti-
ske giganter som GlaxoSmith- 
Kline Pharmaceuticals og 
Astra Zeneca samt en række 
store internationale biotekno-
logiske virksomheder, bl.a. 
Phamacia, Upjohn Company, 
Biacore AB, Cerbios-Pharma 
SA, Roussel Sante R & D og 
Aventis Pharma A/S.

Medarbejdere
Medarbejderne ved BMB pub-
licerer hvert år ca. 120 artikler i 
internationale tidsskrifter og er 
hyppigt inviterede foredrags-
holdere ved internationale 
møder. Instituttet har et me-
get stort antal internationale 
gæster på Ph.d. og post.doc 
niveau. Desuden har BMB en 
meget stor ekstern finansiering 
i omegnen af mindst 35 mio. kr. 
pr. år. 

Instituttets samlede perma-
nente personale omfatter 24 
videnskabelige medarbejdere 
og 46 teknisk/administrative 
medarbejdere. I tidsbegræn-
sede stillinger er tilknyttet 31 
post.docs og 44 Ph.d. stude-
rende. 

Læs mere om Institut for 
Biokemi og Molekylær Biologi 
på www.sdu.dk/Nat/bmb/

BioLigands er en forsk-
ningsbaseret virksomhed, 
der arbejder med at isolere 
og udvikle farmokologisk 
aktive stoffer fra naturpro-
dukter med allerede doku-
menteret aktivitet.

Af 
Rasmus Koefoed Petersen 
og Karsten Kristiansen
Syddansk Universitet

Fedme og dermed associe-
rede sygdomme udgør et sta-
digt stigende problem i den 

vestlige verden. Den måske 
mest markante følgelidelse er 
type II diabetes, også kaldet 
»gammelmands-sukkersyge«. 
Denne form for diabetes er ka-
rakteriseret ved, at patientens 
evne til at optage blodsukker 
nedsættes som følge af øget in-
sulin niveau.

Sukkersygen behandles ty-
pisk med medikamenter, der 
forøger kroppens evne til at 
respondere på insulin. Disse 
stoffer binder og aktiverer pro-
teiner kaldet Peroxisome Proli-
ferator Aktiverede Receptorer 

( P P A R e r ) . 
PPARer er li-
geledes vigtige 
regulatorer i ud-
viklingen af fedt-
celler.

I Kina eksisterer 
en lang tradition for 
sygdomsbehandling 
med urtemedicin. Ur-
temedicin er som oftest 
produkter, der er kende-
tegnet ved en ringe grad 
af forarbejdning. Imidlertid 
kan den medicinske effekt 
af mange af disse produkter 

BioLigands 

Øget konkurrenceevne  
gennem certificering.

Af 
Marianne Jepsen 
Dansk Erhvervs-
gartnerforening

Prisen på et produkt er ikke 
længere altafgørende for afta-
gerne af produktet. Der foku-
seres mere og mere på doku-
mentation af selve produktet 
og på de forhold, man produ-
cerer under. 

Flere store supermarkeds-
kæder forlanger allerede en 
GAP (Good Agricultural Prac-
tice) certificering fra deres le-
verandører. Teknisk set er en 
GAP et sæt af dokumenter, 
som kan benyttes til interna-
tional certificering. I specifika-
tionen indgår krav som gød-
ningsregnskab, registrering af 
plantebeskyttelsesmidler og 
opbevaring af kemikalier, ar-

bejdsmiljø m.m. Med en GAP 
kan den enkelte producent 
styrke sit produkt og dermed 
være med til at sikre den frem-
tidige afsætning på hjemme-
markedet og på eksportmar-
kedet.

Dansk  
certificeringssystem
DEG Green team (Dansk Er-
hvervsgartnerforenings konsu-
lentafdeling) og KRYMEDA,  
(Foreningen for Krydderurte- 
og Medicinalplanteavlere i 
Danmark), vurderer mulighe-
derne for en GAP for medicin-
planter i Danmark. Et muligt 
certificeringssystem indgår 
som del af projektet Planter 
til Sundhed. Ideen er, at vi vil 
læne os op ad eksisterende 
systemer og så på sigt udvide 
systemet, så det passer til me-
dicinplantedyrkning i Dan-
mark.

GAP 
– Good Agricultural Practice

Laboratoriet 
ved Institut for 

Biokemi og 
Molekylær Bi-

ologi Syddansk 
Universitet

Mark med Rød Solhat
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Markedet for lægeplantemid-
ler forventes at stige indenfor 
den næste 10-års periode. 
Produktionen af råvarer 
til medicin og kosttilskud 
foregår bl.a. i Østen og nogle 
steder i Europa. Men det er 
interessant at få mere viden 
om, hvorvidt der findes 
planter, som med fordel kan 
dyrkes i Danmark.

Af 
Birthe Thode Jacobsen  
KRYMEDA og
Marianne Jepsen
Dansk Erhvervs-
gartnerforening
KRYMEDA, Foreningen af 
Krydderurte- og Medicinal-
planteavlere i Danmark, blev 
dannet, da en gruppe avlere 
besluttede sig for at dele erfa-
ringer. De indså, at et samar-
bejde kunne være med til at 
øge variationen i deres kultur-
valg. Foreningen har i dag 20 
medlemmer, som producerer 
krydderurter og medicinplan-
ter på arealer fra en halv hektar 
til over hundrede hektar. Siden 
foreningen blev grundlagt for 
3 år siden, har arealet været sti-

gende. Flere af medlemmerne 
er økologiske producenter.

Mange udfordringer 
Der er mange udfordringer 
ved at producere krydderurter 
og medicinplanter. En af udfor-
dringerne er at blive dygtig til 
at producere en given kultur af 
en god kvalitet. Samtidig er det 
helt afgørende, at man kommer 
ind på markedet og får de pro-
ducerede varer solgt. En anden 

udfordring er, at der ikke altid 
findes egnede maskiner til høst, 
ukrudtsbekæmpelse m.m. De 
små produktioner og specialaf-
grøder kræver, at man er lidt af 
en troldmand og evner at om-
bygge maskiner, så de passer til 
ens produktion.

Spørgeskema- 
undersøgelse
12 ud af KRYMEDAs 20 med-
lemmer har for nyligt deltaget 

i en spørgeskemaundersøgelse 
omhandlende størrelsen af de-
res produktion, hvorvidt denne 
er økologisk eller konventionelt 
dyrket samt hvilke kulturer, der 
dyrkes. Nogle af resultaterne af 
undersøgelsen ses i Tabel 1. 

Tabellen viser, at der dyrkes 
mange forskellige planter, og 
at langt de fleste kun dyrkes af 
en enkelt avler. Enkelte dyrkes 
dog af flere avlere, f.eks. pil, 
solhat, timian og kløver. Det, 
der dyrkes mest af, er brænde-

nælde, pil, marietidsel, bukke-
horn og mælkebøtte. Det skal 
dog nævnes, at idet ikke alle 
KRYMEDAs medlemmer har 
deltaget i undersøgelsen, giver 
tabellen ikke et fuldstændigt 
billede. 

Spørgeskemaundersøgelsen 
viste desuden, at renholdelse 
er en af de største udfordrin-
ger for avlerne, tillige med ud-
viklingen af generel viden om 
dyrkning af specifikke medi-
cinplanter. Med hensyn til for-
arbejdning af plantematerialet 
er det næsten udelukkende én 
af de avlere, der har udfyldt 
spørgeskemaet, som varetager 
denne. 

Det nævnes desuden, at det 
er svært at konkurrere med 
verdensmarkedspriser i forar-
bejdningsleddet. Der er perma-
nent mangel på muligheder for 
salg, og avlerne efterspørger i 
høj grad aftagere, som vil binde 
sig på køb, så en mere langsig-
tet produktion kan udvikles. 
Avlerne efterspørger klare in-
dikationer fra markedet med 
hensyn til hvilke planter, der 
skal dyrkes, hvilke kvalitets-
krav der stilles, samt hvilke pri-
ser, der kan forventes.

KRYMEDA – en avlerforening

Planteart Antal avlere Planteart Antal avlere

Mælkebøtte 1 Marietidsel 1

Pil 5 Lægebaldrian 1

Hyben 1 Perikon 1

Solbær 2 Lægestregbælg 2

Birk 1 Mynte 2

Hyld 2 Melisse 1

Solhat 3 Kornblomst 1

Timian 2 Morgenfrue 1

Oregano 2 Diverse urter 1

Salvie 1 Lægestokrose 1

Kløver 3 Artiskok 1

Brændenælde 2 Matrem 1

Røllike 1 Eg 1

Bukkehorn 1 Havre 1

Stenkløver 2

En udviklingsvirksomhed 
indenfor økologi og kost-
tilskud.

Af 
Hjalmar Høst

Biosynergy’s indehaver Mar-
tin Jørgensen er teknonom i 
produktions- og produktud-
vikling. For ham betyder det 
blandt andet en fremsynethed, 
der gør, at hele processen fra 
forædling, dyrkning og høst 
over forarbejdning til produk-
ter og deres fysiske virkninger 
på mennesker og dyr ses i en 
samlet helhed. »Man stopper 
ikke udviklingsarbejdet/arbej-
det med at optimere, fordi man 
har fremgang i ét af førnævnte 
led. Hos Biosynergy fortsætter 
vi med at optimere dyrkningen, 
til det ønskede resultat opnås«, 
siger Martin Jørgensen.

Når man spreder sig over så 
bredt et fagområde, er det op-
lagt at knytte tætte samarbej-
der indenfor specifikke kom-
petenceområder, og derefter 

indsætte dem i sammenhæn-
gene. Det er et af Biosynergy´s 
specialer.

Fokus på formålet
»Det hele startede med plante-
skolen, hvor grundstene til vo-
res senere udviklingsopgaver 
blev lagt«, siger Martin Jørgen-
sen. »Her var filosofien »fokus 
på formålet«, uden hensyn til 
pris og tidligere vaner eller 
installationer. Det handler om 
at bryde med vanetænkningen 
og finde ud af, hvordan man 
kan nytænke produktions- og 
produktudviklingen. Næste 
trin er så at gøre projektet kon-
kurrencedygtigt og til sidst at 
realisere projektet«, siger Mar-
tin.

Blik for naturen
»Vores planteproduktion star-
ter i væksthus, hvor vi gør os 
til herre over lys, vand, varme,  
næringsstofsammensætnin-
gen m.m. Dermed bliver vi i 

stand til så at sige at manipu-
lere plantens vækst til et spe-
cifikt udseende, som tjener de 
ønskede formå. Vi kalder det 
designede planter og plante-
systemer.«, siger Martin Jør-
gensen. »Jeg tror på, at hvis vi 
fortsat udvikler vores blik for 
naturen i forhold til at læse og 
forstå planter og urter, så vil 
man med disse teknikker opnå 
resultater, som mange tror kun 
er mulig at nå via gentekno-
logi.«

Dyrkningen rettes ind
Martin Jørgensen fortsætter: 
»At indrette dyrkningen efter 
hvilke indholdsstoffer, man 
gerne vil have frem i planterne, 
er en anden side af samme sag, 
fordi det giver mulighed for at 
få en sundere kulturdyrkning, 
og dermed også gør det nem-
mere at dyrke økologisk. Men 
det er også interessant at prøve 
at indrette dyrkningen efter det 
produkt, planten skal indgå 
i. Her kommer et væsentligt 
parameter for kvalitetsopti-
mering ind; forarbejdningen. 
For hvis forarbejdningen ikke 
er optimal, kan man ødelægge 
et ellers tilfredsstillende dyrk-
ningsresultat.«

Mobilt  
forarbejdningsanlæg
Biosynergy arbejder intensivt 
på at skabe et mobilt modul-
opbygget forarbejdningsan-
læg for at kunne forarbejde 
planter og urter direkte fra 
høst og dermed bevare flest 
mulige af de indholdsstoffer, 

man ønsker. Da det er ligeså 
vigtigt at kunne forrente for-
arbejdningsanlægget bedre, 
udvikler Biosynergy i samar-
bejde med Ingeniørhøjskolen 
Odense Teknikum et mobilt 
ekstraktionsanlæg. Anlægget 
vil i princippet kunne starte 
med solbær i det tidlige forår 
og derefter følge sæsonen med 
timian, oregano, salvie, mynte 
og solhat på den aktuelle 
mark på det optimale høst-
tidspunkt.

Den første enhed er et »for-
søgskøkken« til indkøring af 

opskrifter og mindre produk-
tioner. I 2005 skal så ekstrakti-
ons- og tørringsmoduler være 
produktionsklare. Det er pla-
nen, at der på sigt skal komme 
både presse-, pakke- og tappe-
moduler til.

Både til  
mennesker og dyr
Biosynergy har i en årrække 
haft egne økologiske kosttil-
skudsprodukter på markedet 

Biosynergy i form af teer, tinkturer og 
droger. Droger og tinkturer 
sælges blandt andet også som 
bulkvarer, hvor de efterføl-
gende indgår i juice, salt, mæl-
kesyrefermentering eller mæl-
keprodukter. Men Biosynergy 
har også egne produkter, som 
hovedsageligt sælges via inter-
nettet.

En mere indirekte måde at 
forbedre den menneskelige 
helse på er ved at undgå anti-
biotika til husdyr. Derfor har 
Biosynergy også udviklet en 
hel serie af produkter, som 

husdyravlere kan anvende som 
kosttilskud til deres husdyr i 
stedet for at bruge antibiotika.

Til dokumentation af pro-
cesser og produkter har Biosy-
nergy i øjeblikket en forsker-
studerende fra Indien tilknyttet 
virksomheden. 

Yderligere informationer kan 
fås ved henvendelse til Biosy-
nergy eller på 
www.biosynergy.dk  
www.bioshoppen.dk.

Ovenfor: Høst af oregano med ombygget mejetærsker 
Til højre: Tabel 1. Oversigt over dyrkede planter og 
det totale antal af avlere, der i et eller flere af årene 
2002-05 dyrker den pågældende plante 

Mobilt køkken

Oreganomark
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Den italienske Toscana-
region er på mange måder et 
spændende område, som de 
fleste kender for dens natur, 
historie, arkitektur og gode 
mad. Men nu skal vi også til 
at regne med regionen som 
en spændende aktør – og mu-
lig samarbejdspartner – på 
plantemedicinområdet.

Af 
John Henriksen
UdviklingsCenter Aarslev

I november 2003 holdt To-
scana-regionen en konference 
i Brüssel om plantemedicin, 
og det var i den forbindelse, at 
det fynske netværk, via amtets 
kontor i Brüssel, første gang fik 
kontakt med regionen.

Denne kontakt blev i løbet 
af foråret 2004 udbygget og 
resulterede i slutningen af ok-
tober i en studietur til Toscana. 
Deltagerne i turen var Karsten 
Kierkegaard (Fyns Amt) og 
John Henriksen (Udviklings-
Center Aarslev). Toscana-regi-
onen havde sammensat et  me-
get spændende program, som 
bragte os vidt omkring: Fra 
regionalpolitik over forskning 
til egentlig primærproduktion 
og forarbejdning.

Møde med Toscana 
regionen og ARSIA
De første møder blev afholdt 
i Firenze med repræsentanter 
fra Toscana-regionen, Firenze 
Universitet og ARSIA. 

Toscana har, som den første 
region i hele Italien, indført 
offentlig medfinansiering af 
borgernes udgifter til alter-
nativ medicin (TCM). Dette 
er sket med opbakning fra de 
nationale sundhedsmyndighe-
der i Italien. Toscana-regionen 
medfinansierer bl.a. borgernes 
udgifter til akupunktur, homø-
opati og fytoterapi via de ca. 
50 TCM-centre, der i øjeblikket 
findes i regionen. 19,3% af bor-
gerne i Toscana benytter sig af 
TCM.

ARSIA har fået overdraget 
ansvaret for fremme af tek-
nologi, forskning og produk-
tion på landbrugsområdet 
i Toscana-regionen. ARSIA 
støtter og fremskynder in-
novation og udvikler teknisk 
bistand vedrørende produk-
tion, omstilling og kommer-
cialisering på landbrugsom-
rådet. Toscana-regionen har 

fået status som et landbrugs-
mæssigt »laboratorium« for 
hele Italien, hvor nye ideer 
og projekter udvikles og af-
prøves.

Firenze Universitet var re-
præsenteret ved Prof. Franco 
F. Vincieri, som bl.a. er aktiv 
rådgiver for ESCOP, som er 
EU’s »Scientific Cooperative 
on Phytotherapy«. Vincieri 
er med til at vurdere, hvilke 
planter, der skal optages i 
»ESCPO Monographs – The 
Scientific Foundation for 
Herbal Medicinal Products«. 
Desuden er professoren leder 
af Departement of Pharma-
ceutical Sciences, som lige er 
flyttet ind i helt nye facilite-
ter i udkanten af Firenze med 
topmoderne laboratorieud-
styr og faciliteter til forskning 
i og udvikling af det plante-
medicinske område.

Universitetet i Pisa
Efter det indledende møde gik 
turen til Pisa, hvor vi besøgte 
University of Pisa, Faculty of 
Agriculture, Department of 
Agronomy and management 
of the agro-ecosystem. Her 
bliver der i praksis arbejdet 
med en række kulturer med 
medicinsk effekt. Det virker, 
som om der er megen relevant 
viden i denne forskningsen-
hed. Viden, som kunne danne 
grundlag for et videre samar-
bejde med danske jordbrugs-
forskere.  

Turen gik herefter videre 
til endnu et institut ved Uni-
versity of Pisa, nemlig Faculty 
of Pharmacy, Department of 
Bioorganic chemistry and Bio-
pharmaceutics. Afdelingen 
arbejder næsten udelukkende 
med det plantemedicinske om-
råde og har mange studerende 
og stor viden på området.

Besøg hos Aboca
Dagen efter var der arrange-
ret besøg hos Aboca, som er 
en stor virksomhed, der dri-
ver ca. 800 hektar med plan-
ter med medicinsk effekt. 
Virksomheden har derud-
over 2 fabrikker i tilknytning 
til markproduktionen, hvor 
plantematerialet forarbejdes 
med den nyeste teknologi. 

Produktionen ender i  ca. 
1000 forskellige produkter: Fra 

tørrede urter over kosttilskud, 
te og cremer til egentlige na-
turlægemidler. Der er tale om 
en mønstervirksomhed, som 
på primærproduktions- og 
forarbejdningssiden på mange 
måde kunne danne forbillede 
for den udvikling, som er sat i 
gang på Fyn.  

Efter rundvisning var der 
toskansk frokost i de meget 
flotte omgivelser i hovedkvar-
teret. Her blev der lejlighed til 
at få diskuteret det planteme-
dicinske område og de  frem-
tidige samarbejdsmuligheder 

En af UdviklingsCenter 
Aarslevs vigtigste opgaver 
er at knytte forskning og 
erhverv sammen i forsk-
nings- og videnprojekter. 
Ved hjælp af kompetence-
databasen – et nyt værktøj på 
www.ucaa.dk – kan deltagere 
i vores netværk beskrive og 
profilere deres kompeten-
cer, hvorved der kan skabes 
grundlag for nye samarbej-
der og projekter.

Af 
Karin Ilsøth Rasmussen 
UdviklingsCenter Aarslev 

På www.ucaa.dk har vi etab-
leret en database, hvor virk-
somheder og institutioner kan 
oprette deres kompetencepro-
fil og derved blive en del af et 
fagligt netværk indenfor Plan-
ter til Sundhed. Kompetence-
databasen er et værktøj, som 
gør det muligt for virksomhe-
der og institutioner 
 
•  at etablere faglige og profes- 

 sionelle netværk
•  at skabe kompetenceprofiler 

på nettet
•  at finde nye samarbejdspart-

nere
•  at blive opsøgt af andre virk-

somheder/institutioner til 
nye samarbejder og projek-
ter

En virksomheds/institutions 
kompetenceprofil indeholder 
kontaktinformationer samt 
beskrivelse og dokumentation 
af den pågældende virksom-
heds/institutions kernekom-
petencer. 

Som udgangspunkt er alle, 
der arbejder indenfor området 
Planter til Sundhed, velkomne 
til at udfylde en kompeten-
ceprofil. UdviklingsCenter 
Aarslevs sekretariat forbehol-
der sig dog ret til at afvise use-
riøse henvendelser samt hen-
vendelser, der opfattes som 
ødelæggende for netværket 
som helhed. Når en kompe-
tenceprofil er lagt i databasen, 
er den synlig for alle – også for 
virksomheder/institutioner, 
der ikke selv har oprettet en 
kompetenceprofil.

Besøg i Toscana

Gebyret for at blive oprettet i 
databasen er kr. 800,-. Heref-
ter betales et årligt administra-
tionsgebyr, pt. kr. 250,-, for at 
have profilen synlig i databa-
sen. 

Vil du se eksempler på kompe-
tenceprofiler, eller ønsker du at 
tilmelde din virksomhed/or-
ganisation til kompetencedata-
basen, kan du finde yderligere 
informationer på www.ucaa.
dk. Du er også velkommen til at 
kontakte Karin I. Rasmussen på 
karin.rasmussen@agrsci.dk. 

Database over netværkets kompetencer

Om kompetencedatabasen:
Kompetencedatabasen er blevet til som en del af EU-projek-
tet »Virtuelle partnerskaber i industrielle klynger«, der ledes 
af Torben Hansen, Odense Tekniske Skole. Formålet med 
EU-projektet er at etablere målrettede og værdiskabende 
partnerskaber gennem brug af internettet. Bag projektet står 
RoboCluster, UdviklingsCenter Aarslev, AluCluster, Knowl-
edgeLab ved Syddansk Universitet, ITAI og Odense Tekniske 
Skole.

mellem virksomheden og det 
fynske netværk.

Som afslutning på besøget 
var der arrangeret en rundvis-
ning i et særdeles flot plante-
medicinmuseum, som Aboca 
sammen med de lokale myn-
digheder har etableret i den 
nærliggende by. Det var en 
god afslutning på en særdeles 
spændende dag.   

Dagen efter rejste vi – efter 
et kort visit på University of 
Florence, Department of Phar-
maceutical Sciences – hjem 
med et indtryk af, at vi havde 

mødt spændende potentielle 
samarbejdspartnere.

Medicinplanter på marken 

Møde med Toscana-regionen. Til 
højre ses Karsten Kierkegaard fra 
Fyns Amt

Høst i mark Forarbejdning af nyhøstet afgrøde Tørreanlæg 

Eksempel på visualisering af kompetenceprofil

Der er i august 2005 en ny mu-
lighed for at besøge regionen, 
som i perioden den 21.-25. 
august afholder »53. Annual 
Congress in Medicinal Plant 
Research« i Firenze. Yderli-
gere information om dette 
arrangement kan fås ved hen-
vendelse til UdviklingsCenter 
Aarslev. 
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Kina har flere tusinde års 
tradition for at producere 
og anvende naturmedicin 
– herunder plantemedicin – 
i forbindelse med forebyg-
gelse og bekæmpelse af en 
lang række sygdomme. 

Af
Karin Ilsøth Rasmussen 
UdviklingsCenter Aarslev

»Riget i Midten« er derfor en 
særdeles interessant samar-
bejdspartner ud fra en faglig 
synsvinkel, men også set i lyset 
af den eksplosive økonomiske 
fremgang, som landet oplever i 
disse år. Der arbejdes i netvær-
ket hårdt på at videreudvikle 
relationen mellem Kina og 
Danmark på det plantemedi-
cinske område.

Besøg i Guangdong
I juni 2004 rejste en fynsk delega-
tion med Amtsborgmester Jan 
Boye i spidsen til Kina, nærmere 
bestemt Guangdong-provinsen. 
Provinsen har ca. 90 millioner 
indbyggere og en vækstkurve, 
der er eksponentielt voksende. 
 Amtsborgmesterens rejsefæl-
ler var bl.a. forskere fra Syd-
dansk Universitet, som over en 
årrække har opbygget tætte og 
personlige forbindelser til Kina, 
cheflægen på Odense Universi-
tetshospital samt Ole Callesen 

(forskningschef på Danmarks 
JordbrugsForskning) og John 
Henriksen (leder af Udvik-
lingsCenter Aarslev). 

Overordnet  
samarbejdsaftale
Det primære formål med turen 
var at etablere samarbejdsrela-
tioner mellem Fyns Amt og Gu-
angdong-provinsen. Underskri-
velsen af en myndighedsaftale 
mellem de to regioner skulle 
efterfølgende danne grundlag 
for en række konkrete samar-
bejdsaftaler mellem forsknings-
institutioner, virksomheder, 
universitetshospitaler og ud-
dannelsesinstitutioner omkring 
bl.a. det plantemedicinske om-
råde.

Et af turens højdepunkter 
var således underskrivelsen af 
to hensigtserklæringer om sam-
arbejde  på plantemedicinom-
rådet. Kort fortalt handler det 
dansk-kinesiske samarbejde om 
at modernisere den traditionelle 
kinesiske medicin med henblik 
på at løfte den ind i en europæ-
isk virkelighed. For at dette kan 
ske, kræves forskning i og doku-
mentation af den traditionelle 
kinesiske plantemedicins effekt, 
således at de produkter, man 
ønsker at introducere på bl.a. det 
europæiske marked, opfylder de 
vestlige standarder – herunder 
forbrugernes og lovgivningens 

krav. Desuden 
kan samarbej-
det også med 
fordel udvides 
til at omhand-
le udvikling af 
produktionen 
af medicinplan-
ter.

Kinesisk 
genvisit
Kineserne har 
demonstreret 
stor lyst til at 
indgå i samar-
bejder med de 
danske aktører 
på plantemedi-
cinområdet, og 
det er således 
blevet til flere 
kinesiske gen-
visitter i Dan-
mark siden den succesfulde tur 
til Kina i juni. Danmarks Jord-
brugsForskning (DJF) og Ud-
viklingsCenter Aarslev har haft 
gæster fra Kina to gange i for-
bindelse med kinesiske besøg 
arrangeret af Fyns Amt, Center 
for Proteomanalyse og Institut 
for Biokemi og Molekylærbio-
logi ved Syddansk Universitet. 

Blandt de besøgende har 
bl.a. været chefen for »The State 
Administration of TCM« (TCM: 
Traditional Chinese Medicine), 
chefen for »China International 
Exchange Center of TCM« un-
der »The State Administration of 
TCM« samt en række virksom-
hedsdirektører, universitetslæ-
ger, forskere og investorer med 
interesse for plantemedicin. 

Det seneste besøg fandt sted 
fredag d. 5. november 2004. Her 
var de besøgende bl.a. Chang 
Jingxing, General Director of 
China Chen Worldwide Group, 
som har mere end ti dattersel-
skaber. Ét af disse – et stort in-
vesteringsfirma: Shanghai Tsa-
itong International Investment 
Managing Advisory Corp. – var 
også blandt gæsterne. Den pro-
minente gæsteliste talte i øvrigt 
borgmesteren fra Bozhou-pro-
vinsen, som er det sted i Kina, 
hvor man finder den største pro-
duktion af medicinplanter og di-
stribution af TCM. Omkring en 

million af regionens indbyggere 
arbejder indenfor produktion, 
forarbejdning og salg af plan-
tebaserede produkter, ligesom 
Asiens største marked for plan-
temedicin, hvor bl.a. 80% af den 
samlede kinesiske produktion 
af ginseng passerer igennem, 
ligger i Bozhou.

Populær rod  
Programmet for kinesernes visit 
spændte vidt rent indholdsmæs-
sigt. Efter velkomst og præsen-
tation af DJF ved forskningschef 
Ole Callesen, præsenterede se-
niorforsker Kai Grevsen DJFs 
dyrkningsmæssige kompeten-
cer. Seniorforsker Martin Jensen 
supplerede med et praktisk ori-
enteret indlæg om DJFs arbejde 
med Amerikansk Ginseng, og 
det var tydeligt, at kineserne her 
var på hjemmebane. 
Spørgsmålene til Mar-
tin fløj gennem lokalet, 
tolken fik sved på pan-
den, og smagsprøverne 
på roden med den 
opkvikkende effekt 
blev hurtigt fortæret. 
Da kineserne endelig 
kunne overtales til at 
gå videre i dagens pro-
gram, var næste stop 
laboratoriet, hvor for-
skergruppeleder Lars 

Porskjær Christensen og pro-
jektforsker Xavier Fretté fortalte 
om deres arbejde med at finde, 
isolere og identificere de stoffer 
i medicinplanterne, som har den 
helbredsgavnlige effekt. 

H.C. Andersen  
og wienerbrød
Alt i alt var det vores fornem-
melse, at såvel kinesere som 
danskere havde nogle særde-
les spændende og udbytterige 
timer, som blev rundet af med 
kaffe og »Danish« (wiener-
brød), overrækkelse af H.C. 
Andersen eventyrbøger, hånd-
tryk og mundtlige tilsagn om 
fremtidige samarbejder. Et nyt 
kapitel blev således skrevet i 
det dansk-kinesiske eventyr, 
der – efter alt at dømme – har 
en »happy end«.

Vi arbejder i øjeblikket på at 
udforme en hjemmeside til 
projekt Planter til Sundhed.

Af 
Karin Ilsøth Rasmussen 
UdviklingsCenter Aarslev

På www.plantertilsundhed.dk 
vil man inden længe kunne 
læse om baggrunden for pro-

jektet og om de deltagende 
institutioner og virksomheder. 
Desuden vil hjemmesiden in-
deholde en nærmere beskri-
velse af projektets aktiviteter, 
ligesom man vil kunne finde 
de nødvendige informationer, 
hvis man vil i kontakt med 
nogle af projektdeltagerne. På 
sitet vil der også være mulig-
hed for at downloade yder-

ligere informationsmateriale 
om projektet. 

Direkte besked
Som nævnt er hjemmesiden i 
øjeblikket under udarbejdelse. 
Hvis du vil have direkte be-
sked, når sitet »går i luften«, 
kan du blot skrive en mail til 
karin.rasmussen@agrsci.dk. 

Plantertilsundhed.dk

www.plantertilsundhed.dk kommer omtrent til at se sådan ud

Samarbejde med Kina

TCM Denmark:
Syddansk Universitet, Fyns Amt, Danmarks Jordbrugs-
Forskning, Syddanske Forskerparker, Fyns ErhvervsCenter 
og Odense Kommune har dannet konsortiet TCM Denmark  
(Traditional Complementary Medicin). 
Formålet med konsortiet er at etablere en fælles indgang for 
udenlandske virksomheder, der kommer til Danmark for at få 
hjælp til at modernisere traditionelle plantemedicinske pro-
dukter. Forskerparken i Odense skal ligge lokale til konsortiets 
sekretariat, som foreløbig bemandes med to medarbejdere.

Kina er kontrasternes land  

Der gives hånd på en mundtlig aftale om samarbejde. Fra venstre: Forskningschef Ole 
Callesen (Danmarks JordbrugsForskning), borgmester Liu Jian (Bozou-provinsen), besty-
relsesformand Chang Jingxing (China Chen WorldWide Group Co.), bestyrelsesformand 
Li Junsheng (Shanghai Tsaitong International Investment Managing Advisory Corp.) og 
professor Peter Mose Larsen (Syddansk Universitet)

Chang Jingxing i samtale med Svendborgs 
kommunaldirektør, Erik Melgård Bendorf, 
som er medlem af styregruppen i Planter til 
Sundhed 
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Fundraising er en aktivitet, 
der foregår parallelt med de 
øvrige projekter i Planter til 
Sundhed. Fundraising aktivi-
teterne har til formål at rejse 
økonomiske midler til de 
øvrige delprojekter gennem 
ansøgninger i offentlige og 
private fonde.

 Af 
Birgir Norddahl
TUFCO (Teknisk 
Udviklings- og Forsknings-
Center Odense)

I øjeblikket arbejdes der i 
fundraising projektet på at 
kortlægge så mange danske 
fonde, der anses som relevante 
for projektet, som muligt. Data 
om fondene samles i en relati-
onsbase, der gør det muligt at 
finde relevante fonde gennem 
søgning på nøgleord. 

Desuden arbejdes der på at 
identificere aktivitetsområder 
i Planter til Sundhed, der på 
grund af utilstrækkelig finan-
siering til løsning af den stillede 
opgave, skal tilføres yderligere 
kapital, som i givet fald kan 
erhverves gennem ansøgning 
om midler.

Fundraising projektgrup-
pen kan hjælpe de øvrige pro-
jektdeltagere med at identifi-
cere egnede fondsmidler og 
med at skrive ansøgninger. 
Normalt i samarbejde med de 
personer, der ønsker yderli-
gere midler til gennemførelse 
af deres projektaktiviteter.

Hvert kvartal rundsender 
Birgir Norddahl til hver af 
delprojektlederne en oversigt 
over de fonde, der har dead-
lines i det kommende kvartal. 
Oversigten kan desuden ses 
på projektets xtranet.

Indtil videre er der udfær-
diget en ansøgning i sam-
arbejde med Lars Porskjær 
Christensen fra Danmarks 
JordbrugsForskning om mid-
ler til køb af udstyr til su-
perkritisk væskeekstraktion. 
Udstyret vil kunne udtrække 
interessante naturstoffer af 
plantemateriale på en ikke-
destruktiv måde.

Fundraising projektet in-
volverer pt. tre medarbejdere: 
Sonja Jensen fra Udviklings-
Center Aarslev samt Maja 
Stokholm og projektleder 
Birgir Norddahl fra TUFCO. 

at opnå et fradrag på 150% på 
forskningsomkostninger. I pe-
rioden 2004-2006 er der afsat 
166,67 mio. kr. pr. år. Besyn-
derligt nok har interessen for 
denne mulighed ikke været 
særlig stor. Det er muligt at 
læse mere om ordningen på 
følgende webside under Forsk-
ningsstyrelsen:
http://www.forsk.dk/shf/
opslag/vejl_skema7.htm

EU-midler
Det kan godt være, at det at 
lave projekter med finansie-
ring gennem de forskellige EU-
puljer kan virke uoverskueligt 
på grund af det påkrævede pa-
pirarbejde både før, under og 
efter en bevilling. Spørgsmålet 
er bare, om man kan forsvare 

at undlade at søge finansiering 
ad denne vej mere. 

Europa-kommiss ionen 
udgiver publikationen: »EU-
tilskud – en oversigt over 
programmer, lån og støtte-
ordninger.« Den er en samlet 
oversigt over hvilke mulighe-
der, der findes indenfor EU. 
Publikationen kan bestilles på 
www.europa-kommissionen.
dk, hvor den også ligger i en 
onlineversion. 

EU’s 6. ramme-
program
Rammeprogrammet er EU’s 
samlede oversigt over mid-
ler og områder til forskning 
og udvikling. Det nuværende 
program løber til og med 2006. 
På www.cordis.lu findes al in-
formation vedrørende 6. ram-
meprogram. Det er her, man 
finder de officielle indkaldelser 
(calls), tidligere indkaldelser, 
evalueringskriterier, tidligere 
rammeprogrammer, tidligere 
projektansøgninger osv.  

En dansk indgang er 
www.6rammeprogram.dk, 
hvor man kommer direkte ind 
på Eurocenterets webside om-
handlende rammeprogram-
met. Eurocenteret er et center 
under Ministeriet for Viden-
skab, Teknologi og Udvikling 
(i daglig tale Videnskabsmini-
steriet), som har til opgave at 
hjælpe danske virksomheder, 

I takt med intensiveringen 
af konkurrencen om de of-
fentlige forskningsmidler 
bliver kampen om de private 
fondsmidler hårdere. Det 
er derfor praktisk allerede i 
udviklingsfasen af et projekt 
at overveje, hvilke fonde og 
puljer, der kan være rele-
vante, men også hvordan man 
kan gøre projektet relevant 
i forhold til de forskellige 
pengekasser. 

Af
Sonja Jensen
UdviklingsCenter Aarslev

At søge fondsmidler bør indgå 
som en del af projektplanen, 
da det kan være et langstrakt 
forløb. For de fleste private 
fonde gælder, at de har samme 
ansøgningsfrist hvert år. Med 
hensyn til de ministerielle pul-
jer kræver det lidt mere, da det 
er nødvendigt at følge med i, 
om der kommer nye puljer til, 
eller om nogle fjernes. Puljerne 
er ikke mere sikre, end at de 
kan forsvinde ved den næste 
finanslovforhandling. Mange 
af dem er jo netop oprettet på 
baggrund af hvilke politiske 
emner, der er i fokus.

I øjeblikket er der meget 
fokus på inddragelse af små 
og mellemstore virksomheder 
(SMV’ere) i forskningsøjemed, 
hvilket blandt andet betyder, at 
der er muligheder for SMV’ere 

forskningsinstitutioner o. lign. 
med EU-området (www.euro-
center.info).

At ansøgninger til ramme-
programmet tager lang tid og 
kan være en relativ bekostelig 
affære, kan få nogle til at und-
lade at skrive sådanne ansøg-
ninger. SMV’ere og brancheor-
ganisationer kan dog gennem 
Videnskabsministeriet opnå 
midler til medfinansiering til 
udarbejdelse af ansøgninger 
til 6. rammeprogram. Det er 
muligt at få dækket op til 50% 
af sine udgifter, svarende til et 
beløb mellem 25.000-100.000 
kr. Hvis det ikke lykkes at ud-
færdige en ansøgning, får man 
halvdelen af det bevilligede 
beløb udbetalt.  Mere informa-
tion på www.eu-forprojekter.dk

Samarbejdspartnere  
i EU-projekter
En af de store opgaver i for-
bindelse med at søge midler 
under rammeprogrammet er 
samarbejdspartnere. Ofte skal 
projekterne inkludere mindst 
3 deltagere fra 3 forskellige 
lande, der enten er EU-, kan-
didat- eller associerede lande. 
Desuden er det indenfor nogle 
projekttyper muligt at sup-
plere med samarbejdspartnere 
fra lande udenfor EU-regi. Det 
betyder blandt andet, at den 
australske regering har afsat 
midler til, at australske virk-

somheder og organisationer 
kan deltage i projekter under 
EU’s 6. rammeprogram. 

Der er forskellige krav til an-
tallet af samarbejdspartnere i 
projekttyperne. Nogle kræver 
mange – andre få. Det er mu-
ligt at finde kommende samar-
bejdspartnere på webadressen 
http://partners-service.cordis.
lu/  eller på Eurocentrets web-
side www.partnermatch.dk. 
Forskellen på de to websider er, 
at Cordis’ dækker alle lande, 
mens Partnermatch kun gæl-
der EU-, kandidat- og associe-
rede lande. Man kan ligge sin 
egen institutions profil ind på 
begge websider.  

Hvad er en SMV’er?
En SMV’er (Eng.: SME) er 
en virksomhed, der har un-
der 250 medarbejdere, en 
årlig omsætning på mindre 
end 40 mio. euro eller en år-
lig balance på højst 27 mio. 
euro. Desuden må højst 25% 
af virksomheden være ejet 
af en anden virksomhed, 
som ikke er en SMV’er. 
Der bliver fra 1. januar 2005 
ændret lidt på definitionen 
på en SMV’er: Den årlige 
omsætning og balance øges 
til henholdsvis 50 og 43 
mio. euro.

Midler til forskning

Lande i EU-regi
Medlemslande: 
Østrig, Belgien, Danmark, 
Finland, Frankrig, Tysk-
land, Grækenland, Irland, 
Luxembourg, Holland, 
Portugal, Spanien, Sverige, 
Storbritannien, Cypern, 
Tjekkiet, Estland, Ungarn, 
Letland, Litauen, Polen, 
Malta, Slovakiet, Slovenien.
Kandidatlande: 
Bulgarien, Rumænien, Tyr-
kiet
Associerede lande: 
Island, Israel, Liechtenstein, 
Norge, Schweiz 
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Det gælder om at lede alle tænkelige steder, når der skal skaffes midler til forskningsprojekter

Fundraising              


