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Projektavis nr. 3
Februar 2006 

Planter til Diabetes
Et nyt EU projekt sætter fokus 
på planter med effekt mod 
diabetes II.

Projektet ledes af Udvik-
lingsCenter Aarslev og er et 
samarbejde mellem Christian- 
Albrechts-Universitet i Kiel, 
Syddansk Universitet og Dan-
marks JordbrugsForskning.

Læs side 
3, 4 og 5

Læs også om bl.a.:
• Behandling med lægende planter

• Trans Membran Destillation

• Standarder for medicinplanteproduktion

• Lovgivning

• Krymeda - siden sidst

• Fingerbøl: Smuk, dødelig og uundværlig

• International kongres på Fyn

• Ginseng

• Kursus for potentielle medicinplanteavlere

• Studietur til Italien

• Muligheder for projektfinansiering

Kinas top 40
Forskere fra Danmarks 
JordbrugsForskning har fået 
frø fra de 40 mest betydende 
plantearter inden for tra-
ditionel kinesisk plante-
medicin. 

Disse frø skal nu bruges til 
dyrkningsforsøg, og der 
skal udtages prøver af de 
dyrkede planter til analyser 
af indholdsstoffer og virk-
ninger.

Læs midtersiderne

Mulighedernes land
I disse år sker en række ændringer i vores omverden. 
Omvæltningerne kan virke kaotiske, men  åbner 
samtidig op for en række nye muligheder. 

John Henriksen, leder af UdviklingsCenter Aarslev, 
reflekterer over de mange forandringer og giver et 
bud på, hvordan et netværk som UdviklingsCenter 
Aarslev kan navigere i en omskiftelig omverden.

Leder 
side 2

En rullende succes
Det mobile anlæg til forarbejdning af medicinplanter har vakt stor opmærksom-
hed i såvel ind- som udland. Modulet kan nedbringe en række produktionsom-
kostninger og samtidig bevare de eftertragtede sundhedsgavnlige stoffer i det 
producerede råmateriale. 

Læs side 7



”Når forandringens vinde 
blæser, er der nogle, som 
bygger læhegn. Andre  byg-
ger vindmøller”

Kinesisk ordsprog

Her i starten af 2006 kan 
omverdenen indimellem virke 
noget ”vindomblæst” og kaotisk. 
Det gamle er i opbrud, og nyt 
former sig.

Strukturreformen vender op 
og ned på vore hidtidige gode 
regionale relationer, og vi skal 
til at lære det regionale vækst-
forum at kende. De fynske bro-
byggeraktiviteter skal - sam-
men med de øvrige syddanske 
initiativer - finde deres plads i 
den syddanske region. Det er 
en spændende og stor udfor-
dring. 

Den syddanske region er den 
største jordbrugsregion i Dan-
mark, og det gælder både in-
denfor gartneri og landbrug. 
Dette faktum betyder, at man 
også fremadrettet må se på de 
udfordringer og muligheder, 
som jordbruget står overfor de 
kommende år. 

Nærheden til det europæiske 
marked betyder bl.a., at regio-
nen allerede har en betydelig 
og stigende eksport af smågrise, 
primært til Tyskland. Her fedes 
grisene op og slagtes tæt på de 
markeder, hvor de skal sælges. 
Hvis denne udvikling fortsæt-
ter, vil man udover smågrisene 
også eksportere gylleproble-
matikken og behovet for at 
producere korn til opfedning. 
Det, der vil være tilbage i den 
syddanske region, er smågrise-
produktionen, som også er den 
del af produktionen, hvor der er 
indbygget mest viden og ”pro-
duktudviklingskompetencer”. 
Tilbage står en udfordring om 
anvendelsesmulighederne af 
den jord, hvor man i fremtiden 
ikke har behov for at producere 
korn til opfedningen af grisene. 

Andre udfordringer, som jord-
bruget skal forholde sig til, er 

bl.a. udfasningen af antibiotiske 
vækstfremmere i svineproduk-
tionen pr. 1. januar 2006, WTO 
mødet i Hong Kong med beslut-
ning om at udfase eksportstøtte 
til landbrugsproduktion fra 
2013 samt EUs beslutning om 
at reducere kvælstofudlednin-
gen til vandløb i år 2013, som 
vil flytte store produktioner 
af kornprodukter til områder 

i Europa med mindre nedbør 
og dermed mindre udvaskning 
end i Danmark. Harmonise-
ringen af EUs landbrugsstøtte 
i 2013 vil sandsynligvis også 
flytte rundt på produktionerne 
mellem EU-landene. 
 
Dansk gartneri står ligesom 
landbruget ved en skillevej, 
hvor de kommende år vil af-
klare, om vi i fremtiden vil se 
en betydelig dansk gartneri-
produktion eller et erhverv, 
der langsomt lukkes ned. Spe-
cielt på lønomkostnings- og 

energisiden er der store kon-
kurrenceproblemer, der skal 
tages hånd om. Samtidig er det 
tvingende nødvendigt, at der 
”bygges yderligere viden ind i 
produkterne”, både i relation til 
produktionsapparatet og i selve 
produktet. Her har forsknings- 
og udviklingsaktører en særlig 
forpligtigelse til både at tage 
traditionelle initiativer, men 

også søge nye samarbejdspart-
nere i deres bestræbelser på at 
tilføre erhvervet yderligere vi-
den og innovationskraft. 

Samtidig er en universitetsre-
form på vej. Børstingudvalget 
har meldt deres tanker ud, 
hvilket straks har fået sat nye 
samarbejdsrelationer i spil. Der 
kommer til at ske noget i 2006, 
men ingen ved vel på nuvæ-
rende tidspunkt, hvad der sker. 
Hele erhvervsserviceområdet er 
ligeledes i ombrud i relation til 
de nye regioner, og der barsles 

Forandringernes land  
er mulighedernes land

med tanker fra velfærdskom-
mission, globaliseringsråd og 
innovationsråd. 
 
Hvilken rolle skal et regionalt 
vækstmiljø som Udviklings-
Center Aarslev påtage sig i 
denne smeltedigel af forandrin-
ger? Det er selvfølgelig vigtigt 
at sikre, at den faglige kurs hol-
des, og det er helt afgørende, at 

de projekter, som er sat i gang, 
kommer sikkert i havn. Men 
samtidig må en netværksorga-
nisation som UdviklingsCenter 
Aarslev konstant have øje for de 
nye muligheder og forpligtigel-
ser, som ovennævnte forandrin-
ger bringer. Videnskabsmini-
steriet har præsenteret et udbud 
om Regionale Teknologicentre, 
som desværre i økonomisk om-
fang ikke matcher de mange 
velfungerende vækstmiljøer i 
Danmark. Der vil maksimalt 
blive ét Regionalt Teknologicen-
ter i hver region, og det betyder 

jo, at mange gode kandidater 
har brugt rigtig meget tid på at 
skrive en ansøgning, som ikke 
resulterer i midler til at forsætte 
det arbejde, der er sat i gang.  

I UdviklingsCenter Aarslev 
har vi, udover at skrive en god 
ansøgning, valgt at bruge an-
søgningsrunden til også at få 
lavet et stykke vitalt strategisk 
arbejde, som kan medvirke til at 
udvikle vores organisation og 
de visioner, som udviklingscen-
tret bygger på. Der er nu formu-
leret en vision for det fremtidige 
arbejde, som har til formål at 
sikre Danmark en international 
førerposition i udvikling, pro-
duktion, forarbejdning og salg 
af plantebaserede produkter - 
primært med fokus på medicin-
ske præparater, kosttilskud, fø-
devareingredienser, functional 
food, veterinærmedicin og fo-
deringredienser. Indsatsen skal 
styrke erhvervsudviklingen ved 
at samle og udnytte de nationale 
kompetencer indenfor markeds-
orienteret forskning, innovation 
og udvikling af højteknologiske 
produkter baseret på planter 
med bioaktive komponenter.  

Dette arbejde skaber nye kon-
takter og indsatsområder - også 
i relation til nogle af de store ud-
fordringer, som er nævnt oven-
for. Det er i denne proces vigtigt 
at fokusere på de potentialer, 
som jo også dukker frem, og 
som betyder nye samarbejdsre-
lationer, og at nye kompetencer 
skal bringes i spil i dette foran-
dringernes landskab. 

”Når forandringens vinde blæser, 
er der nogle, som bygger læhegn. 
Andre bygger vindmøller”.

I UdviklingCenter Aarslev er vi 
nu på jagt efter fremtidens vind-
møllebyggere, som vil være 
med til at rejse de store innova-
tive vindmøller, som skal levere 
strøm til erhvervsudvik lingen 
indenfor jordbrugserhvervene i 
Danmark.   

John Henriksen
Leder af UdviklingsCenter Aarslev

Foto: UdviklingsCenter Aarslev
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... er blevet til i forbindelse med projektram-
men Planter til Sundhed. 

Planter til Sundhed er fællesbetegnelsen 
for en række projekter, som sætter fokus på 
forskning i planter med sundhedsgavnlig egen-
skaber. Projektavisen udgives af Udviklings-
Center Aarslev, som leder projekterne. 

Artiklerne i avisen er skrevet af et bredt ud-
snit af de mange mennesker, der dagligt arbej-

der i de tværfaglige aktiviteter under Planter 
til Sundhed.

De to første projektaviser kan downloades 
på UdviklingsCenter Aarslevs hjemmeside: 
www.ucaa.dk.

Tak til alle, der har skrevet artikler til denne 
projektavis og god læselyst!

Karin Ilsøth Rasmussen, redaktør
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Type II diabetes og dens tro 
følgesvend fedme er nogle 
af de mest hastigt voksende 
livsstilssygdomme i den 
vestlige verden. Planter har 
været anvendt mod diabetes i 
århundreder, og forklaringen 
på den antidiabetiske effekt 
af planter skal sandsynligvis 
findes blandt bestemte grup-
per af indholdsstoffer.

Af  
Forskningsleder og  
adjungeret professor 
Lars Porskjær Christensen,  
Afd. for Råvarekvalitet, 
Danmarks  
JordbrugsForskning

Sukkersyge har været kendt i 
mere end 4000 år og opdeles i 
to typer (diabetes I og II), som 
adskilles ved deres sygdoms-
forløb. Indenfor de sidste årtier 
er sukkersyge steget voldsomt i 
antal i den vestlige verden, især 
type II diabetes, også kaldet 
aldersdiabetes eller gammel-
mandssukkersyge. I dag har ca. 
60.000 danskere sygdommen. 

Type II diabetes
Type II diabetes starter oftest 

omkring de 55 år, og sympto-
merne er de samme som ved 
almindelig sukkersyge (type I 
diabetes). 

Type II diabetes er kendeteg-
net ved en kombination af util-
strækkelig insulinproduktion i 
bugspytkirtlen og nedsat insu-
linfølsomhed i cellerne. I star-
ten vil bugspytkirtlen forsøge 
at kompensere for, at insulinen 
virker mindre effektivt, ved 
simpelt hen at producere mere 
insulin. Men det er ikke altid, at 
bugspytkirtlen kan følge med. 
Da insulinens funktion blandt 
andet er at regulere depone-
ringen af glukose i kroppen 
og hjælpe cellerne i kroppen til 
optagelse af glukose fra blod-
banen, vil nedsat følsomhed for 
insulin (insulinresistens) føre til 
et forhøjet blodsukkerniveau. 

Insulinresistens kan skyldes 
for fed kost og inaktivitet - 3 ud 
af 4 mennesker med diabetes 
II er overvægtige. Med andre 
ord, fedme er type II diabetes’ 
tro følgesvend (se også artiklen 
”Plantemedicin og livsstils-
sygdomme” i projektavis nr. 
2, side 5). Type II diabetes øger 
desuden risikoen for blandt 
andet hjerte-karsygdomme og 
dermed også risikoen for en 
tidlig død. 

Behandling og 
forebyggelse
Motion kan forebygge type II 
diabetes og indgår også i tera-
pien for mange type II diabeti-
kere. Det samme gør ændrede 
kostvaner, som kan betyde et 
nedsat medicinbehov. I den 
medicinske behandling af type 
II diabetes anvender man ho-
vedsagelig stoffer, der øger 
kroppens følsomhed overfor 
insulin. Men mange af disse 
syntetiske stoffer har også uøn-
skede bivirkninger, herunder 
stimulering af dannelsen af nye 
fedtceller og ødemer. Derfor er 
der et stort behov for nye alter-
native medicinske præparater 
uden sådanne bivirkninger.

Planter og sukkersyge
Indenfor den traditionelle 
medicin har man gennem år-
hundreder anvendt planter til 
behandling af diabetes. Mere 
end 1200 planter har været 
anvendt mod behandling af 
diabetes og/eller undersøgt 
for antidiabetisk effekt. Viden-
skabelige undersøgelser af flere 
af disse planter har resulteret i 
identifikation af en lang række 
naturstoffer med potentiel anti-

diabetisk effekt, hvoraf de fleste 
har en regulerende virkning på 
blodsukkeret.

Naturstoffer isoleret fra 
planter med antidiabetisk effekt 
dækker over et vidt spektrum 
af indholdsstoffer, herunder 
polysaccharider, oligosaccha-
rider (sukkerstoffer), flavoner, 
flavonoler (flavonoider) steroi-
der, tri-, sesqui- og monoterpe-
ner og andre typer terpenoider, 
coumariner, fenoliske syrer, 
polyacetylener og alkaloider og 
andre nitrogenholdige forbin-
delser. 

Eksempler på simple anti-
diabetiske stoffer fra enkelte 
af disse grupper af planteind-
holdsstoffer er vist i figur 1. Det 
er dog interessant at bemærke, 
at mange antidiabetiske flavo-
noider, herunder apigenin og 
kaempferol, er vidt udbredt 
i naturen. Det er derfor ikke 
usandsynligt, at man ved at 
teste planter i antidiabetiske 
bioassays finder nye antidia-
betiske planter, som ellers ikke 
tidligere har været anvendt 
mod denne sygdom. I tabel 1 er 
angivet en liste over potentielle 
antidiabetiske planter og deres 
mulige antidiabetiske stoffer.

Planter undersøges  
i nyt projekt
I et nystartet interregionalt 

EU-projekt med titlen ”Planter 
til Diabetes”, som er et projekt-
samarbejde mellem K.E.R.N. 
regionen i Nordtyskland og 
Fyn, er et af projektets hoved-
formål at screene ekstrakter 
fra planter, der kan dyrkes på 
vore breddegrader, for anti-
diabetisk effekt, med henblik 
på at finde nogle egnede plan-
ter til produktion af planteme-
dicin med effekt overfor type 
II diabetes. Et andet formål er 
at dokumentere denne effekt i 
dyremodeller. 

Forhåbentlig vil projektet 
resultere i to eller flere plan-
ter med antidiabetisk effekt 
og dyrkningspotentiale i re-
gionerne med henblik på en 
dansk/tysk produktion af anti-
diabetiske medicinplanter og 
præparater med et standardise-
ret indhold af aktivstoffer. Som 
det fremgår af tabel 1, eksiste-
rer der allerede udmærkede 
kandidater såsom vores vel-
kendte Stor nælde og Alminde-
lig mælkebøtte. Tiden må vise, 
om disse planter faktisk har en 
antidiabetiske effekt, som det 
påstås i litteraturen, eller om 
vi skal finde effekten i andre 
planter, som er helt ukendte i 
antidiabetisk sammenhæng. 

Planter og sukkersyge

Latinsk navn Dansk navn Potentielle antidiabetiske stoffer/stofgrupper

Allium cepa Almindelig løg Oligo- og polysaccharider, svovlforbindelser (f.eks. allicin)

Allium sativum Hvidløg Svovlforbindelser (f.eks. allicin)

Anacardium occidentale Kasjutræet Flavonoider, terpenoider, steroler og fenoliske syrer

Arctium lappa Glat burre Sesquiterpenlaktoner, polyacetylener, polysaccharider

Bidens pilosa Sydamerikansk brøndsel Polyacetylener

Cuminum cyminum Spidskommen Cuminaldehyd, mono- og sesquiterpener

Eleutherococcus senticosus Sibirisk ginseng, russisk rod Polysaccharider (glukaner), steroler, triterpenoider

Galega officinalis Læge-stregbælg Triterpenoider, alkaloider (f.eks. guanidin)

Glycyrrhiza uralensis Lakridsrod Flavonoider (glycerin, glycycoumarin, dehydroglyasperin C og 
D)

Gymnema sylvestre Triterenoider og flavonoider

Momordica charantia Bitter agurk Steroider og triterpenoider

Olea europaea Oliven Flavonoider, iridoid glykosider (terpenoider), coumariner

Oplopanax horridus Polyacetylener

Panax ginseng Ginseng Ginsenosider (triterpenoider), oligo- og polysaccharider og 
måske polyacetylener

Phaseolus vulgaris Havebønne Flavonoider

Taraxacum officinale Almindelig mælkebøtte Flavonoider, sesquiterpenlaktoner, polysaccharider

Trigonelle foenum-graecum Bukkehorn Alkaloider (f.eks. trigonellin), coumariner

Urtica dioica Stor nælde Flavonoider og fenoliske syrer

Vaccinium myrtillus Blåbær Flavonoider/anthocyaniner

Flavoner og flavonoler (flavonoider)

Mono- og sesquiterpener (terpenoider)

Figur 1.  Eksempler på simple antidiabetiske stoffer, der forekommer i planter.
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Figur 1. Eksempler på simple antidiabetiske stoffer, der forekommer i 
planter. Øverst flavoner og flavonoler (flavonoider), nederst mono- og 
sesquiterpener (terpenoider)

Tabel 1. Eksempler på potentielle antidiabetiske planter og deres mulige antidiabetiske stoffer

Stor nælde er en af de planter, der skal undersøges for antidiabetisk 
effekt 
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Planter til Diabetes er et nyt 
EU finansieret projekt under 
programmet Planter til Sund-
hed. Projektets formål er at 
identificere planter, der kan 
dyrkes på vore breddegred-
der, og som har effekt mod 
diabetes II. Samtidig skal pro-
jektet undersøge planteind-
holdsstofferne med hensyn til 
biotilgængelighed, effekt og 
toksikologiske karakteristika. 

Af  
Projektkoordinator
Karin Ilsøth Rasmussen, 
UdviklingsCenter Aarslev

Projektet er et samarbejde mel-
lem forskere fra Christian-Al-
brechts-Universitetet i Kiel og 
danske forskere fra Danmarks 
JordbrugsForskning og Syd-
dansk Universitet. Udviklings-

Center Aarslev leder og koor-
dinerer projektet, der med et 
budget på 13.3 mio. kr. er den 
største økonomiske satsning i 
samarbejdet mellem Fyns Amt 
og den nordtyske K.E.R.N. 
region under rammen Inter-
regIIIA. 

Kick-off møde
I oktober 2005 besøgte vores 
tyske partnere Danmark for at 
diskutere og koordinere det fag-
lige indhold i projektet. Dette 
kick-off møde gav anledning til 
en dansk genvisit; i december 
2005 kørte vi sydpå til Schle-
swig-Holstein for at se nærmere 
på de faciliteter, der skal danne 
rammen om de tyske aktivite-
ter. Vores oplevelser på turen er 
indfanget i billederne på denne 
og modstående side.

Planter til Diabetes

Delprojekter i Planter til Diabetes

•  Identifikation af en række planter, som indeholder bio-
aktive komponenter med sandsynlig effekt på diabetes, 
og som samtidig har potentiale som højværdi niche-
afgrøder for landbrugere på Fyn og i K.E.R.N. regionen 

•  Undersøgelse af virkemekanismerne i de pågældende 
planters bioaktive komponenter i laboratorieforsøg

 
•  Undersøgelse  af stoffernes biotilgængelighed, effekt 

og toksikologiske karakteristika via laboratorium- og 
dyreforsøg 

 •  Gennemførelse af dyrknings-, høst- og forarbejdnings-
forsøg med udvalgte planter og udvikling af dyrknings-
systemer til de pågældende afgrøder

• ��Formidling af de opnåede resultater til primærprodu-
center og industri

Deltagere i kick-off mødet i Årslev i oktober måned 2005                  Foto: UdviklingsCenter Aarslev

Lindhof er en af Christian-Albrechts-
Universitetets tre forsøgsgårde                  

        Foto: UdviklingsCenter Aarslev

Dr. Ralf Loges, som her viser mar-
kerne på Lindhof frem, er sammen 
med Prof. Dr. Friedhelm Taube 
ansvarlig for de tyske dyrknings-
forsøg. Begge forskere er tilknyttet 
Institute of Crop Science and Plant 
Breeding på universitetet i Kiel    
     Foto: UdviklingsCenter Aarslev

Lindhof, som ligger cirka 30 
kilometer nord for Kiel, er en 
af Christian-Albrechts-Univer-
sitetets tre forsøgsgårde. Det 
er her, den primære del af de 
tyske dyrkningsforsøg skal 
foregå. Til gården hører om-
trent 140 ha økologisk dyrket 
jord. 

Jordbundsforhold og klima 
på Fyn og i K.E.R.N. regionen 
er meget lig hinanden og vel-
egnede til dyrkning af en lang 
række medicinplanter. 

Projektets dyrkningsforsøg 
skal afdække forhold omkring 
sortsvalg, etableringsmetode, 
gødskning, ukrudtsbekæm-

pelse, valg af høsttidspunkt/
høstkriterium samt høsttekno-
logi. Alt sammen med henblik 
på at sikre, at det producerede 
plantemateriale indeholder et 
så optimalt indhold som mu-
ligt af de eftertragtede bioak-
tive stoffer.

På baggrund af de gen-
nemførte forsøg skal projektet 
udarbejde dyrkningsvejled-
ninger, som sætter primær-
producenter i såvel Danmarks 
som Tyskland i stand til at 
producere medicinplanter af 
høj kvalitet og med et doku-
menteret indhold af bioaktive 
stoffer.

Dyrknings-
forsøg

Foto: Christian-Albrechts-Universitetet
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Christian-Albrechts-Universitetet blev grund-
lagt i 1665. På daværende tidspunkt hørte 
hertugdømmet Schleswig-Holstein under det 
danske rige, og universitetet i Kiel er opkaldt 
efter den sønderjyske hertug Kristian Al-
brecht, der regerede i perioden 1659-1694.

Omkring 20.000 studerende er indskrevet på 
universitetet, som har omkring 380 professo-
rer og 1100 research associates.

Universitetet er opdelt i 8 fakulteter, heriblandt 
the Faculty of Agricultural and Nutritional 
Sciences, hvorunder der hører ni institutter. I 

projektet Planter til Diabetes samarbejder det 
danske netværk med følgende institutter:

• Crop Science and Plant Breeding
• Animal Nutrition and Physiology
• Human Nutrition and Food Science

Fakultetet indhentede sidste år 6.65 mio. euro 
i ekstern funding og har stor erfaring med del-
tagelse i EU-projekter.

Efter høst er planternes ind-
hold af bioaktive stoffer følsom 
over for en række faktorer, 
f.eks. enzymnedbrydning samt 
eksterne forhold som varme, 
luft og fugtighed. For at opret-
holde et optimalt indhold af 
bioaktive stoffer i slutproduk-
tet er lagring og forarbejdning 
af råmaterialet af afgørende 
betydning. Viden omkring 
lagring og forarbejdning af 
planteråmaterialet er desuden 
afgørende for at kunne frem-

Plantemateriale screenes for 
bioaktive indholdsstoffer i re-
levante diabetes testsystemer 
(bioassays). Der testes bl.a. for 
stoffernes evne til at stimulere 
og forøge glucoseoptagelsen. 

I ekstrakter med markant 
effekt vil de bioaktive ind-
holdsstoffer blive identifice-
ret, isoleret og karakteriseret.  

For at vurdere menneskets 
evne til at optage de fundne 
bioaktive stoffer i organismen 
udføres dyreforsøg. Forsøgene 
udføres primært på grise, hvis 
mave-/tarmsystem og kreds-
løb minder meget om menne-
skets.

Forsøgsgrisene får ind-
opereret et halsårekateter og 
modtager herigennem test-
stoffet sammen med deres al-
mindelige foder. Herefter kan 
man ved hjælp af blodprøver 
bestemme plasmakoncentra-
tionen af teststofferne ved for-

stille et stabiliseret produkt, 
hvor indholdet af de bioaktive 
stoffer er reproducerbart. 

Der vil i regi af projektet bl.a. 
blive gennemført forsøg med: 
 
•  Tørreteknikker (f.eks. tem-

peratur og tid)
•  Ekstraktionsprocesser (f.eks. 

effekten af frisk kontra tør-
ret plantemateriale)

•  Videreforarbejdning af 
ekstraktet (f.eks. fjernelse 
af opløsningsmidler vha. 

På vej mod produktdesign
destillation)

•  Afprøvning af forskellige til-
sætningsstoffer med henblik 
på at bestemme designet 
af fødevareprodukterne, 
herunder indkapsling af 
bioaktive stoffer i naturlæ-
gemidler for at opnå optimal 
beskyttelse mod nedbryd-
ning

•  Vurdering af sensoriske 
egenskaber ved eventuelle 
kommende funktionelle 
fødevarer

Dipl. Oec. Troph. Dr. Eva Maria Hubbermann fra Institute of Human 
Nutrition and Food Science fremviser de tyske faciliteter for projektleder 
John Henriksen, UdviklingsCenter Aarslev        

Foto: UdviklingsCenter Aarslev

Om Christian-Albrechts-Universitetet

Prof. Dr. Gerald Rimbach fra Institute of Human Nutrition and Food Science viser de topmoderne laboratorie-
faciliteter frem                                  Foto: UdviklingsCenter Aarslev

Planteindholdsstofferne, som 
i de nævnte tests har vist ef-
fekt i bioassays, testes des-
uden for anti-inflammatorisk 
effekt på relevante menneske 
cellelinjer, som er centrale i 
forhold til udvikling af hjerte-
karsygdomme; en almindelig 
følgesygdom for diabetes II. 
Desuden vuderes aktivstof-

Christian-Albrechts-Universitetet i Kiel

Dokumentation for effekt 
og toksikologi

På billedet viser Prof. Dr. med. vet. Siegfried Wollfram universitetets 
staldfaciliteter frem. Wollfram er dekan for the Faculty of Agricultural 
and Nutritional Sciences   Foto: UdviklingsCenter Aarslev

Forsøg med grise
skellige tidspunkter.

Ligeledes er der planlagt for-
søg med henblik på at vurdere 
potentielle bioaktive stoffers 
anti-diabetiske effekt. Dette gø-
res ved at bestemme glukose-
koncentrationen i plasma efter 
foderindtagelse ved forskellige 
tidspunkter og den dertilhø-
rende insulin respons.

Griseforsøgene vil sand-
synligvis blive suppleret med 
forsøg med mus og rotter. I 
tilknytning til universitetet i 
Kiel findes stalde, hvor forsøgs-
dyrene kan opholde sig.

fernes cytotoksiske og gene-
toksiske effekter ved brug af 
standardtest for cellers leve-
dygtighed. 

Forsøgsresultaterne bruges 
til at identificere de mest po-
tente og mindst giftige stof-
fer/ekstrakter, der efterføl-
gende afprøves i dyreforsøg.
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En unik membranmetode, 
der kan bevare hovedparten 
af aromastoffer og potentielt 
sundhedsfremmende stoffer 
fra frugt alene og i kombina-
tion med lægemiddelplanter, 
er under udvikling. En række 
virksomheder deltager i et 
pilotprojekt omkring afprøv-
ning af teknikken.

Af  
Centerleder  
Birgir Norddahl, TUFCO, 
Syddansk Universitet og 
Ingeniørhøjskolen  
Odense Teknikum

Et forskningsprojekt med støtte 
fra FELFO (Forskningsforums 
Programkomité for Ernærings- 
og Levnedsmiddelforskning) 
har til formål at udvikle en 
unik membranmetode.

Trans Membran 
Destilliation
Metoden er kendt som Trans 
Membran Destillation (TMD), 
og kan i samme teknologi 
både bevare hovedparten af 
aromastoffer og potentielt 
sundhedsfremmende stoffer 
fra frugtsaft og opkoncentrere 
saften ved fjernelse af vand. 
Herved reduceres transport-
omkostninger for saften, og 
holdbarheden forbedres, in-
den saften rekonstitueres 
med demineraliseret vand 

og fremstår som friskpresset 
frugtsaft. 

FELFO-projektets indhold 
er udvikling af membran-
processen kombineret med 
udvikling af en enzymatisk 
forbehandlingsproces til op-
lukning af cellestrukturen 
i frugten. Herved opnås en 
større genvinding af potentielt 
sundhedsfremmende kompo-
nenter fra frugten, fx antioxi-
danter og æteriske olier.

Netværk med SMV’er
Projektet er nu så langt frem-
skredet, at de første sikre re-
sultater er opnået i pilotskala. 
I den følgende proces inddra-
ges virksomheder (SMV’er) 
med henblik på at anvende 
teknologien i forbindelse med 
opkoncentrering af frugt som 
æbler, solbær, kirsebær m.m. 
alene og i kombination med 
lægemiddelplanter, fx Aloe 
vera, ginseng, Galega offici-
nalis og Aronia melanocarpa. 
Sidstnævnte har specielt tiltruk-
ket sig opmærksomhed som en 
mulig kandidat til produktion 
af stoffer til forebyggelse af 
såvel cancer som hjerte-kar-
sygdomme. Den nænsomme 
opkoncentreringsteknologi an-
vendes for at forbedre mulig-
heden for at ekstrahere vigtige 
bioaktive stoffer, der i givet fald 
kan anvendes i kosttilskud. 

Samarbejdet mellem virk-
somheder og forskningsmil-

jøer foregår med støtte fra 
Forskningsstyrelsen. Gruppen 
bag netværket vil formidle 
kontakt til alle potentielle 
producenter af frugtsaft og 

kosttilskud og producenter 
af maskiner til forarbejdning 
af planter med dette formål 
for øje. Interesserede kan hen-
vende sig til centerleder Birgir 

Ny teknik under udvikling
Deltagere i Trans Membran Destillation projektet under FELFO er:

•  Videncenter for Membranteknologi, Syddansk Universitet, som udvikler metoden i pilotskala
•  Afd. for Råvarekvalitet, Danmarks JordbrugsForskning, der udfører analyser og identificerer 

indholdsstoffer i form af aromastoffer og antioxidanter til dokumentation af processen
•  Kemiteknik, Danmarks Tekniske Universitet, der udfører indledende laboratorieforsøg og 

deltager i modellering af processen til brug for en senere opskalering og projektering i 
større skala

•  Biocentrum, Danmarks Tekniske Universitet, der udfører enzymoplukning af plantecelle-
vægge i bær og frugt med henblik på en større genvinding af de potentielt sundhedsfrem-
mende stoffer og aromastoffer

• Rynkeby Foods A/S, der deltager med afprøvning og dokumentation af produkterne
• Vallø Saft A/S, der leverer råfrugt og produktionsviden til projektet

Direkte Kontakt Membrandestillations pilotanlæg              Foto: Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum

Hele værdikæden fra dyrkning 
over forskning til udviklings-, 
fremstillings- og markedsfø-
ringsvirksomheder var talrigt 
repræsenteret ved konferencen 
”Fra forskningsidé til ny pro-
duktion” den 7. februar 2006. 

Af 
Projektmedarbejder  
Louise Fur Høier,  
Fyns ErhvervsCenter og 
projektkoordinator  
Karin Ilsøth Rasmussen, 
UdviklingsCenter Aarslev

Hvilke overvejelser skal man 
gøre sig, og hvilke skridt skal 
man igennem, fra en produkt-
idé opstår, til produktet er 
realiseret og klar til markeds-
føring? Dette var konferencens 
overordnede tema, som blev 
behandlet i en række indlæg 
fra iværksættere, etablerede 
virksomheder og forskere.

Fokus for indlæggene var 
plantebaserede produkter, 
og emnerne spændte fra krav 
til dyrkning af planter (GAP) 
over forarbejdning, analyser 
af indholdsstoffer, dyreforsøg, 

kliniske test til krav til fremstil-
ling af farmaceutiske produk-
ter (GMP). Desuden fortalte en 
række virksomheder, bl.a. Fer-
rosan og Pharma Nord, om de-
res erfaringer med innovation, 
produktudvikling og markeds-
føring af produkter. 

PharmaPlant
Blandt dagens højdepunkter 
var to indlæg af direktøren for 
den tyske virksomhed Phar-
maPlant, Dr. Andreas Plescher. 
PharmaPlant løser forsknings- 
og udviklingsopgaver for bl.a. 
den farmaceutiske industri 
og er specialister inden for 
planteråmateriale. Foruden 
et indlæg om, hvordan dyrk-
ning, høst og forarbejdning af 
plantemateriale influerer på 
kvaliteten af slutproduktet, 
fortalte Plescher også om Phar-
maPlants erfaringer med EU 
projekter.

Konklusioner 
Dagen præsenterede mange 
gode pointer. Som produktud-
vikler må man have klare mål 
for den proces, man står over-
for, gerne i form af en dynamisk 
forretningsplan, der kan bruges 
som arbejdsredskab.  

Det producerede planterå-
materiales kvalitet er af afgø-
rende betydning for slutpro-
duktets kvalitet og pris, og vha. 
selektion og overholdelse af 
GAP (Good Agricultural Prac-
tice) standarder kan primær-
producenter skaffe sig en for-
delagtig position på markedet.

Et plantebaseret produkt 
skal dokumenteres i forskellig 
grad afhængig af produktets 
lovgivningsmæssige status. 
Ved lægemiddelfremstilling 
kræves kliniske forsøg på dyr 
og mennesker. 

Den lovgivningsmæssige 
status for et plantemedicinsk 
produkt afhænger af doku-
mentationen for produktets 
virkning samt af markedsfø-
ringen af produktet. På grund 
af den komplekse lovgivning 
på området for plantebase-

rede produkter, er det vigtigt 
allerede i idéfasen at kende til 
lovgivningen og gøre sig re-
gulatoriske overvejelser, ellers 
risikerer man at ende med et 
produkt, som ikke passer i de 
lovgivningsmæssige rammer, 
og som dermed ikke kan mar-
kedsføres.

Konferencen var arrange-
ret af Fyns ErhvervsCenter 
og UdviklingsCenter Aarslev. 
ForskerKontakten finansierede 
dagen.

Velbesøgt plantemedicin konference

Norddahl, TUFCO (Teknisk 
Udviklings- og Forsknings-
center Odense) på telefon 65 
50 36 51 eller e-mail: bino@
adm.sdu.dk

Fremmødet til konferencen på 
Danmarks JordbrugsForskning 
var stort  
       Foto: UdviklingsCenter Aarslev

Direktøren for den tyske virksom-
hed PharmaPlant, Andreas Ple-
scher, var blandt oplægsholderne
  Foto: UdviklingsCenter Aarslev 
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Biosynergy A/S og Ingeni-
ørhøjskolen er nu i kraft af 
deres udvikling af et mobilt 
ekstraktionsanlæg klar til 
at levere et bæredygtigt 
alternativ til antibiotika i 
husdyrbruget. TV2/FYN var 
interesseret - Nepal, Indien, 
Kina og Korea ligeså. 

Af  
Kommunikations- 
medarbejder  
Bo T. Andersen,  
Ingeniørhøjskolen  
Odense Teknikum
 
Planter til Sundhed har tidli-
gere bragt en artikel om det 
mobile anlæg til ekstrahering 
af bioaktive stoffer. Martin 
Jørgensen fra udviklingsvirk-
somheden Biosynergy A/S tog 
i 2004 kontakt til Udviklings-
Center Aarslev, hvorigennem 
Ingeniørhøjskolen i Odense 
blev inddraget med det formål 
at bidrage til udviklingen af 
ekstraktionsanlægget; et an-
læg, der forarbejder høsten af 
fx oregano direkte i marken. 

Den kritiske grænse
Anlægget har nu passeret den 
kritiske grænse mellem testtil-
stand og produktionstilstand, 
hvilket en fremvisning for ny-
ligt hos Danmarks Jordbrugs-
Forskning demonstrerede. I 
den anledning rettede TV2/
FYN kameraet mod Aarslev, 
og samme aften tonede en del 
af mandskabet bag ekstrakti-
onsmodulet frem på de fynske 
fjernsynsskærme.

Essensen af projektet er, 
som Martin Jørgensen forkla-
rede til TV2/FYN, at opbygge 
et ekstraktionsanlæg, der ikke 
er for omkostningstungt el-
ler kompliceret med henblik 

på at levere et alternativ til de 
ofte udskældte antibiotika, der 
tilsættes husdyrfoderet. Og en 
række undersøgelser viser, at 
de bioaktive stoffer i fx ore-
gano kan udgøre dette alter-
nativ. Videnskaben er dog ikke 
fuldstændig enig, eftersom 
området er forholdsvis uprø-
vet, men flere resultater indike-
rer, at resistensproblematikken 
kan løses ad den rute. 

Flere retninger
Projektets mission er altså 
at gøre det praktisk og øko-
nomisk muligt at benytte 
plantemedicin i husdyrbrug. 
Lektor Niels Dyring fra Inge-
niørhøjskolen fortæller: ”Nu 
har vi fået bekræftet, at det 
faktisk kan lade sig gøre at 
ekstrahere direkte fra høsten, i 
marken. Dermed mindsker vi 
tabet af de utroligt vigtige ak-
tive indholdsstoffer. Samtidig 
spares omkring 20 kr. per kg 
plantemateriale i tørringsom-
kostninger. Fordi processen er 
kontinuerlig, spares der også 
tid og håndteringsomkostnin-
ger”. 

Alle fra projekt-
gruppen, der, ud 
over Niels Dyring, 
Martin Jørgensen og 
seks ingeniørstude-
rende, også indbe-
fatter lektor Jannick 
Nøddekær og TUF-
CO’s centerleder 
Birgir Norddahl, er tilfredse 
med den brede vifte af faglige 
og pædagogiske muligheder, 
projektet indtil videre har åb-
net op for. Dels får de stude-
rende mulighed for at lære på 
en meget anvendelsesorien-
teret måde, og dels får Inge-
niørhøjskolen som uddannel-
sesinstitution spillet lidt med 
sine faglige muskler overfor 

erhvervslivet. 
”I kraft af vores samarbejde 

har vi været i stand til at ge-
nerere tilstrækkeligt med ideer 
og viden til, at vi nu kan be-
gynde at se på nye forarbejd-
ningsmetoder – det er abso-
lut det vigtigste: Én ting er at 

have en god ide, noget andet at 
kunne udvikle ideen i flere for-
skellige retninger til gavn for 
samfundet. Projektet her teg-
ner til at kunne opfylde netop 
den målsætning”, siger Martin 
Jørgensen, der med firmaet 
Biosynergy A/S har speciali-
seret sig i alt fra plantemedicin 
til miljørigtig beplantning ved 
motorveje.  

Voksende interesse  
for ekstraktionsmodul

Sunde forretnings-
muligheder
Martin Jørgensens smilebånd 
er også svære at holde i neu-
tral position, når talen falder 
på de perspektiver, som de 
nuværende resultater åbner 
op for. Indehaveren af Bio-

synergy A/S mener 
faktisk, at der er 
meget sunde forret-
ningsmuligheder i 
at profilere sig på en 
kødvare, der ikke er 
proppet med rester 
af antibiotika. Over-
skrifter om overme-
dicinering inden for 

landbruget vil fylde væsentlig 
mindre i fremtidens avisover-
skrifter, hvis alt går efter pro-
jektgruppens hensigter. 

Men interessen begrænser 
sig ikke til Danmark – Mar-
tin Jørgensen har via Danida 
været i Nepal for at dele ud af 
sin viden fra projektet. Derud-
over har han fået interessetil-
kendegivelser fra et kinesisk 

”Én ting er at have en god idé, 
noget andet er at kunne udvikle 
idéen i flere forskellige retninger 

til gavn for samfundet”

universitet, en privat indisk 
erhvervsaktør og en koreansk 
ditto. Martin Jørgensen vur-
derer, at opmærksomheden 
skyldes anlæggets mobilitet, 
at det er praktisk, enkelt og 
forbundet med lave anskaffel-
ses- og produktionsomkost-
ninger, uden at produktkvali-
teten sættes over styr. Og det 
betyder ikke mindst, at anlæg-
get kan leve op til GMP (Good 
Manufacturing Practice).

Anlægget er derfor relevant 
i flere sammenhænge. Dels 
som et bæredygtigt alternativ 
til antibiotika, men også i et 
globalt perspektiv, hvor det 
kan fungere som et økono-
misk overkommeligt og an-
vendeligt produktionsredskab 
for udviklingslande. Mens det 
endnu er uvist, om det poten-
tiale lader sig realisere, er ét 
dog sikkert: Holdet bag eks-
traktionsmodulet er nu klar til 
at stifte familie, i metaforisk 
betydning selvfølgelig – en fa-
milie af ekstraktionsmoduler. 

Martin Jørgensen, Biosynergy, demonstrerer det mobile ekstraktionsmodul              Foto: UdviklingsCenter Aarslev

Holdet bag det mobile ekstrationsmodul består foruden virksomhedsejer Martin Jørgensen af studerende og 
undervisere på Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum                Foto: UdviklingsCenter Aarslev
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ved at øge kendskabet til med-
lemmernes produkter. Et led 
i denne strategi er at deltage i 
messer o.lign., og foreningen 
deltog derfor med en stand 
på TCM kongressen i oktober 
(læs om kongressen andet-
steds i denne avis). Her havde 
medlemmerne mulighed for at 
udstille deres produkter samt 
få kontakt til mulige samar-
bejdspartnere. 

I støbeskeen er også et ar-
rangement med alternative be-
handlere. Ideen er dels at gøre 
opmærksom på, at der findes 
danske urter og produkter, der 
svarer til dem, behandlerne kø-
ber hjem fra udlandet, dels at 
give behandlerne mulighed for 
at sige, hvad de har brug for, og 
dermed åbne op for samarbejde 
mellem KRYMEDAs medlem-
mer og alternative behandlere 
om produktudvikling og kon-
krete produkter.

Produktworkshop
Den 3. november 2005 mødte 
en række af KRYMEDAs med-
lemmer op hos Dansk Gartneri 
til en workshop arrangeret af 
bestyrelsen. Med sig havde 

de produkter og produkti-
deer samt en masse spørgs-
mål til, hvordan de kommer 
videre, eksempelvis med valg 
af markedsføringsstrategi, 
herunder målgruppeanalyse. 
Mette Pedersen fra Faaborg 
Erhvervscenter startede fra en 
ende af og analyserede pro-
dukter og produktideer vha. 
SWOT-analyser. De fremmødte 
fik en række konstruktive input 
at arbejde videre med, og KRY-
MEDA har planlagt en opfølg-
ning på workshoppen sammen 
med Mette til foråret. 

Konkrete muligheder
Planter til Sundhed projek-
terne har vist, at en række me-
dicinplanter med fordel kan 
dyrkes i Danmark, så hvorfor 
ikke bruge danske urter? KRY-
MEDA har gennem et stykke 
tid været i dialog med to virk-
somheder, som har udtrykt 
interesse for at bruge danske 
urter i deres produktion. Det 
har vist sig afgørende, at KRY-
MEDA kan dokumentere, at 
vi kan levere en kvalitet, der 
som minimum overholder Den 
Europæiske Farmakopé. Der-

I avlerorganisationen KRY-
MEDA har vi haft et travlt 
2005 bl.a. med planlægning 
af en testmarkedsføring af 
medlemmernes produkter, 
kongresdeltagelse med 
en stand, afholdelse af en 
produktworkshop samt gen-
nemførelse af forhandlinger 
med Fødevarestyrelsen, der 
har ført til, at KRYMEDA er 
blevet en af seks branchere-
præsentanter i Fødevaresty-
relsens ”Kontaktgruppe for 
kosttilskud”.

Af  
Agronom 
Vibeke Estrup, 
næstformand i KRYMEDA

Nye tiltag
Som et led i et innovations-
projekt, som KRYMEDA kø-
rer sammen med Diverse Ra-
avarer A/S, har bestyrelsen 
valgt at udvide foreningens 
hjemmeside. Udover en æn-
dring i sidens struktur er der 
kommet flere oplysninger på 
siden, som kan give besøgende 
et indtryk af foreningen. Des-
uden er der lavet en afdeling 
kun for medlemmer. Her kan 
medlemmerne eksempelvis 
læse beskeder fra bestyrelsen, 
finde referater fra bestyrelses-
møder, projektbeskrivelser og 
statusrapporter samt materiale 
fra EUROPAM (europæisk av-
lerorganisation). I medlemsaf-
delingen er der også oprettet 
et forum, hvor der er mulig-
hed for at skrive indlæg, stille 
spørgsmål mm. KRYMEDA 
har fået rigtig mange positive 
tilkendegivelser omkring den 
nye side, og bestyrelsen arbej-
der løbende på at opdatere og 
forbedre siden. 

Fokus på 
markedsføring
Innovationsprojektet giver 
også KRYMEDA mulighed for 
at lave en testmarkedsføring 
af medlemmernes produk-
ter, hvad enten det er tørrede 
droger eller forarbejdede pro-
dukter. Dette har udmøntet 
sig i, at der på hjemmesiden er 
oprettet en produktside, hvor 
medlemmerne kan præsentere 
deres produkter. Ligeledes 
har medlemmerne mulighed 
for at få en præsentation af 
sig selv på hjemmesiden. Ud-
over markedsføringstiltagene 
på hjemmesiden udarbejdes 
et trykt katalog, der løbende 
kan udvides, efterhånden som 
der kommer nye produkter og 
medlemmer til. Kataloget ud-
arbejdes i løbet af foråret.

En del af KRYMEDAs stra-
tegi er at få skabt konkrete 
afsætningsmuligheder, bl.a. 

udover skal urterne naturligvis 
overholde de almindelige krav 
til fødevarer. 

Tillige er det i samarbejde 
med UdviklingsCenter Aarslev 
blevet besluttet at fokusere 
indsatsen på dokumentation af 
effekten af forarbejdningspro-
cesser på urter udvalgt efter 
konkrete forretningsmulighe-
der, og tilrettelægge dokumen-
tationsarbejdet på forarbejd-
ningssiden, så det målrettes 
specifikke behov hos virksom-
hederne. En del forarbejdnings-
forsøg foretages her og nu, og 
en del bliver først gennemført 
til næste år. Resultatet skulle 
gerne blive, at KRYMEDAs 
medlemmer med tiden bliver 
leverandører af urter til danske 
virksomheder.

En anden konkret forret-
ningsmulighed er dyrkning og 
levering af økologiske hørfrø. 
Bestyrelsen arbejder pt. på, at 
få fuldstændig klarhed over, 
hvad det indebærer at skulle 
levere økologisk tørret hør-
frø til olie, herunder risiciene. 
Økonomisk såvel som dyrk-
ningsmæssigt. På den måde 
håber bestyrelsen, at vi kan 
give avlerne et godt grund-

lag til at træffe beslutning om, 
hvorvidt de vil gå i gang med 
at dyrke hør.

Kontaktgruppe  
for kosttilskud
Den nye kosttilskudsvejledning 
har været et af årets store sam-
taleemner.  I forbindelse med 
at den nye bekendtgørelse om 
kosttilskud trådte i kraft, udar-
bejdede Fødevarestyrelsen et 
udkast til en vejledning.  Sam-
tidig etablerede Fødevaresty-
relsen en midlertidig arbejds-
gruppe til at foretage en teknisk 
gennemgang af vejledningen. 
I gruppen sad repræsentan-
ter fra relevante erhvervs- og 
forbrugerorganisationer samt 
myndigheder. Udløberen af 
denne arbejdsgruppe er en 
permanent gruppe, ”Kontakt-
gruppen for kosttilskud”, der 
skal finde en fornuftig fortolk-
ning af det, der står i vejlednin-
gen. Kontaktgruppen består af 
6 medlemmer fra branchen. En 
del firmaer og organisationer 
er samlet i en informations-
gruppe, der står i tæt kontakt 
med de 6 repræsentanter fra 
branchen. 

Bestyrelsesmedlem Hen-
rik Byrial Jakobsen har siden 
august 2005 arbejdet for, at 
KRYMEDA skulle med i dette 
arbejde, da bestyrelsen mener 
det er vigtigt for branchens 
langsigtede muligheder, at 
vejledningen fortolkes og im-
plementeres på en fornuftig og 
realistisk måde. Resultatet er, 
at KRYMEDA bliver en af de 6 
brancherepræsentanter i kon-
taktgruppen og derigennem har 
medindflydelse på tiltag inden-
for kosttilskudslovgivningen, 
eksempelvis mærkningskrav, 
sundhedsanprisninger samt 
dokumentationskrav. Delta-
gelsen i kontaktgruppen er 
særdeles vigtig for KRYMEDA, 
eftersom flere af foreningens 
medlemmer selv producerer 
og markedsfører produkter 
som kosttilskud. I tilgift er op-
tagelsen i kontaktgruppen en 
officiel anerkendelse af KRY-
MEDA som avlerorganisation, 
hvilket forhåbentlig fører flere 
ting med sig.

Læs mere om avlerforeningen 
KRYMEDA på www.krymeda.dk

Krymeda - siden sidst

Timian
Foto: Danmarks JordbrugsForskning
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I projektet Planter til Sund-
hed har DEG GreenTeam i 
samarbejde med KRYMEDA 
gennem det sidste års tid 
undersøgt, hvilke standar-
ter, der henvender sig til 
medicinplanteproducenter, 
eller som med fordel kunne 
anvendes i forbindelse med 
medicinplanteproduktion. 

Af  
Planteavlskonsulent 
Marianne Jepsen &  
chefkonsulent 
Torben Lippert,  
DEG GreenTeam

 
Derfor tog DEG GreenTeam 
imod EUROPAM´s (European 
Herb Growers Association) 
invitation om at deltage i en 
workshop i Bonn for at dis-
kutere mulighederne for en 
uafhængig kvalitets- og miljø-
kontrol af medicinplantepro-
duktion. 

Regler og direktiver
Mødet startede med, at der blev 
linet regler og direktiver op for 
at forklare, hvilke rammer der 
arbejdes under. Af kyndige 
folk var det Konstantin Keller, 
formand for EUs EMEA (Euro-
pean Medicines Evaluation 
Agency) der styrede mødet og 
fremlagde tingene.

Det er især direktiv 2001/83 
EC med de seneste guidelines 
fra juli og oktober 2005 der 
danner det formelle grund-
lag for kravene.  Kravene ta-
ger udgangspunkt i en GMP 
(Good Manufacturing Prac-
tice) standard, som igen stiller 
krav til det materiale, der skal 
forarbejdes. 

EMEA har for nylig opfor-
dret EUROPAM til at sikre, at 

medicinplanteproducenterne 
efterlever kravene via en GAP 
(Good Agricultural Practice) 
og GWP (Good Wildcrafting 
Practice). Det kunne sikres ved 
at udarbejde en specifik stan-
dard med retningslinier og 
med en uafhængig kontrol.

Holdningen blandt 
forarbejdnings-  
og salgsled
Forarbejdnings- og salgsleddet 
var repræsenteret med flere 
indlæg. De mente ikke, at det 
var nødvendigt med et uaf-
hængigt certificeret system. De 
var underlagt GMP kravene, 
som også omfattede produk-
tionen. De kunne derfor gen-
nemføre den nødvendige kon-
trol i henhold til de krav, de 
er underlagt. Det ville de også 
blive ved med, selv om produ-
centen var godkendt efter en 
ny GAP standard. Deres kon-
klusion var derfor, at det kun 
ville påføre producenten yder-
ligere omkostninger og ingen 
fordele. Vi fornemmede, at der 
var kommercielle interesser 
bag denne holdning, idet man 
ikke ønskede at producenterne 
blev mere frie på markedet, 
men derimod afhængige af af-
sætningskanalerne.

EurepGAP  
mulig aktør
Skal selvstændige GAP og 
GWP standarder gennemfø-
res for producenterne, er det 
oplagt at se på andre aktører 
på dette område. Dr. Kristian 
Möller fra EurepGAP var 
derfor inviteret med som en 
repræsentant for et system 
og standarder, der er i stærk 
udvikling. Han præsenterede 
EurepGAP´s opbygning og 

vilkårene for deres arbejde. 
Tilbuddet var klart; De kan ud-
forme og gennemføre et sådant 
system og dermed stå for den 
praktiske gennemførelse. Men 
det kræver, at rele-
vante aktører inden 
for området sætter sig 
sammen og danner et 
forum bag en sådan 
standard og - ikke at 
forglemme - så skal 
der penge til at ud-
forme og implemen-
tere den.

Certificeringer  
i fremtiden
Workshoppen gav ingen en-
tydig konklusion. EUROPAM 
er stadig interesseret i at få en 
uafhængig standard, men de 

Standarder for  
medicinplanteproduktion

mangler de økonomiske resur-
ser til at opbygge en sådan. Så 
vurderingen er, at det ikke er 
noget, der står lige for at blive 
gennemført. Det blev dog klart 

konstateret, at der i dag ikke 
er nogen formelle krav om at 
indføre en certificeret GAP, når 
man producerer medicinplan-
ter. 

Men med de nye retningsli-
nier i direktiv 2001/83 vil der 

”Med de nye retningslinjer vil der 
komme yderligere pres på ind-

førslen af GMP, som vil række ud 
til producenterne med krav om 

kvalitet og dokumentation”

komme yderligere pres på 
indførslen af GMP, som vil 
række ud til producenterne 
med krav om kvalitet og do-
kumentation. Dermed haster 

det ikke med at 
indføre en egentlig 
certificeret GAP, 
som for eksempel 
EurepGAP, men 
omvendt kan man 
få nogle styrings-
mæssige fordele, 
som også vil være 
en fordel, hvis man 
bliver mødt med 

nogle indirekte GMP krav. 
GMP er derfor den vigtigste 
standard at forholde sig til i 
øjeblikket. Jo tættere, man er 
på forarbejdningen af pro-
duktet, jo tættere er man på 
at skulle indføre en GMP.

Passionsblomst              Foto: Marianne Jepsen

Til produktion og videreforarbejdning af medicinplanter knytter sig en række standarder, fx GAP og GMP         Foto: Marianne Jepsen og UdviklingsCenter Aarslev
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Fyns ErhvervsCenter har 
udviklet et netværkssamar-
bejde om medicinplanter i 
UdviklingsCenter Aarslevs 
sydfynsprojekt. 

Af  
Afdelingschef  
Palle Møldrup,  
Fyns ErhvervsCenter

I løbet af 2005 har der været 
afholdt en række indledende 
informationsmøder i det syd-
fynske, på Ærø og Langeland. 
Møderne har samlet over 50 
deltagere, der er interesserede 
i planter med en sundhedsef-
fekt. 

Målet
Målet har været at sprede 
information til nye interes-
serede om de kompetencer, 
der er inden for dyrkning, 
behandling, bearbejdning, 
forskning og udvikling af 
planter til kosttilskud eller læ-
gemidler. Hertil kommer det 
veterinære område, der også 
har været berørt. Her er tale 
om de muligheder, der ligger 
i at anvende planter til køer, 
fjerkræ, svin og fisk, både som 
foder/foderingredienser og til 
medicinske formål.

Efter de indledende infor-
mationsmøder har deltagerne 
efter sommerferien været 
med til fem arrangementer. 
Disse arrangementer har væ-
ret afholdt som netværks- og 
temamøder med oplægshol-
dere og med besøg.

Virksomhedsbesøg
Det første netværksmøde var 
et besøg på Steensgaard Na-
turapotek og hos Hyben Vital 
på Langeland. Her blev der 
vist afgrøder og produkter, og 
der blev drøftet muligheder 
og udfordringer i dyrkningen 
og markedsføringen af kosttil-
skud og naturlægemidler base-
ret på planter. 

Forarbejdning og 
markvandring
Det næste netværksmøde 
havde temaet ”Forarbejdning 
af plantemateriale” med oplæg 
fra Danmarks JordbrugsForsk-
ning, Grønt Center og Ingeni-
ørhøjskolen Odense Teknikum. 
Desuden var der markvandring 
blandt afgrøder i Årslev og de-

Sydfyn netværket
monstration af et nyudviklet 
mobilt ekstraktionsanlæg, der 
betyder muligheder for optime-
ring af tidspunktet for ekstrak-
tion i umiddelbar tilknytning til 
høst af plantemateriale.

Laboratoriearbejde
Det tredje netværksmøde 
havde laboratoriearbejdet som 
tema og omfattede en gennem-
gang af laboratorieaktivite-
terne på Danmarks Jordbrugs-
Forskning i Årslev. Herefter 
kunne deltagerne fortsætte på 
et seminar ”Fra planteråstof 
til fødevare- og foderingredi-
ens” med oplæg om resultater 
af planteindholdsanalyser og 
om overvejelser ved bearbejd-
ning af plantemateriale og de 
mange muligheder, der er for 

at optimere produktionsanlæg. 
Nor-Feed A/S præsenterede 
resultater af foder blandet med 
rester fra vinproduktion og ci-
trus, og NutriDoc A/S præsen-
terede overvejelser over bevæ-
gelser i lovgivningen.

Udfordringer
Det fjerde netværksmøde i slut-
ningen af november satte ”Ud-
fordringer i medicinplantepro-
duktion” på dagsordenen med 
oplæg af DEG GreenTeam om 
de overvejelser, man bør gøre 
sig inden opstart af medicin-
planteproduktion. Det andet 
hovedtema var en gennemgang 
og diskussion af lovgivningen 
i forhold til markedsføring af 
medicinplanteprodukter, og de 
overvejelser, man må gøre sig, 

inden man målretter og mar-
kedsfører sit produkt. Dette op-
læg blev holdt af KRYMEDA. 
Det sidste tema var indførelse 
af robotter i plantemedicinpro-
duktion med særlig fokus på 
markarbejdet og drøftelser af 
de efterfølgende bearbejdnings-
faser. Her var det RoboCluster 
og Odense Tekniske Skole, der 
var på banen.

GAP
Det seneste temamøde for net-
værket var i forbindelse med 
konferencen ”Fra forskningsidé 
til ny produktion”, som blev af-
holdt 7. februar 2006. Her var 
temaet bl.a. den gode måde at 
dyrke på - Good Agricultural 
Practice (GAP). 

Forskergruppeleder Lars Porskjær Christensen viser rundt i laboratorierne ved Danmarks JordbrugsForskning i Årslev i forbindelse med et net-
værksmøde i sydfynsnetværket                        Foto: UdviklingsCenter Aarslev

Fyns ErhvervsCenter er 
ansvarlig for delprojekt 
Afsætning og Markedsføring 
i Planter til Sundhed regi. 
Delprojektet har til formål 
at foretage en markedsun-
dersøgelse med henblik på 
afsætning af danskproduce-
rede medicinplanter. Under-
søgelsen har i første omgang 
været afgrænset til helse-
kost- og medicinalbranchen i 
Danmark. 

Af 
Projektmedarbejder  
Louise Fur Høier,  
Fyns ErhvervsCenter

 
Udover Fyns ErhvervsCenter 
deltager KRYMEDA (Kryd-
derurte- og Medicinalplante-
avlere i Danmark) i projektet. 

I det forløbne år har vi aflagt 
besøg hos en række danske 
helsekost- og medicinalvirk-
somheder samt dyrkere af me-
dicinplanter i forbindelse med 
udførelsen af en kvalitativ 
undersøgelse af markedet for 
medicinplanter i Danmark. 

Hønen eller ægget
Der er én problemstilling, som 
er gået igen i hele forløbet. 
Virksomhederne er generelt 
positive overfor muligheden 
for at anvende danske urter 
i deres produkter, men når 
det er sagt, kommer de næ-
ste uundgåelige spørgsmål: 
Hvad koster urterne? Og hvor 
store kvantum kan de leveres 
i? Disse spørgsmål er imid-
lertid ikke så lette at besvare 
indenfor et nyt område som 

dyrkning af lægeplanter, der 
endnu ikke er nået til storpro-
duktion. Virksomhederne vil 
have pris og mængde fastlagt 
og leveringssikkerhed, inden 
de afgiver ordre, og dyrkerne 
vil ikke opskalere deres pro-
duktion, inden de har en un-
derskrevet aftale om afsætning 
af planterne. Dette afspejler 
den berømte situation om hø-
nen eller ægget?

Leveringssikkerhed
Mange medicinplanteavlere i 
Danmark har vanskeligheder 
med at finde afsætning for de-
res produktion af plantemate-
riale til helsekost- og medici-
nalbranchen. En af grundene 
hertil er en for lille dyrket 
mængde af hver planteart. 
Færdigvareproducenterne af 

kosttilskud og naturmedicin 
tør således ikke binde an på 
køb af danskproduceret plan-
temateriale, så længe dyrknin-
gen ikke er opskaleret, da de 
er usikre på, om der i fremti-
den kan sikres en vedvarende 
levering i den rette kvalitet og 
til en konkurrencedygtig pris. 

Besværligt 
leverandørskifte
En anden parameter, som er 
med til at holde udviklingen 
af danskproducerede me-
dicinplanter tilbage, er det 
besværlige leverandørskifte, 
som er en realitet, når der er 
tale om naturmedicinproduk-
tion. Naturlægemidler og tra-
ditionelle plantelægemidler 
skal godkendes hos Lægemid-
delstyrelsen, og et led i denne 

godkendelse er en registrering 
af råvareleverandøren. Det 
vil sige, at man ikke bare lige 
skifter en råvareleverandør 
ud, da man så skal have en ny 
markedsføringstilladelse hos 
Lægemiddelstyrelsen. 

Plantedyrkeren
Set fra plantedyrkerens side 
er det risikofyldt at opskalere 
planteproduktionen, før der er 
indgået aftale om afsætning. 
Plantedyrkeren risikerer nem-
lig at sidde tilbage med en hel 
produktion af plantemateri-
ale, som ikke kan afsættes. Der 
bruges mange ressourcer på 
en sådan produktion i form af 
afgrøder, arbejdstimer, m.m., 
som dyrkeren derved ikke op-
når indtjening for. Nogle dan-
ske dyrkere har allerede været 
i den situation, at de har satset 
på en medicinplanteproduk-
tion, som de ikke har fundet 
afsætning for efter høst.

Strategiske samarbejder
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Der er altid en vis usikker-
hed tilstede, når det gælder 
plantedyrkning. Vejret er 
den helt store joker i al kul-
turplanlægning. Men også 
en række andre faktorer kan 
have afgørende betydning 
for, om planteavlen bliver en 
succes.

Af  
Hortonom  
Paul Chr. Mide Dinesen, 
Dalum 
UddannelsesCenter

Dette gælder ikke mindst, 
hvis man vælger at dyrke me-
dicinplanter. Ifølge en artikel 
i tidsskriftet Gemüse, nr. 11, 
2002, kan man ende med at 
have et negativt dæknings-
bidrag på grund af den høje 
produktionsrisiko, og fordi 
der stilles store kvalitetskrav 
til afgrøden.

Arbejdskrævende 
kulturer
Ifølge samme artikel er der 
generelt tale om arbejdskræ-
vende kulturer. Der skal nogle 
gange anvendes specialma-
skiner, som det kan være van-
skeligt at få råd til, hvis man 
har en lille bedrift. Omvendt 
er det også muligt at opnå et 
godt dækningsbidrag, hvis alt 
går godt, og man har aftalen 
om afsætning af produktio-
nen i orden. Der er således en 
række forhold, som skal over-
vejes grundigt, før man går i 
gang med at producere medi-
cinplanter. 

Kurser skal give 
beslutningsgrundlag
For at give landmænd og andre, 
som står over for disse overve-
jelser, et rimeligt grundlag for 
at kunne træffe de relevante be-
slutninger, har vi i forbindelse 
med Planter til Sundhed afholdt 
kurser, hvor målet har været at 
give deltagerne et fundament 
for at kunne træffe velbegrun-
dede beslutninger.

Det første kursus blev afholdt 
2004 og bestod af en række fore-
drag og ekskursioner til avlere 
af medicinplanter. 

Medicinplanter er et spæn-
dende område at beskæftige 
sig med, når der skal arrange-
res kurser. De mennesker, som 
har taget ideen om dyrkning af 
medicinplanter og produktion 
af kosttilskud til sig, er oftest 
dybt engagerede og villige til 
at dele deres erfaringer med an-
dre. Af samme grund deltager 
foredragsholdere og ekskursi-
onsværter meget gerne, og ofte 
ender møderne ud i en omfat-
tende erfaringsudveksling.

Action-learning forløb
Når man ikke forsøger noget 
nyt, skabes der heller ingen ud-
vikling. Derfor blev det besluttet 
at prøve en anden kursusform 
2005. Efter oplæg fra Udvik-
lingsCenter Aarslev arrange-
rede Dalum uddannelsesCenter 
i samarbejde med Danmarks 
JordbrugsForskning (DJF) i År-
slev et action–learning forløb 
omkring dyrkning af medicin-
planter.

Ideen i forløbet var, at delta-
gerne skulle følge udviklingen 
af kulturerne på forsøgsmarken 
ved DJF. Diskussionerne i for-
bindelse med denne observati-
onsrække dannede så basis for 
foredrag om relevante emner. 
Endvidere gennemførte vi en 
række ekskursioner til avlere 
af medicinplanter, således vore 
deltagere kunne få den bedst 
mulige forberedelse til at kunne 
træffe beslutningen vedrørende 
dyrkning af medicinplanter.  

Forløb over hele 
dyrkningssæsonen
Kurset forløb fra d. 4. maj til d. 
28. september 2005. Vi fik på 
denne måde hele dyrkningssæ-
sonen med.

Dyrkning af medicinplanter

Skal – skal ikke?

Kurset omhandlede bl.a. følgende spørgsmål:
•��Hvilke medicinplanter kan vi dyrke i Danmark?
•�Hvilke sorter er de bedste?
•��Hvilke planter har hvilke virkninger – hvad  

ved vi sikkert?
•��På hvilket udviklingstrin skal en given medicinplante 

høstet?
•��Hvordan skal afgrøden behandles efter høst?
•��Hvordan skal en given kultur etableres og passes?
•��Hvilke priser skal man mindst opnå?
• Hvilke maskiner skal jeg have?
•��Hvor skal jeg afsætte min produktion?
•��Hvilken lovgivning gælder på området?
• Hvem leverer frø m.v.?

Vi havde rig lejlighed til at 
følge udviklingen af planterne 
på DJFs forsøgsmark, og mark-
vandringerne udgjorde grund-
laget for en række temadiskus-
sioner blandt deltagerne.

Dygtige foredragsholdere 
gennemgik en række af de for-
skellige forhold, som skal tages i 
betragtning, når man starter som 
producent af medicinplanter. På 
forskellig vis blev de fleste rele-
vante emner dækket, og i den 

grå boks nedenfor ses nogle af 
de spørgsmål, som kursisterne 
stillede, og som vi gennem vores 
kurser har ønsket at svare på.

Der findes efterhånden 
mange informationer og erfarin-
ger, som kan benyttes, når alle 
disse spørgsmål, skal besvares. 
Det er vores håb, at vi i fremtiden 
kan være med til at samle det 
hele i et stort lærebogsmateriale 
om dyrkning af medicinplanter i 
Danmark.

Demonstrationsarealet med medicinplanter ved Danmarks JordbrugsForskning i Årslev               
            Foto: Danmarks JordbrugsForskning

Strategiske 
samarbejder
En løsning på problemet kan 
være et strategisk samarbejde 
mellem en virksomhed og en 
eller flere dyrkere om leve-
ring af en given mængde af 
en bestemt urt til en bestemt 
pris på et bestemt tidspunkt. 
I et strategisk samarbejde ud-
arbejdes en kontrakt mellem 
virksomhed og dyrker, således 
at dyrkeren binder sig til at 
levere et bestemt produkt, og 
virksomheden binder sig til at 
købe produktet. Dyrkeren har 
således sikkerhed for afsæt af 
sine afgrøder og kan opskalere 
sin produktion uden de store 
risici. 

Fordele ved dansk 
produktion
Men hvilket incitament har 
virksomheden til at indgå i et 
sådant strategisk samarbejde? 
Der er flere grunde til at an-

vende danskproducerede ur-
ter. Dansk landbrug tilbyder 
nemlig dyrkning af udvalgte 
og veldokumenterede medi-
cinplanter. Planterne dyrkes 
efter dyrkningsmetoder, der 
optimerer planternes indhold 
af aktivstoffer, og som efter-
følgende forarbejdes efter en 
skånsom metode tilpasset hver 
enkelt plante, som sikrer bibe-
holdelsen af de virksomme 
aktivstoffer i plantemateria-
let. Desuden dokumenteres 
planternes renhed i forhold 
til svamp, pesticidrester m.m. 
samt plantematerialets hold-
barhed. Der sikres således en 
optimal behandling af urterne 
hele vejen i processen fra mar-
ken til færdigt produkt. Det 
vil sige, at urten høstes, tørres, 
forarbejdes og ekstraheres på 
en måde, der sikrer det højest 
mulige indhold af aktive ind-
holdsstoffer i slutproduktet. 
Desuden er der sporbarhed 
på planterne helt tilbage til 
marken, hvorpå de er dyrket. 

En virksomhed vil således 
kunne oplyse sine forbrugere 
om, præcis hvor urterne i et 
produkt er dyrket, og virksom-
heden vil også selv have mere 
kontrol med sine råvarer, hvil-
ket der stilles større og større 
krav om i dag. 

En succes historie
Fyns ErhvervsCenter har i regi 
af delprojekt Afsætning og 
Markedsføring blandt andet 
været med til at igangsætte et 
samarbejde om dyrkning af hør 
og aronia i Danmark. Aronia er 
en solbærlignende frugt, som 
der foreløbig laves dyrknings-
forsøg med rundt om på Fyn. 
Det er meningen, at aroniabær-
rene skal anvendes i saftpro-
duktion. Hørfrøene skal anven-
des til koldpresset hørfrøolie af 
høj kvalitet.

Et voksende marked
En større og større del af befolk-

ningen anvender i dag alterna-
tive behandlingsformer blandt 
andet i form af urtebaserede 
helsekostprodukter. WHO 
estimerede i 2003 det globale 
marked for plantemedicin til 
60 mia. USD – et marked som 
er i kraftig vækst. Så der er god 
grund til at være optimistisk for 
den spirende medicinplantein-
dustri i Danmark. 

Andre brancher
Der er også andre brancher, 
som kan have glæde af anven-
delsen af urter i deres produk-
ter. Mange af urterne har jo ikke 
blot en helsebringende effekt 
på mennesker, men kan også 
tilføre andre egenskaber til for 
eksempel fødevare- og ingre-

diensindustrien. Stærkt antio-
xidative urter vil for eksempel 
naturligt kunne forlænge en 
fødevares holdbarhed. Der ser 
også ud til at være mulighed 
for at erstatte penicillinindtag 
hos smågrise med antibakteri-
elle urter, hvilket vil mindske 
dyrenes behov for penicillin 
og dermed også vores indtag 
af penicillinrester, når vi spiser 
svinekødet.

Fremtiden ser således lys 
ud for urternes indtog i dansk 
landbrug. 
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Samarbejdet med Kina om 
traditionel kinesisk plante-
medicin (TCM: Traditional 
Chinese Medicine) har 
blandt meget andet affødt en 
mulighed for at prøvedyrke 
40 forskellige kinesiske me-
dicinplanter i Danmark. 

Af  
Seniorforsker  
Kai Grevsen og 
jordbrugstekniker  
Astrid Bergmann,
Danmarks  
JordbrugsForskning

I april 2004 var en delegation 
fra Fyns Amt, Syddansk Uni-
versitet (SDU) og Udviklings-
Center Aarslev (UCAA) i Kina 
for bl.a. at se på, hvordan man 
bruger medicinplanter i Kinas 
sygehussystem. 

Den kinesiske 
forbindelse
I Bozhou i provinsen Anhui 
så man på dyrkning og pro-
duktion af medicinplanter og 
besøgte en af Kinas største 
virksomheder indenfor TCM: 
China Chen Worldwide Group 
(CCWG, www.chinachen.
com/english/e_home.asp). 
Man aftalte at samarbejde, 
hvilket resulterede i, at repræ-
sentanter fra Bozhou by samt 
direktøren for CCWG kom på 
genvisit i Danmark i novem-
ber 2004 (se projektavis nr. 1). 
Under dette meget vellykkede 
besøg blev det bl.a. aftalt, at 
CCWG skulle udvælge 40 af 
de mest betydende plantearter 
indenfor TCM og sende frøprø-
ver af disse til Danmarks Jord-
brugsForskning (DJF) i Årslev. 

Top 40 listen
Der gik en rum tid, hvor for-
skellige danske myndigheder 

tænkte over, hvad man nu 
skulle gøre ved sådan en pakke 
med frø fra Kina, men efter en 
opringning fra Forskningschef 
Ole Callesen blev pakken i maj 
2005 udleveret til forsknings-
centret på Fyn. Pakken inde-
holdt 36 små poser med frø af 
forskellige plantearter. I hver 
pose lå en seddel med billede 
af planten samt dens navn på 
kinesisk og latin. Pakken inde-
holdt desuden en liste over de 
36 fremsendte plantearter på 
hhv. kinesisk og latin. Ud for 
hver planteart står et nummer 
- fx 192 Carthamus tinctorius L. 
- som henviser til et værk om 
medicinplanter, der er udgivet 
af CCWG. Dette værk findes 
på SDU, og her kan man læse 
flere detaljer om planten, både 
hvad angår botanik, dyrkning 
og indholdsstoffer samt hvilke 
sygdomme, planten bruges 
mod i Kina. Det meste af tek-
sten er desværre på kinesisk, 
men en del afsnit er også over-
sat til engelsk. De respektive si-
der fra bogen var desuden ko-
pieret af CCWG og lagt i hver 
pose med frø. 

Listen over de 36 kinesiske 
TCM planter har siden været 
til stor hjælp ved besøg i Kina 
i maj 2005, fordi der for hver 
plante både er anført dens kine-
siske og latinske navn. Ud fra 
listen kunne vi kommunikere 
med kineserne om planterne, 
og få dem udpeget på forskel-
lige forskningscentre, på mar-
kerne og som færdig råvare på 
markedet for medicinplanter 
i Bozhou city. John Henriksen 
(UCAA), Martin Jensen (DJF) 
og undertegnede har brugt 
listen flittigt både under besø-
gene hos Institute of Medicinal 
Plant Development (IMPLAD) i 
Beijing og hos Qiaodong Tradi-
tional Chinese Medicin (TCM) 
Botanical Garden i Bozhou.  

Danmarks JordbrugsForsk-
ning hjembragte selv yderligere 
frøprøver fra turen til Kina og 
har derfor omkring 40 kinesiske 
plantearter i alt. De ekstra arter 
var bl.a. en bønneart (Vigna 

unguiculata), Amerikansk olie-
plante (Ricinus communis L.), en 
art squash (Trichosanthes kirilo-
wii Maxim) og en slags radise 
(Raphanus sativus L.).

Prøvedyrkning  
i Danmark
Jordbrugstekniker Astrid 
Bergmann ved DJF indhen-
tede efter modtagelsen af frø-
ene så mange oplysninger som 
muligt om, hvordan planterne 
skulle dyrkes. Især om for-
hold vedrørende spiring og 
tiltrækning af planter, og om 
det var enårige eller flerårige 
arter. I juni og juli blev der 
lavet planter af de kinesiske 
frø, og ca. 30 arter blev sået di-
rekte i marken i små bede á 8 
m2. Selvom Astrid forsøgte at 
spire planterne under kuvøse-
lignede forhold, havde mange 
af de fremmede planter svært 
ved at spire, og kun ca. halv-
delen blev til en slags afgrøde 
i 2005. 

I seks af arterne er der udta-
get planteprøver, som er fros-
set ned til senere analyse hos 
Afdelingen for Råvarekvalitet, 
DJF. Når der er indikationer 
for virkning overfor type II 
diabetes, skal prøver også se-
nere testes i analyseopstillin-
ger på Institut for Biokemi og 
Molekylær Biologi, SDU, for at 
påvise aktivitet overfor gener, 
der er med til at regulere blod-
sukkerniveauet i mennesker.

Top 40 indenfor TCM 

Eksempel på de 36 prøver af frø af TCM planter, som Danmarks Jordbrugs-
Forskning, Årslev, fik tilsendt fra Kina 
                Foto: Danmarks JordbrugsForskning

Den kinesiske liste 
over kinesiske me-
dicinplanter hvoraf 
DJF har fået frøprø-
ver i 2005. Man skal 
være opmærksom på 
små stavefejl i nogle 
af de latinske navne

Til venstre ses nr. 192, Carthamus tinctorius, Saflor-tidsel, på marken ved Danmarks JordbrugsForskning i Årslev og til højre den samme plante 
fotograferet i Kina under studieturen i maj 2005. Nedenfor ses det færdige råprodukt af Carthamus tinctorius fotograferet på markedet for TCM i 
Bozhou. Man anvender de orangerøde kronblade, der stikker op af blomsterbunden, til behandling af kredsløbssygdomme. På hebræisk betyder kartami 
farve, og ligeså det latiske tinctorius henviser til, at planten også bliver brugt som farveplante. Den orangerøde farve bliver fx brugt til at farve den 
karakteristiske dragt, som buddhistiske munke bærer. De orangerøde kronblade af Saflortidsel bliver også kaldt ’falsk safran’ og anvendes ligesom 
safran til at farve fødevarer      Fotos: Danmarks JordbrugsForskning og UdviklingsCenter Aarslev
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Dyrkning på Sydfyn 
og i væksthuse
Et par medicinplanteavlere på 
Sydfyn (Steensgaard Natura-
potek og Biosynergy) har vist 
interesse for at prøvedyrke 
nogen af de kinesiske medicin-
planter. DJF har derfor lavet 
småplanter af de 15 arter, der 
spirede bedst, og de nu enten 
plantet ud eller står i koldhuse 
hos de to avlere på Sydfyn. 
DEG GreenTeam i Odense fik 
desuden planter af ca.15 arter 
til prøvedyrkning i væksthus-
gartnerier. Nogle af de kine-
siske medicinplanter kunne 
måske også have interesse som 
nye potte- eller snitblomster.

Fremtiden for de 
kinesiske planter
De flerårige arter af de kinesi-
ske TCM planter i demonstra-
tionsmarken ved DJF bliver 
stående vinteren over. I foråret 

vurderes det, om de har over-
levet vinteren i Danmark, eller 
om der skal laves nye planter. 
I mange af de flerårige arter er 
det rødderne, som kineseren 
bruger i deres plantemedicin, 
og disse arter skal som regel 
gro i flere år, før man kan høste 
rødderne. 

Flere af de TCM planter, 
der ser lovende ud rent dyrk-
ningsmæssigt, og som har 
størst medicinsk interesse, vil 
indgå i det videre projektfor-
løb i Planter til Sundhed. Der 
vil blive lavet dyrkningsforsøg 
og udtaget prøver til analyser 
af indholdsstoffer og virkning. 
To af plantearterne Astragalus 
menbranaceus og Anemarrhena 
asphodeloides (liljefamilien) 
indgår allerede i projektet med 
type II diabetes (Intereg IIIA 
projekt med Universitetet i 
Kiel, se side 4-5) og testes i øje-
blikket på SDU for virkning i 
diabetes analyseopstillinger.

Eksempler på vigtige TCM planter fra den kinesiske liste:

Nr. 435 Astragalus menbranaceus (Astragel-art, ærteblomstfamilien)  
En flerårig plante, hvor man anvender rødderne i kinesisk medicin (huang qi). Planten er 
hjemmehørende i Mongoliet og det nordøstlige Kina. Astragel er ikke særlig kendt i vesten, 
men er en af de vigtigste medicinplanter i Kina på linie med ginseng. Rødderne anvendes 
som styrkende middel og i mange blandingsprodukter og hævdes bl.a. også at kunne sænke 
blodsukkerniveauet hos diabetes II patienter. På TCM konferencen i Odense i oktober 
måned (se andetsteds i denne avis) fortalte de kinesiske forskere, at udtræk af Astragulus 
rødderne nu også gives i forbindelse med behandlinger, der kombinerer vestlig medicin og 
TCM, f.eks. til at styrke patienter, der får kemoterapi.
Den engelske oversættelse af den kinesiske beskrivelse siger følgende om virkningen af Astra-
gel-rod: ”Actions and Indications: The drug is used as tonic, diuretic, anti-inflammatory agent; 
for the treatment of weakness, asthenia, spontaneous sweating and night sweating, oedema, 
chronic nephritis, chronic diarrhoea, hematochezia and abnormal uterine bleeding. Dosage: 
9-30 g.”

 

 
 

Nr. 477 Isatis indigotica, dansk: farve-vajd (Brassicaceae, korsblomstfamilien) 
Endnu en farveplante, som er vigtig i TCM medicin. Planten er toårig, men i TCM hense-
ende er det pæleroden efter 1 års vækst (ban lang gen), der bruges - bl.a. som middel mod 
virussygdomme som forkølelse og influenza. Efternavnet indigotica eller tinctoria, som er 
et synonym, viser, at der er tale om en farveplante, og her er det den blå indigofarve, der 
kan udvindes. Bladene af farve-vajd (da qing ye) anvendes, ifølge professor De-An Guo fra 
Shanghai Research Center for TCM Modernisation, nu også i behandling af leukæmi.

 

 

Farve-vajd (Isatis indigotica, syn. tinctoria) ses her til venstre i en dansk-dyrket udgave ved DJF, og til 
højre den type, som er kommet med de kinesiske frø. Planterne ser ikke ens ud, og der er udtaget prøver af 
rødderne af hhv. de danske og de kinesiske planter. Prøverne er tørret ved 45 °C og frosset ned til senere 
analyse for indholdsstoffer. Efternavnet indigotica eller tinctoria viser, at der er tale om en farveplante, 
og her er det den blå indigofarve, der kan udvindes. Rødderne af planten bruges i Kina mod virussyg-
domme, og bladene kan, ifølge prof. De-An Guo, Shanghai Research Center for TCM modernisation, 
anvendes i behandling af leukæmi.

Nr. 239 Schitzopeneta tenufolia (Læbeblomstfamilien) er en af de plan-
ter, der har været let at få til at spire og gro i Danmark. Skuddene af 
japansk kattehale, som planten hedder på dansk, indeholder æterisk olie 
med menton og limonen, og bliver brugt mod hudlidelser, kløe - endda 
ved mæslinger - og udvendig til at varme, ligesom balsam med mynte 
eller eukalyptus� Fotos: Danmarks JordbrugsForskning

– de kinesiske frø  

TCM planter til medicinplanteavlere på Sydfyn og DEG GreenTeam. 
Her på billedet et udsnit af de TCM planter, som det var muligt af få til at 
spire og gro. Fra venstre 304 Cnidum monnieri, 489 Saposhnikoria diva-
ricata, 510 Angelica dahurica, 450 Platycodon grandiflorum og bagerst 
260 Scutellaria barbata                  Foto: Danmarks JordbrugsForskning

Astragalus menbranaceus i frisk og tørret udgave. De to fotos stammer fra værket ’Chineese Commen 
Medicinal Plant (A)’ Editor Prof. Yang Shilin. Et CD-baseret opslagsværk om TCM-planter, fået som 
gave under et besøg hos Institute of Medicinal Plants, Beijing.
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Kinesiske forretningsfolk, 
forskere samt repræsentanter 
fra offentlige myndigheder 
bliver et mere og mere hyp-
pigt syn hos TCM Denmark. 

Af  
Projektmedarbejder  
Louise Fur Høier,  
TCM Denmark/ 
Fyns ErhvervsCenter

 
Kineserne er ved at få øjnene 
op for TCM Denmark som en 
samlet indgang til Europa, 
og dermed er TCM Denmark 
rykket nærmere ønsket om at 
være den foretrukne partner 
i Europa for modernisering 
af TCM (Traditional Comple-
mentary Medicine).

Kinabesøg
I løbet af de sidste par måne-
der har TCM Denmark flere 
gange modtaget besøg fra 
Kina. I september 2005 mod-
tog vi besøg af en delegation 
fra Guangdong provinsen 
repræsenteret af indtil flere 
myndighedspersoner, flere 
universiteter, et hospital samt 
adskillige virksomheder, som 
var interesserede i indgåelse 
af forskellige typer af samar-
bejdsaftaler med TCM Den-
mark. Det konkrete udkom 
af dette møde blev indgåelse 
af samarbejder indenfor flere 

forskellige områder. 
Senere på efteråret havde 

vi besøg af en af Kinas førende 
virksomheder indenfor kosttil-
skud, hvor vi indledte et sam-
arbejde om registrering af et af 
virksomhedens produkter på 
det europæiske marked.

Sidst, men ikke mindst, af-
holdt TCM Denmark i oktober 
2005 en kongres om Traditio-
nel Komplementær Medicin 
i Odense, hvor der deltog en 
bred vifte af virksomheder og 
myndigheder fra Kina. Kon-

gressen er nærmere beskrevet 
andetsteds i denne avis.

Samarbejdsaftaler
TCM Denmark har siden kon-
sortiets dannelse 15. september 
2004 underskrevet ni samar-
bejdsaftaler med nogle af Kinas 
største kosttilskuds- og me-
dicinalvirksomheder. Derud-
over er der indgået aftaler om 
samarbejde med Statsadmini-
strationen for TCM (SATCM) i 
Kina samt Agenda 21, en afde-

ling under det kinesiske viden-
skabsministerium (MOST). 

I januar 2006 rejser TCM 
Denmarks direktør Bjørn Pe-
tersen igen til Kina for at mø-
des med flere potentielle sam-
arbejdspartnere.

TCM Denmark  
– et konsortium
TCM Denmark er et konsor-
tium bestående af Syddansk 
Universitet, Danmarks Jord-
brugsForskning, Fyns Amt, 

Kina har fået øjnene op for TCM Denmark

Odense Universitetshospital, 
Syddanske Forskerparker, 
Odense Kommune og Fyns 
ErhvervsCenter. Fordelen ved 
denne konstellation er, at kon-
sortiet besidder kompetencer 
indenfor hele spektret fra dyrk-
ning af planterne til kommer-
cialisering at slutproduktet. 

TCM Denmark er således 
den ideelle samarbejdspartner 
for en virksomhed udenfor 
EU, som producerer et produkt 
med potentiale for det euro-
pæiske marked, men som på 
flere forskellige trin i produk-
tionsprocessen stadig mangler 
at komme helt på højde med 
de krav, der i Europa stilles 
til produkter hørende under 
fødevare- eller lægemiddellov-
givningen. 

Modernisering  
af TCM
TCM Denmark tilbyder således 
modernisering af TCM i hele 
kæden fra dyrkningsforsøg 
over forskning og kliniske for-
søg til patentering, produktion, 
registrering af produktet hos 
relevante myndigheder samt 
organisering af markedsføring 
af produktet i Europa. Vi løser 
således både enkeltstående op-
gaver for virksomhederne in-
denfor et af ovenstående områ-
der, eller vi laver en aftale om 
løsning af problemstillinger 
lige fra dyrkning af en plante 
til kommercialiseringsfasen. 

TCM Denmark er en fleksi-
bel organisation, som tilpasser 
opgaveløsning til kundernes 
individuelle behov.

TCM Denmark underskrev den 16. september 2005 5 samarbejdsaftaler med kinesiske virksomheder fra Guangdong provinsen 
Foto: Fyns ErhvervsCenter

Besøg fra Guangdong, 16. septem-
ber 2005. I mødet deltog fra TCM 
Denmark både repræsentanter fra 
Fyns ErhvervsCenter samt fra  
Center for ProteomAnalyse og 
Kontrakt- og Patentkontoret ved 
Syddansk Universitet

Foto: Fyns ErhvervsCenter
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Den 16.-1�. oktober 2005 blev 
der afholdt en international 
kongres i Odense Congress 
Center om TCM - Traditio-
nel Komplementær Medicin 
- med fokus specielt på plan-
tebaseret medicin.

Af  
Projektmedarbejder  
Thomas Clausen,  
TCM Denmark/ 
Fyns ErhvervsCenter 

Kongressen var arrangeret af 
konsortiet TCM Denmark med 
hjælp fra det kinesiske sund-
hedsministerium (SATCM) og 
ministerium for videnskab og 
teknologi (MOST). De kinesiske 
partnere sikrede, at kongres-
sens godt 200 deltagere fik ud-
bytte af en lang række væsent-
lige faglige indlæg fra kinesiske 
forskere. Der blev afviklet ca. 
70 forskellige præsentationer 
på de 3 dage. 

Formål
Minister for familie- og forbru-
geranliggender Lars Barfoed 
åbnede kongressen ved at ud-
trykke sit ønske om, at kongres-
sen kunne medvirke til at løfte 
initiativer indenfor forskning og 
kommercialisering af planteba-
seret medicin. Dette var således 
formålet med kongressen. 

Som huset Mandag Morgen 
har dokumenteret i hvidbogen 
”En ny milliardindustri”, er 
der et stort potentiale indenfor 
plantebaseret medicin. Men det 
kræver, at produkterne mo-
derniseres, så de lever op til de 
standarder for sikkerhed og ef-
fekt, som forbrugerne er vant til 
i Europa. 

Fra mark til pille
For at komme omkring hele 
cyklussen fra planten på mar-
ken til et kvalitetsprodukt hos 
forbrugeren var kongressen 
fagligt opdelt, så det var mu-
ligt at høre indlæg spændende 
fra dyrkningsforsøg og opti-
mering af indholdsstoffer over 
forskning og kliniske tests til 
kommercialiseringsmulighe-
der på danske og internatio-
nale markeder. Denne brede 
tilgang var bevidst valgt, da 
det er en pointe i arbejdet med 
moderniseringen af TCM, at 
det endelige produkt ikke er 
stærkere end det svageste led. 
Det betyder, at der skal være 
styr på processen lige fra mar-
ken til den endelige forarbejd-
ningsform. 

Udbytte
Udbyttet af kongressen kan 
gøres op på mange måder, og 
deltagerne mødte ligeledes op 

med meget forskellige bag-
grunde og forventninger. For 
at imødekomme dette var kon-
gressen fagligt opdelt i 3 pa-
rallelle spor, så det var muligt 
at vælge sig ind på lige netop 
det emne, der var af størst inte-
resse for den enkelte. En virk-
somhed kunne således både 
lytte til oplæg omkring eksem-
pelvis kredsløbssygdomme, 
forarbejdning af råvarer samt 
gældende lovgivning. De fag-
lige oplæg fyldte således meget 
i programmet. 

Networking  
og match making
Endnu vigtigere var måske 
muligheden for at knytte kon-
takter til andre personer med 
en specifik faglig viden samt at 
få et generelt kendskab til aktø-
rer indenfor branchen både fra 
Kina og Europa; med moderne 
betegnelser: ’networking’ og 
’match making’. 

Carsten Wærn, som med 
sin virksomhed Nordic Phy-
topharma deltog på kongres-
sen, peger på, ”at den kinesiske 
repræsentation var flot, specielt 
med hensyn til niveauet af del-
tagerne fra Kina, der typisk var 
udpeget via de kinesiske mini-
sterier. Dette er væsentligt, når 
danske virksomheder skal etablere 
sig i Kina eller indgå samarbejds-
aftaler med kinesiske partnere”. 
Således gør Carsten Wærn her 
opmærksom på nogle forhold, 
som har vist sig meget vigtige, 
når der overvejes samarbejde 
med Kina. At have gode for-
bindelser og kontakter på rette 
niveau kan åbne mange døre, 
som måske ellers ikke var mu-
lige at åbne.

Alt i alt karakteriserer Car-
sten Wærn kongressen som: 
”En flot start, der måske kan ud-
vikle sig. Specielt hvis den danske 
og europæiske virksomhedsrepræ-
sentation fremover bliver større”. 
Carsten Wærn påpeger såle-
des behovet for, at vi også fra 
dansk og europæisk side væl-
ger at prioritere tid og ressour-
cer på networking.

Udsigter
Kongressen blev afsluttet af 
formanden for TCM Denmarks 
bestyrelse, Adm. direktør 
Niels Højberg fra Region Syd-
danmark. Højberg opsumme-
rede de væsentligste pointer 
på kongressen, hvor der over-
ordnet blev peget på, at mo-
derniseringen af TCM kræver, 
at sikkerhed, effekt og kvalitet 
fremstår som de væsentligste 
nøgleord for arbejdet. 

Hvis vi i Europa formår at 
løfte disse opgaver, vil vi stå 
stærkt i samarbejdet med uden-

landske virksomheder bl.a. fra 
Kina. Kina har netop priorite-
ret internationaliseringen af 
TCM i deres 11. 5-årsplan, der 
løber fra 2006-2010, og det er 
således oplagt, at danske virk-
somheder bør søge at bruge 
den goodwill, der er blevet op-
bygget i kølvandet på kongres-
sen. Den fynske virksomhed 
Winther Medico har allerede 
brugt deltagelsen i kongressen 
til at sætte konkrete projekter i 
gang med kinesiske partnere, 
og konsulent Jan Winther op-
lyser, at virksomheden sidst i 
november 2005 tog på besøg i 
Kina for at opbygge et endnu 
tættere samarbejde. 

TCM Center  
på sygehus
Cheflæge Peter Frandsen, 
Odense Universitetshospital 
(OUH), introducerede på kon-
gressen, at der arbejdes på at 
skabe et center for traditionel 
kinesisk medicin på OUH med 
mulig opstart i 2006. Som det 
kan læses i Fyens Stiftstidende 
den 29/10-05 er formålet ifølge 
Peter Frandsen: ”Det skal være 
med til at etablere et solidt vi-
densgrundlag, så vi fremover 
kan tilbyde danskerne traditionel 
kinesisk medicin med dokumen-
teret effekt”. Sådan et center 
vil dermed kunne løfte meget 
indenfor arbejdet med TCM. I 
forhold til konklusionerne fra 
kongressen om nødvendig-
heden af sikkerhed, effekt og 
kvalitet vil dét at få TCM ind i 
en moderne hospitalssammen-
hæng, forhåbentlig give udvik-
lingen af TCM det afgørende 
spring fremad herhjemme.

International kongres på Fyn

TCM kongressen i oktober 2005 tiltrak såvel danske som udenlandske aktører på det plantemedicinske område               Foto: Hung Tien Vu

Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed i samtale med Odenses  
borgmester Jan Boye, som var en af initiativtagerne til etableringen af 
TCM Denmark. Både Barfoed og Boye deltog i åbningen af kongressen
                  Foto: Fyns Amt
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Afsætning af det dyrkede 
plantemateriale udgør en 
stor udfordring for mange 
medicinplanteavlere. Ole 
Have Rasmussen har fundet 
sin egen niche, som gør ham i 
stand til at tage udfordringen 
op. 

Af  
Planteavlskonsulent  
Marianne Jepsen,  
DEG GreenTeam og
cand. negot.  
Anne Jørgensen

Lige udenfor Roskilde på Sjæl-
land har cand. scient. Ole Have 
Rasmussen siden 1999, hvor han 
startede virksomheden Kongs-

have, dyrket ginseng. Han har 
med en bevidst kreativ tilgang 
arbejdet på at vække dansker-
nes interesse for danskprodu-
ceret ginseng. Dette har resul-
teret i forskellige alternative 
og mere nicheprægede afsæt-
ningsmuligheder. 

Rødder som helsekost
Da Ole Have Rasmussen 
valgte ginseng som afgrøde, 
var det primært muligheden 
for at sælge rødderne som et 
helsekostprodukt, der virkede 
oplagt. Det lykkedes ham 
også at indgå en aftale med 
ISO med henblik på at sælge 
ginsengrødderne sammen 
med supermarkedets andre 

grøntsager. Planerne blev dog 
hurtigt ændret, da Fødevare-
direktoratet nedlagde et klart 
forbud mod at sælge rød-
derne som helsekost, og der-
med blev salget af rødderne i 
supermarkeder ikke en reali-
stisk mulighed. 

En indlysende interesse 
og fascination fra personer, 
der hørte om dyrkningen af 
dansk ginseng, overbeviste 
dog Ole Have om mulighe-
derne indenfor hans niche og 
især om den gode historie, 
som planten besad, hvilket 
fik ham til at søge andre veje 
for at få planterne ud til for-
brugerne.

Ginseng som 
potteplante
På trods af at forbrugerne pri-
mært havde kendskab til gin-
sengroden og dennes funk-
tion som kosttilskud, blev det 
ginsengplantens specielle ud-
formning og flotte røde bær, 
som gav Ole Have idéen til at 

sælge ginsengplanten i form 
af en dekorativ potteplante. 
Planterne fik på denne måde 
ingen relation til helsekost-
produkter og kunne sælges 
udenom de restriktive regler. 
Idéen viste sig at få succes, 
og sidste år afsatte Ole Have 
over 5000 rødder til gartne-
riet Spiren med henblik på at 
bruge dem til potteplanter.  

Privat dyrkning
Sideløbende har der tilmed 
vist sig en større interesse fra 
folk, som selv ønsker at for-
søge sig med udfordringen i at 
dyrke den myte-omspundne 
plante i baghaven. Der er i 
denne forbindelse mange, 
som kontakter Ole Have for 
at købe rødder og frø og få 
gode råd omkring dyrknin-
gen. Ydermere er der mange 
personer, som ønsker at give 
en utraditionel og spændende 
gave, hvor mange falder over 
ginsengroden pga. historien 
og myterne.  

Spændende fremtid
Ole Have Rasmussen arbejder 
i øjeblikket på et nyt produkt, 
som vil blive tilgængeligt for 
forbrugerne indenfor de næste 
6 måneder. Dog vil Ole Have 
endnu ikke afsløre detaljerne 
omkring, hvad dette vil komme 
til at indeholde.

I øjeblikket forskes der meget 
i dokumentationen af både ro-
den og bærrenes påståede gavn-
lige virkninger. Vil det i fremti-
den lykkedes at dokumentere 
effekten af indholdsstofferne, 
kan dette yderligere bane vejen 
for en øget efterspørgsel og nye 
udnyttelsesmuligheder.

Behovet for at tænke kreativt 
og vigtigheden af at have en 
konkret markedsføringsplan, 
som man ikke skal være bange 
for at måtte ændre, ser Ole som 
afgørende for at få succes. En 
rigtig udnyttelse af oplevelsen 
og den gode historie bag gin-
sengplanten kan med en god 
portion gå-på-mod skabe vejen 
til et attraktivt produkt.

En plante med muligheder
Ginsengrod og frugtstand                            Foto: Ole Have Rasmussen

I tre private gartnerier undersøger man i øjeblikket mulig-
heden for dyrkning af ginseng som potteplante. 

Projektet er et led i projektet ”Udvikling af forsknings- 
og erhvervsstrategier for ginseng i Danmark” under  
UdviklingsCenter Aarslev.
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havde størst koncentration af 
begge stoffer, dels at vurdere, 
om der var nogen sammen-
hæng mellem koncentratio-
nen af disse to stofgrupper (se 
desuden artiklen ”Kvaliteten 
afhænger ikke af størrelsen på 
næste” af Lars P. Christensen).

Resultaterne viser, at kon-
centrationen i enkeltrødder 
typisk varierer med en faktor 
2, mens enkelte rødder havde 
3 gange højere indhold end 
andre. Der var ikke nogen 
sammenhæng mellem total-
koncentrationen af ginsenosid 
og koncentrationen af polyace-
tylenet falcarinol, hvilket bety-
der, at man kan selektere for 
den ene af egenskaberne uden 
at risikere en negativ selektion 
af den anden. Der kan iden-
tificeres enkeltplanter, som 
har både meget højt indhold 
af ginsenosider og falcarinol. 
Forædlingsmæssigt forventes 
dette at kunne udnyttes til et 
væsentligt forbedret udbytte i 
fremtidens produktion. 

Ginsengbær  
mod diabetes
På baggrund af dels isolerede, 
oprensede enkeltginsenosider 
fra DJFs amerikanske ginseng-
planter, dels rene enkeltgin-
senosider fremskaffet fra Uni-
versitet i Kunming i Kina, er 
der igangsat test af aktiviteten 
af enkeltginsenosider i diabe-

tes cellebioassay ved Institut 
for Biokemi og Molekylærbio-
logi ved Syddansk Universitet 
(SDU). Resultaterne foreligger 
endnu ikke, men et 
koncentreret bær-
ekstrakt har dog al-
lerede givet positivt 
udslag i testen. Netop 
bærrene er af særlig 
interesse i relation til 
diabetes, og derfor er 
der også lavet en række bær-
ekstrakter, hvor de forskellige 
dele af bærret er adskilt, dvs. 
pressesaft, bærskind, frugtkød. 
Aktiviteten i hver af disse eks-
trakter sammenlignes med ak-
tiviteten i hele bærret. Herved 
forventes det at være muligt at 
lokalisere, hvor de aktive stof-
fer findes i frugten. Biokemiske 
analyser har vist, at koncen-
trationen af ginsenosider og 
polyacetylener er relativt lavt 
i bærekstrakterne sammenlig-
net med rodekstrakter. 

Ginseng som 
potteplante
I potteplantedelprojektet er 

der afprøvet både småplante-
produktion fra frø og produk-
tion af potteplanter baseret på 
større rødder. Forsøgene har 

afgrænset nogle problemer, 
som der skal arbejdes videre 
med, men også vist spæn-
dende produkter, som forhå-
bentligt vil kunne finde et af-
sætningsmarked i fremtiden. 
Der arbejdes desuden på at 
udvikle en række forskellige 
produkter til salg til private, 
herunder som halvfabrikata 
til viderekultur/udplant-
ningsplanter. 

Reviews
Det review på kliniske forsøg 
med ginseng, som blev gen-
nemført tidligere i år af ph.d. 
Tanja Bidstrup og prof. Kim 
Brøsen, SDU, publiceres nu 

som DJF rapport. Herudover 
er et review over ginseng i 
dyreforsøg, herunder dyre-
modelsystemer og dyrecel-

lebaserede testme-
toder, igangsat ved 
Morten Kobæk Lar-
sen ved Biomedi-
cinsk Laboratorium, 
SDU. Herved dæk-
kes hele kæden fra 
cellebaserede bioas-

say over dyreforsøg til klini-
ske forsøg med  ginseng.

Resultater fra ginseng pro-
jektet er blevet formidlet på 
bl.a. TCM Denmark konfe-
rencen i Odense i oktober, i 
Fødevareministeriet i Køben-
havn ved Kulturnatten 2005 
og ved en række foredrag i 
forskellige regi.

Projektets resultater vil 
blive samlet i en slutrapport 
og er planlagt suppleret med 
yderligere artikler i forskel-
lige tidsskrifter. Hold øje med 
hjemmesiden www.ucaa.dk, 
hvor oplysninger om pub-
licering af resultaterne vil 
blive offentliggjort i starten 
af 2006.

I 2005 har projektet ”Ud-
vikling af forsknings- og 
erhvervsstrategier for gin-
seng i Danmark” kørt under 
UdviklingsCenter Aarslev. 
I denne artikel gives et kort 
indblik i fremdriften på 
nogle få områder. 

Af  
Seniorforsker og  
projektleder  
Martin Jensen,  
Afd. for  
Havebrugsproduktion,  
Danmarks  
JordbrugsForskning
 
I Danmarks JordbrugsForsk-
ning (DJF) Årslevs 6-årige 
amerikanske ginsengplantage 
er der gennemført en selektion 
af de 50 største rødder, som re-
præsenterer de ca. 0,5 % største 
rødder af den oprindelige fulde 
population af frøplanter. Rød-
dernes friskvægt varierede fra 
ca. 200 gram til over 400 gram. 
Der blev taget en rodprøve af 
disse enkeltrødder til analyser, 
og resten af planten blev gen-
plantet, så den enkelte plante 
kan genfindes. 

Gavnlige rødder
Prøverne blev analyseret for 
en række ginsenosider og po-
lyacetylener med henblik på 
dels at finde de rødder, der 

Ginseng – godt på vej

Tre forskellige vandige ekstraktionsprodukter af ginseng bær. De 2 til venstre er baseret på hele bær og den til 
højre på frugtpulp uden den røde bærskind         Foto: Danmarks JordbrugsForskning

Potteplanter af amerikansk ginseng i supersize baseret på store  
6-årige rødder                 Foto: Danmarks JordbrugsForskning

Totalkoncentration af ginsenosid og falcarinol i 6 årige amerikanske ginseng rødder af forskellige størrelser

”Et koncentreret bærekstrakt har 
allerede givet positivt udslag i 

diabetes bioassaytest”
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Projektet ”Udvikling af 
forsknings- og erhvervsstra-
tegier for ginseng i Dan-
mark” har påvist, at gin-
sengplantens rødder varierer 
meget i størrelse og indhold 
af aktivstoffer. 

Af  
Forskningsleder og  
adjungeret professor,  
Lars Porskjær Christensen,  
Afd. for Råvarekvalitet, 
Danmarks  
JordbrugsForskning
 
Denne viden er særdeles vig-
tig, når man skal udvikle mo-
derne, plantemedicinske præ-
parater baseret på ginsengrod.

Indholdsstoffer
Ginsengrødder har været brugt 
i årtusinder i den traditionelle 
medicin i Asien og Amerika. 
Ginsengs helbredende og 
forebyggende egenskaber bli-
ver ofte forbundet med plan-
tens indhold af ginsenosider 
(dammaran saponiner) og po-
lyacetylener - og til dels også 
polysaccharider. Specielt de 
ginsengproducerende lande 
såsom Kina, Korea, Japan og 
Canada har, via  en intensiv 
forskningsindsats gennem de 
sidste 20 år, isoleret og identi-
ficeret forskellige ginsenosider 
og polyacetylener fra plan-
terne og undersøgt stoffernes 
biologiske og medicinske be-
tydning. 

De forskellige ginsengarters 
ginsenosid- og polyacetylen-
profil varierer, men i ameri-
kansk ginseng (Panax quinque-
folium) er det ginsenosidet Re 
og ginsenosider af Rg- og Rb-se-

rien (figur 1) samt polyacetyle-
nerne falcarinol og panaxydol 
(figur 2), der hovedsageligt er 
ansvarlige for den helbreds-
gavnlige virkning af denne 
type ginseng. Videnskabelige 
forskningsresultater har vist, 
at ginsenosiderne reducerer 
stress, øger kroppens mod-
standskraft mod sygdomme 
(immunstimulerende), for-
mindsker risikoen for blod-
propper (bl.a. blodtryksre-
gulerende) og kræft samt har 
effekt på type II diabetes (øger 
bl.a. insulinproduktionen). For 
polyacetylenernes vedkom-
mende har man påvist, at disse 
ligesom ginsenosiderne sand-
synligvis har en forebyggende 
effekt overfor udviklingen af 
blodpropper (blodtryksregule-
rende og kolesterolsænkende) 
og kræft. Ginsenosider og po-
lyacetylener betragtes derfor i 
dag som nogle af de centrale 
aktivstoffer i ginseng, og det er 
derfor også disse stoffer, man 
bruger til kvalitetsbestem-
melse af ginsengrødder og/el-
ler ginsengpræparater. 

Rodkvalitet
At ginsengrødder er meget 
forskellige i størrelse, selvom 
de dyrkes under de samme 
betingelser er et velkendt fæ-
nomen i ginsengproducerende 
lande, men også tilfældet for 
dansk dyrkede ginseng. Des-
uden er der store individuelle 
forskelle på hovedrodens stør-
relse samt antallet og størrelsen 
af siderødderne og rodhårene.  
Spørgsmålet er, om kvaliteten 
også er forskellig, dvs. om ind-
holdet af aktivstoffer afhænger 
af ginsengrodens størrelse og/
eller om aktivstofferne er loka-

liseret bestemte steder i roden 
(hovedrod, siderod, rodhår). 

I projektet ”Udvikling af 
forsknings- og erhvervsstra-
tegier for ginseng i Danmark” 
har vi bl.a. undersøgt indholdet 
af ginsenosider og polyacetyle-
ner i enkeltrødder af forskellige 
størrelse. Resultaterne viste, at 
koncentrationen af såvel gin-
senosider som polyacetylener 
i enkeltrødder typisk varierer 
med en faktor 2 og i nogle til-
fælde helt op til en faktor 3. Ind-
holdet var dog ikke afhængigt 
af størrelsen af roden, hvilket 
bl.a. betyder, at man kan for-
bedre udbyttet, uden at det går 
ud over kvaliteten. 

Indholdsstoffers 
fordeling i roden
Et andet interessant resultat var, 
at koncentrationen af aktivstof-
fer er fordelt forskelligt i roden. 
I hårrødder/mindre rødder 
med en diameter på 0,5–3,0 
mm var koncentrationen helt 
op til 10 gange højere for nogle 
aktivstoffer sammenlignet med 
indholdet i hovedroden/større 
rødder med en diameter op til 
43 mm (se figur 3).

Brugbare resultater
Den store forskel i indholdet af 
aktivstoffer i de forskellige rod-
størrelser kan benyttes til at lave 
differentierede ginsengpræpa-
rater med et meget højt indhold 
af aktivstoffer sammenlignet 
med traditionelle ginsengpræ-
parater, der ofte er lavet på hele 
tørrede ginsengrødder. 

Desuden viser resultaterne, 
at der ikke er stor variation i 
indholdet af aktivstoffer i den 
enkelte rod, når man ser bort 

fra de mindre rødder, idet der 
ikke er stor forskel på indhol-
det af aktivstoffer i de større 
siderødder sammenlignet med 
hovedroden. Dette betyder, at 
man målrettet kan selektere for 
store rødder og højt indhold af 

Kvaliteten afhænger ikke af størrelsen

Størrelsen af enkelt ginsengrødder er meget forskellige. Her ses to 5 års 
amerikansk ginsengrødder dyrket under samme betingelser. Fotoet illu-
strerer de store fysiske forskelle, der kan være på rødderne 
               Foto: Danmarks JordbrugsForskning
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Figur 3.  Eksempel på koncentrationen af bioaktive polyacetylener i for-
skellige rodstørrelser i en enkelt amerikansk ginsengrod
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Figur 2.  Eksempler på bioaktive polyacetylener i ginseng

Figur 1.  Eksempler på bioaktive ginsenosider i ginseng

aktivstoffer ved at udtage en-
kelte store siderødder til ana-
lyse og så genplante resten af 
planten (se også artiklen ”Gin-
seng – godt på vej” af Martin 
Jensen).
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I projektet ”Netværkssamar-
bejde om plantemedicin” støt-
tet af Fyns Amt er et af delpro-
jekterne Funding. Formålet er 
at generere yderligere midler 
til fremtidige projekter. 

Af  
Projektmedarbejder 
Sonja Jensen,  
UdviklingsCenter Aarslev 

I projektperioden er der blevet 
opbygget en database, der p.t. 
indeholder 134 fonde og pul-
jer. Nogle eksempler på fonde 
og programmer, hvor man kan 
finde midler til projekter, er be-
skrevet nedenfor.
 
Højteknologifonden
I 2005 er der blevet introduce-
ret en ny fond, nemlig Højtek-
nologifonden. Formålet med 
fonden er ”at fremme vækst og 
beskæftigelse gennem markante 
satsninger inden for forsknin-
gog innovation på områder, hvor 
Danmark har særlige forudsæt-
ninger og potentialer”. Fonden 
skal støtte inden for tre tekno-
logiområder: bio-, nano- samt 
informations- og kommunika-
tionsteknologier. 

Der er mulighed for at søge 
støtte inden for to kategorier: 
Store højteknologiske satsnin-
ger og SMV-rettede projekter. 
Fondens finansieringsgrad er 
op til 50 % af det samlede bud-
get for projektet.

Første ansøgningsrunde er 
afsluttet, og her viste det sig, at 
der indkom projektansøgnin-
ger med et samlet budget på 2.2 
mia. kr, hvilket skal sættes i for-
hold til, at der var 200 mio. kr. til 
disposition. Midlerne er blevet 
fordelt på 7 projekter indenfor 
Store højteknologiske satsnin-
ger og 5 projekter indenfor 

SMV-rettede projekter. Projek-
terne omhandler så forskellige 
emner som sygdombehandling, 
olieudvindelse, masseproduk-
tion af planter m.v. 

I 2006 vil der også være 200 
mio. kr. i puljen, men herefter 
vil beløbet løbende blive forhø-
jet. Yderligere information om 
Højteknologifonden kan fås på 
følgende web-adresse: www.
hoejteknologifonden.dk.

EUs 7. rammeprogram
2006 var det sidste år med 6. 
rammeprogram. Til gengæld 
starter 7. rammeprogram op. 
Det kommende rammepro-
gram vil løbe fra 2007 frem til 
og med 2013 med en forventet 
pulje på € 73,2 mia. Ramme-
programmet er opdelt i fem 
særprogrammer: Samarbejde, 
Idéer, Mennesker, Kapaciteter 
og Joint research centres. Sær-
programmet Samarbejder har 
fået tildelt € 44.7 mia., og det 
er her, de 9 forskningstemaer 
befinder sig (tabel 1). 

Forskningstemaerne er der 
ikke ændret på i forhold til 6. 
rammeprogram. Til gengæld 
er der tilført en del flere midler, 
og det forventes, at der vil blive 
flere mindre projekter. Bag-
grunden for dette er et ønske 
om at give SMV’ere større mu-
lighed for at deltage i EU finan-
sierede projekter. Yderligere 
information om EUs 7. ramme-
program kan fås på følgende 
web-adresse: www.cordis.lu

Nordisk 
InnovationsCenter
Nordisk InnovationsCenter 
(NIC) er et organ under Nor-
disk Råd og Nordisk Minister-
råd. Centret skal bidrage til en 
øget integrationsgrad mellem 
de nordiske og baltiske lande 

i forhold til de enkelte landes 
innovationssystemer. NIC har 
jævnligt ansøgningsrunder in-
den for forskellige temaer. P.t. 
er der udbud i følgende temaer: 
Nordisk innovationspolitik, 
Functional Food, Micro- og Na-
noteknologi samt Norden som 
et velfungerende indre marked 
og grænseløs region. 

De overordnede krav til pro-
jekterne er, at der er deltagere 
fra mindst 3 og helst 5 nordiske 
lande, at egenfinansieringen er 
50 %, og at projektperioden er 
højst 3 år. Derudover skal pro-
jekterne have relevans i nordisk 
sammenhæng, nyheds- og in-
novationsværdi og resultat-
spredningseffekt.

Yderligere information 
om Nordisk InnovationsCen-
ter kan fås på følgende web-
adresse: www.nordicinnova-
tion.net

Ressourceproblem
At søge midler til forsknings- 

og udviklingsprojekter er res-
sourcekrævende. For de fonde, 
som kort er beskrevet her, vil 
der ofte skulle bruges en masse 
ressourcer på at finde fx sam-
arbejdspartnere, medfinansie-
ring osv. En måde, hvorpå man 
søger at undgå for stort res-
sourcespild, er ved, at der ofte 
gives mulighed for at indsende 
interessetilkendegivelser med 
en kort projektbeskrivelse. Der 
vil så efterfølgende komme en 
udmelding om, hvorvidt det er 
et projekt, der ønskes en egent-
lig ansøgning på. Det er dog 
stadig ingen garanti for at få 
projektmidler. Et eksempel er, 
at Højteknologifonden efter en 
interessetilkendegivelsesrunde 

for SMV-rettede projekter gav 
ca. 30 aktører mulighed for at 
indgive en endelig ansøgning. 
Fem af disse fik godkendt pro-
jekterne. 

Selv om det kan være res-
sourcekrævende at søge mid-
ler, giver de forskellige fonde en 
unik mulighed for at generere 

midler til udviklingsprojekter, 
der ellers ikke vil blive til noget. 

Fondsmidler til 
UCAA-projekter
Status for 2005 er, at der er ble-
vet søgt og fået midler til føl-
gende projekter: ”Fremtidens 
Væksthus II” hos ForskerKon-
takten og ”Planter til Diabetes” 
hos Fyns Amt og K.E.R.N. re-
gionen i EUs Interreg IIIA pulje. 
De to projekter har tilsammen et 
budget på ca. 14 mio. kr.

Der vil i 2006 fortsat blive 
arbejdet på at fremskaffe yder-
ligere midler til projekter inden 
for UdviklingsCenter Aarslevs 
fokusområder. Så sidder I inde 

med ideer til projekter og mang-
ler samarbejdspartnere mv., er I 
velkomne til kontakte Udvik-
lingsCenter Aarslev.

Muligheder for projektfinansiering

Forskningstema Midler 
(mia. euro)

Sundhed �,3

Fødevarer, landbrug og bioteknologi 2,5

Informations- og kommunikationteknologi 12,7

Nanovidenskab og -teknologi 4,�

Energi 2,�

Miljø inkl. klima 2,5

Transport inkl. luftfart 5,�

Samfundsvidenskab og humaniora 0,�

Sikkerhed og rumfart 4,0
Tabel 1. Forskningstemaer og midler i EUs 7. rammeprogram                   Kilde: www.eurocenter.info

Foto: UdviklingsCenter Aarslev
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Den danske flora rummer 
en lang række urter, der 
kan anvendes medicinsk. 
Lægemiddelindustrien 
afviser gang på gang deres 
effekter, men enkelte urter 
har så stor kraft, at de 
fastholder deres position som 
den absolut bedste medicin 
til en given sygdom. 

Af 
Botaniker 
Hans Wernberg 

Fingerbøl er et smukt eksem-
pel på dette, og ydermere 
markerer urten overgangen 
fra middelalderens tilfældige 
dosering og brug af urter til 
målrettet videnskabelig un-
dersøgelse af dosis-respons.

Fingerbøl i 
middelalderen
Fingerbøls videnskabelige 
navn er Digitalis purpurea. Di-
gitalis kommer af ’digitus’, 
hvilket er latinsk og betyder 
fingre, og er en latinisering 
af det tyske navn ’Fingerhut’. 
Purpurea betyder purpur-
rød og henviser til blomstens 
farve. 

Fingerbøl findes som klos-
tertomtplante og er forvildet 
og naturaliseret mange steder 
i den danske natur, især i nåle-
træsbevoksninger. Planten er 
sandsynligvis indført af mun-
kene, men er først konkret da-
teret i 1647. Munkene kendte 
til plantens virkning, men an-
vendte den kun sjældent, da 
den er meget svær at dosere. 
Endvidere havde munkene 
svært ved at diagnosticere syg-
dommen vattersot, som finger-
bøl kan kurere. 

Vattersot skyldes hjertein-
sufficiens (hjertesvækkelse), 
hvor hjertet ikke pumper blo-
det ordentligt rundt i krop-
pen. Dette bevirker, at blodet 
samler sig i blodkarrene og 
langsomt trænger ud i det om-
givende væv og medfører, at 
kroppen svulmer op. Vattersot 
var en vidt udbredt, dødelig 
sygdom i middelalderen. Ef-
ter nogen tids lidelser endte 
sygdommen med, at personen 
blev kvalt i sin egen kropsvæ-
ske, når lungerne blev fyldt. 
En anden sygdom, lungesot, 
havde nøjagtig samme symp-
tomer, men skyldtes en lun-
gesvækkelse. Gav munkene 
fingerbøl-afkog til en vatter-
sot-patient, blev han kureret, 
mens en lungesot-patient ville 
dø af behandlingen. 

Da fingerbøl således var 
skyld i flere menneskers død, 
fik den et blakket ry, og lægen 

Simon Paulli skrev i 1600-tal-
let: ”Her i Danmark såvel som 
også flere andre lande her udi 
Europa bliver denne urt plantet 
og sået udi haver ej for anden år-
sags skyld, end fordi den haver et 
dejligt blomster, thi ellers er den 
ikkun foragtet. Dog vidner en 
autor, at fingerurt kommen udi 
æggekager, der er bagede i pander, 
haver gjort og forårsaget store og 
farlige symptomata, idet den har 
en sådan kraft, at den let får en til 
at kaste op”. 

Den giftige plante 
tæmmes
Først i slutningen af 1700-tal-
let får lægerne styr på finger-
bøl. Lægen William Withering 
havde sin praksis i byen Staf-
ford nær Birmingham. Da vat-
tersot var en af de mest hyp-
pige dødsårsager i 1700-tallet, 
havde Withering mange vat-
tersot-patienter – men alle gik 
de forgæves. Withering havde 
imidlertid hørt rygter om en 
plante, der kunne kurere syg-
dommen, men han fik først for 
alvor øjnene op for plantens 
egenskaber, da han mødte He-
lena Cooke, som var en ung, 
smuk og ugift patient i hans 
distrikt. Helena Cookes store 
lidenskab var at male blom-
ster. 

Den ugifte doktor Withe-
ring begyndte at besøge sin 
patient oftere, og for bedre at 
kunne forklare sine besøg tog 
han altid blomster med. Han 
gjorde sig meget umage for 
at finde forskellige blomster 
til hvert besøg, og for at have 
et samtaleemne lærte han alt 
om buketternes indhold, samt 
hvor planterne voksede, og 
hvornår de blomstrede. De 
hyppige besøg hos den unge 
Helena Cooke, øgede hans 
interesse for botanik. En in-
teresse, som holdt selv efter, 
at parret blev gift. Med tiden 
blev landsbylægen til og med 
en af Englands førende bota-
nikere, og få år efter ægteska-
bets indgåelse udgav han en 
bog med titlen ”Vilde planter i 
Storbritannien, i botanisk ræk-
kefølge”.

Samtidig med at Witherings 
botaniske viden øgedes, fik 
han fat på en lokal recept mod 
vattersot, som indeholdt ca. 
20 ingredienser. Med sit store 
kendskab til botanik, kunne 
han let udelukke de ingredi-
enser, som indgik i afkoget for 
smagens, farvens og overtro-
ens skyld. De resterende plan-
ter afprøvede William Withe-
ring derefter systematisk på 
sine vattersot-patienter, indtil 
kun fingerbølbladet var til-

bage. Dette blev indledningen 
til ti års eksperimenter med 
fingerbøl.

I 1785 offentliggjorde Wil-
liam Withering det impon-
erende værk ’An account of 
the foxglove (fingerbøl) and 
some of its medical uses: with 
practical remarks on dropsy 
(vattersot), and other diseases’. 
I værket redegør han for sine 
studier af 163 patienters fysio-
logiske respons ved indtagelse 
af fingerbøl-ekstrakt. 

Altafgørende er Witherings 
observationer af patientens re-
spons. Han afmålte nøje dosis, 
og ved overdosering - hvilket 
medførte kvalme, hovedpine, 
diarre og opkastning - sæn-
kede han straks mængden. Ved 
denne behandling var det ikke 
usædvanligt, at patienterne 
dagligt tissede 15-20 liter urin 

og meget hurtigt genvandt 
styrken.

Der gik dog en rum tid, før 
Witherings opdagelser kom-
mer almenheden til gavn. 
Samtidige forskerkredse neg-
ligerede hans resultater, især 
pga. de alvorlige bivirkninger 
ved overdosering. Først i 1870 
lykkedes det den franske for-
sker C.A Natvelle at raffinere 
fingerbølblomstens blad og 
fremstille virksomme stoffer i 
form af hvide krystaller. Nogle 

år senere lykkedes det tyske-
ren Oswald Schmiedberg at 
fremstille digitoxin. William 
Witherings digitalisblad fast-
holdt dog sin position som det 
bedste middel mod hjertesvigt 
helt frem til 1970’erne. Det er 
således stadigvæk muligt at 
møde ældre apotekere, som 
har afmålt og doseret finger-
bølblade mod hjertelidelser.

Kemien i fingerbøl
De medicinsk aktive stoffer i 
fingerbøl er glykosider. Gluko-
sider er organiske forbindelser, 
der enten er opbygget af en eller 
flere sukkerarter og et andet or-
ganisk molekyle (aglykon-del). 
Ofte er aglykon-delen giftstof-
fer, som skal beskytte planten. 
På grund af glykosiddannelsen 
er disse harmløse over for plan-

ten, og først ved angreb af ska-
dedyr brydes cellerne, og den 
giftige aglykon-del frigøres ved 
hjælp af enzymer. 

Glykosiderne i fingerbøl til-
hører en særlig gruppe af gly-
kosider kaldet hjerteglykosi-
der. Disse har en ret begrænset 
udbredelse, men findes i flere 
slægter i en del blomsterfami-
lier. Deres struktur er, trods de 
forskellige familier, bemærkel-
sesværdig ensartet, bestående 
af en stereoidal aglykon-del og 

en sukker-del. Aglykon-delen 
er kendetegnet ved, at der altid 
indgår en steroid-kerne med 
fire ringe. 

Digitoxin og andre lignende 
stoffer fra fingerbøl virker ved 
at øge hjertets slagkraft. Hjertets 
slag er styret af impulser (sig-
naler) fra sinusknuden, og digi-
toxiners effekt sker på cellulært 
plan, hvor de påvirker de ion-
pumper, der styrer ionbalancen 
i cellen. Digitoxinerne virker 
ved at hæmme Na+-K+--pum-
pen, som pumper Natrium ud 
af cellen og Kalium ind i cellen, 
hvilket fører til en højere kon-
centration af Na+ inde i cellen. 
Herved formindskes Na+ gra-
dienten over cellemembranen, 
så Ca++ udskilles langsommere 
af Na+-Ca2+ pumpen (som pum-
per Natrium ind i cellen og Cal-
cium ud af cellen). Herved øges 
det cellulære niveau af Ca2+, 
hvilket øger nerveimpulsen og 
forstærker kontraktionen i hjer-
temuskulaturen. 

Nutidens medicin
I dag findes der syntetisk frem-
stillet receptpligtig medicin til 
hjertelidelser, fx calcium-kanal 
blokkere, men ved særligt al-
vorlige tilfælde er det stadig di-
gitoxin, der benyttes. Selv den 
dag i dag udskrives digitalis-
præparater med største forsig-
tighed. Som på Witherings tid 
er det let at overdosere, så pa-
tienten overvåges nøje, og det 
er vigtigt, at lægen har kend-
skab til patientens nyre- og le-
verfunktion, da disse nedbry-
der og udskiller digitoxinen. 

Fremstillingen af digitoxin er 
i dag en fabrikshemmelighed, 
og det har ikke været muligt 
direkte at afklare, hvorledes det 
fremstilles. Det er dog alment 
kendt, at næsten alle steroid 
hormoner kan fremstilles ud 
fra diosgenin. Diosgenin er et 
derivat af saponinen dioscin, 
som er et næringsstof, der op-
lagres i jordstænglen i arter af 
mexicansk yams (dioscorea spp). 
Diosgenin er billigt og masse-
produceres til brug i syntese i 
lægemiddelindustrien til frem-
stilling af f.eks. østrogen og 
progesteron i P-piller. Og da di-
gitoxin har en simpel steroidal 
opbygning, må det forventes, at 
den fremstilles som et derivat af 
diosgenin.

Læs mere på www.csdl.tamu.edu/
flora/wilson/481/medbot/bot2htm 
og www.emediine.com/med/to-
pic568.htm

Fingerbøl:
Smuk, dødelig og uundværlig
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Mennesket har igennem 
årtusinder benyttet sig af 
plantedele, bark, rødder 
og frugter som et naturligt 
apotek. Denne empiriske 
viden om planternes helbre-
dende kræfter er på ingen 
måde forældet. Med afsæt i 
den moderne teknologi har 
fortidens urtekundskab ud-
viklet sig til en komplemen-
tær behandlingsform – den 
moderne phytoterapi - hvor 
kombinationen af empiri og 
videnskab er blevet læge-
planternes adgangstegn til 
det 21. århundrede.

Af 
Birgith Broberg,  
formand for  
Forening for Praktiserende 
Phytoterapeuter og  
hovedunderviser på  
Phytoterapeutuddannelsen 
ved Urteskolen

Selve ordet ’phytoterapi’ 
kommer af det græske ’phy-
ton’, der betyder lægeplante. 
Begrebet ’phytoterapeut’ 
dækker over en terapeut, der 
benytter sig af lægende plan-
ter i sin behandling. Der er 
tale om en international be-
tegnelse, der anvendes ver-
den over. 

I Danmark og Norge gen-
nemføres phytoterapeutud-
dannelsen på Urteskolen, der 
har undervisningsafsnit i Kø-
benhavn, Århus og Oslo. 

Grundlaget for 
phytoterapien
De lægende planter har altid 
udgjort et grundlæggende fun-
dament i behandlingen af syg-
domme og ubalancer. Op igen-
nem århundrederne er disse 
erfaringer med naturens hel-
bredende stoffer blevet en inte-
greret del af folkemedicinen. 

Vi finder referencer til de 
lægende planters effekt overalt 
i verden, i den Traditionelle Ki-
nesiske Medicin, de Ayurvedi-
ske skrifter, i den arabiske lære, 
hos de nord- og sydamerikan-
ske indianere og sidst, men ikke 
mindst, i de gamle europæiske 
urtetraditioner. Fortidens stem-
mer bringer os århundreders, ja 
endog årtusinders, kundskab 
om de lægende planters virk-
ninger. 

Denne kundskab under-
støttes i disse år af den vi-
denskabelige forskning. Med 
udviklingen af moderne, bio-
teknologiske målemetoder 
opnår vi i stadigt højere grad 
en evidensbaseret viden om 
lægeplanternes effekt. Der er 
tale om spændende resultater, 
der bekræfter den traditionelle 
brug af urterne og samtidigt 
ofte afslører nye anvendelses-
metoder. Hvor empirien viser, 
at urterne har en virkning, gi-
ver den moderne forskning os 
svaret på, præcis HVORFOR 
virkningen optræder. 

Den moderne phytoterapi 
har som behandlingsform sine 
rødder i de gamle systemer, 

men er samtidigt, som noget 
helt basalt, funderet i den dy-
bere forståelse af phytokemien 
og phytofarmakologien. Kom-
binationen af den ældgamle 
kundskab og den moderne vi-
denskab udgør såle-
des basis i phytotera-
peutuddannelsen.

Phytoterapeut-
uddannelsen
Urteskolens phyto-
terapeutuddannelse 
strækker sig over 2½ 
år og er baseret på 
weekend-undervisning og selv-
studium. I tillæg til undervis-
ningen på skolen er det et krav, 
at alle studerende tager ana-
tomi, fysiologi og sygdomslære 
i henhold til gældende lands 
lovgivning.

Phytoterapeutuddannelsen 
er baseret på både praktiske og 
teoretiske fag. Den teoretiske 
undervisning bygger på en gen-
nemgang af kroppens organsy-
stemer og omfatter en indsigt 
i biokemien og de hovedsyg-
domme, der knytter sig til de 
enkelte organsystemer. Der un-
dervises i aktuelle lægeplante-
monografier, og sygdomme og 
ubalancer sættes i et bredt pa-
tofysiologisk perspektiv, hvor 
den phytoterapeutiske behand-
ling understøttes af vejledning 
omkring kost, væskeindtag, 
kosttilskud, motion, regelmæs-
sige hvile m.m.

Udover den teoretiske del 
indgår klientpraksis, ekskur-

sioner, hvor eleverne møder 
lægeplanterne, hvor de gror i 
naturen, fremstilling af cremer 
og salver med basis i æteriske 
olier og sidst, men ikke mindst, 
krydderurternes plads i den 

daglige ernæring, i form af ur-
teteer, det grønne drys og som 
ingrediens i maden. Hermed 
opnås en bred vifte af redska-
ber, der kan sammensættes til 
fyldestgørende behandlinger, 
der henter styrken i naturen. 

Samarbejde på tværs 
af faggrænser
Urteskolen er i tæt samarbejde 
med Forening for Praktiserende 
Phytoterapeuter, og såvel skole 
som forening er repræsenteret i 
SundhedsRådet samt i VIFABs 
forskningsforum. Det er des-
uden en vigtig målsætning at 
sikre, at de uddannede phytote-
rapeuter er rustede til at forstå 
og samtale med det etablerede 
behandlingssystem og dermed 
styrke mulighederne for bro-
bygning i de kommende år. Et 
godt samarbejde på tværs af 
faggrænserne giver klienten 
de bedste behandlingstilbud. 

Vi følger ligeledes med stor in-
teresse de mange tiltag, Planter 
til Sundhed fører med sig. Phy-
toterapeuternes arbejdsredskab 
er de lægende planter. Effekt og 
sikkerhed er væsentlige fakto-

rer i vores daglige 
virke, og en vel-
lykket behandling 
hviler direkte på 
kvaliteten af de 
produkter, vi an-
vender. Vi ser der-
for med slet skjult 
begejstring frem 
mod muligheden 
for at arbejde med 

danskproducerede plantepro-
dukter, med høj sporbarhed og 
et stabilt indhold af aktive stof-
fer. I det hele taget ser vi Plan-
ter til Sundhed med de mange 
forskellige aktører, der hver 
især repræsenterer deres spe-
cielle fagfelt, som en fantastisk 
styrke. Det er igennem en skær-
pet opmærksomhed omkring 
uddannelse, produktudvikling, 
en stigende forskningsindsats 
og et godt netværk bestående 
af en række interessenter, der 
alle har de samme visioner og 
samme mål, at vi kan skabe en 
god muld og sikre en frodig 
vækst for plantemedicinen i 
Danmark.

Er du interesseret i at vide mere 
om skolen, uddannelsen eller søge 
den nærmeste phytoterapeut, kan 
du få informationer på: www.ur-
teskolen.com eller ved henvendelse 
til artiklens forfatter Birgith Bro-
berg på tlf. 98 26 05 06.

Behandling med lægende planter

”Kombinationen af den ældgamle 
kundskab og den moderne  

videnskab udgør basis i  
phytoterapeutuddannelsen”

Hyld (Sambucus nigra). En ældgammel lægeplante, som er effektiv ved forkølelse, hoste og influenza              Foto: Birgith Broberg
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Ændringer indenfor kost-
tilskuds- og lægemiddel-
lovgivningen skaber forvir-
ring i helsekostbranchen. 
Læs herunder om den nye 
lægemiddellov, Vejlednin-
gen om kosttilskud samt den 
nye kategori Traditionelle 
plantelægemidler.

Af  
Projektmedarbejder  
Louise Fur Høier,  
Fyns ErhvervsCenter

Den 30. oktober 2005 trådte et 
nyt EU Direktiv (2004/24/EF) 
i kraft og indførte de tradi-
tionelle plantelægemidler som 
endnu en kategori indenfor 
plantebaserede produkter i 
Europa. 

Traditionelle 
plantelægemidler
Direktivet har til formål at 
skabe en lempeligere registre-
ringsprocedure for plantelæ-
gemidler, som i europæisk 
sammenhæng anses som tradi-
tionelle. Det vil sige produkter 
sammensat af urter, som vi i 
Europa har tradition for at an-
vende, og som derfor anses for 
at have en vis effekt, men hvor 
der ikke foreligger tilstrække-
lig videnskabelig litteratur til, 
at produkterne kan godkendes 
efter den gældende lægemid-
dellov. Om der er tradition for 
brug af en given plante afgø-
res af, hvorvidt man i mindst 
30 år har haft kendskab til 
brug af planten, og at planten 
i minimum 15 af disse har væ-
ret anvendt i Europa.

Under EMEA (The Euro-
pean Medicines Agency) er 
nedsat et udvalg for plantelæ-
gemidler, HMPC (Herbal Me-
dicinal Product Committee), 

som har til formål at udarbejde 
en liste over de planter, som i 
Europa betragtes som traditio-
nelle, og hvor det i fremtiden 
vil være muligt at søge om 
godkendelse efter loven om 
Traditionelle Plantelægemid-
ler. På nuværende tidspunkt 
er der to foreløbige planter på 
listen – Linum (frø) og Valeriana 
(rod) – som dog endnu ikke er 
vedtaget. Man kan følge ud-
viklingen på EMEAs hjemme-
side (www.emea.eu.int).

Indtil der fra EUs side fore-
ligger en liste over godkendte 
traditionelle plantelægemid-
ler, er man henvist til en dialog 
med Lægemiddelstyrelsen, 
hvis man ønsker at lancere et 
produkt som traditionelt plan-
telægemiddel.

Endelig udgave 
af Vejledning om 
kosttilskud
I september 2005 lykkedes det 
efter lange forhandlinger Fø-
devarestyrelsen og 
helsekostbranchen 
at nå til en accepta-
bel fælles holdning 
om en fortolkning 
af EU direktivet fra 
2002 (2002/46/EF), 
som har til formål at 
tilnærme medlems-
staternes lovgivnin-
ger om kosttilskud. 
Dette betød, at den længe 
ventede Vejledning om kost-
tilskud endelig i september 
blev sendt på gaden med en 
vejledning til branchen samt 
fødevareregionerne om en for-
tolkning af EU direktivet.

Det er blandt andet mulig-
heden for at kunne anprise 
kosttilskud i en eller anden 
form, som har ligget bran-
chen på sinde. Dette afsnit er 

således blevet uddybet i den 
ny vejledning, og der omta-
les nu blandt andet regler for 
funktionelle anprisninger, an-
prisninger for reduceret risiko 
for sygdom og uspecifikke 
anprisninger. Det er således 
tilladt at anvende funktionelle 
sundhedsanprisninger baseret 
på almindeligt anerkendte vi-
denskabelige data, hvis de kan 
dokumenteres. Et eksempel på 
en sådan anprisning er ”Cal-
cium hjælper med opbygning 
og vedligeholdelse af knogler 
og tænder”. 

Funktionelle sundhedsan-
prisninger, der ikke er baseret 
på almindeligt anerkendte vi-
denskabelige data, kan også 
anvendes, hvis de kan doku-
menteres. Sådanne anprisnin-
ger skal dog i første omgang 
vurderes af EFSA (European 
Food Safety Authority) inden 
de kan tages i brug. Et eksem-
pel herpå er ”Hæmmer snor-
ken”. 

Anprisninger for reduce-
ret risiko for sygdom vil højst 

sandsynligt med EUs direktiv 
om Ernærings- og sundheds-
anprisninger, som dog endnu 
ikke er vedtaget, blive tilladt, 
såfremt de kan dokumen-
teres. Et eksempel herpå er 
”Reducerer risikoen for knog-
leskørhed, kræft, gigt, hjerte-
karsygdomme”. Denne type 
anprisninger skal dog også 
godkendes på baggrund af en 
vurdering i EFSA. Uspecifikke 

anprisninger som for eksem-
pel ”Bedre velbefindende” 
og ”Øget bevægelighed” skal 
kunne dokumenteres.

Vejledningen om kosttil-
skud gør det dermed muligt 
for virksomhederne at kom-
munikere nogle typer af in-
formation om produkterne til 
forbrugerne.

Ny lægemiddellov
Danmark er på vej til at få en 
ny lægemiddellov. Hovedfor-
målet med forslaget til en ny 
lægemiddellov er en dansk 
gennemførelse af ny EU lov-
givning i form af to direktiver 
om lægemidler til henholdsvis 
mennesker (2004/27/EF) og 
dyr (2004/28/EF). Den ny EU 
lovgivning, som nu implemen-
teres i Danmark, har blandt an-
det til formål at harmonisere 
lægemiddelmarkedet i EU 
samt at øge offentlighedens 
adgang til information om 
lægemidler. Desuden fastlæg-
ges fællesskabsprocedurer for 

godkendelse af læ-
gemidler, herun-
der en revidering 
af proceduren for 
gensidig anerken-
delse af et læge-
middel i EU, for at 
forbedre mulighe-
den for samarbejde 
mellem medlems-
staterne.

Der indføres også en æn-
dring i forbindelse med mar-
kedsføringstilladelse til læge-
midler, som efter den ny lov 
kun skal fornys én gang efter 
fem år, hvorefter den har ube-
grænset gyldighed til forskel 
fra tidligere, hvor markedsfø-
ringstilladelsen skulle fornys 
hvert femte år kontinuerligt.

Den ny lægemiddellov, i 
form af den danske fortolkning 

af EU direktiverne, er endnu 
ikke trådt i kraft, men har sam-
men med de berørte bekendt-
gørelser her i efteråret været til 
høring hos relevante organi-
sationer. EU direktivet trådte 
den 30. oktober 2005 i kraft, så 
indtil lægemiddelloven i Dan-
mark endeligt implementeres, 
gælder de overgangsbekendt-
gørelser, som er udstedt af In-
denrigs- og Sundhedsminister 
Lars Løkke Rasmussen. Be-
kendtgørelserne kan findes på 
Lægemiddelstyrelsens hjem-
meside (www.laegemiddel-
styrelsen.dk)

Lovgivning i Praksis
Fyns ErhvervsCenter og TCM 
Denmark bistår virksomheder 
i lovgivningsmæssige spørgs-
mål indenfor kosttilskuds- og 
lægemiddelområdet herunder 
traditionelle plantelægemidler 
og naturlægemidler. Vi vejle-
der blandt andet indenfor an-
meldelse af kosttilskud, novel 
food ansøgninger, markedsfø-
ringsgodkendelse af lægemid-
ler m.m.

I TCM Denmark regi har vi 
på nuværende tidspunkt ind-
gået en række kommercielle 
samarbejdsaftaler med kine-
siske virksomheder om regi-
strering og markedsføring af 
virksomhedernes produkter i 
Europa. TCM Denmark vare-
tager ansøgning til myndig-
hederne med anmodning om 
registrering af produktet og 
samarbejder efter registrering 
ligeledes med den kinesiske 
virksomhed om markedsfø-
ring på det europæiske mar-
ked. Dette sker gennem strate-
giske samarbejdspartnere eller 
ved oprettelse af et europæisk 
datterselskab til den kinesiske 
virksomhed.

Lovgivning

”Vejledningen om kosttilskud gør 
det muligt at kommunikere nogle 
typer af information om produk-

terne til forbrugerne”

Foto: Danmarks JordbrugsForskning
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I slutningen af august 2005 
drog ti repræsentanter fra 
UdviklingsCenter Aarslevs 
netværk på studietur til 
Toscana. Foruden deltagelse 
i en international konference 
om medicinplanter bød turen 
på besøg hos virksomheden 
Aboca, som er markeds-
ledende på det italienske 
marked for naturbaserede 
helseprodukter.

Af
Projektkoordinator
Karin Ilsøth Rasmussen,
UdviklingsCenter Aarslev

Under et besøg i den italien-
ske Toscana-region i foråret 
2004 (beskrevet i projektavis 1) 
etablerede UdviklingsCenter 
Aarslev kontakt til en række 
spændende aktører i det itali-
enske medicinplantemiljø.

Kongres om 
medicinplanter
Én af disse personer er pro-
fessor Franco F. Vincieri. For-
uden at lede Department of 
Pharmaceutical Sciences på 
Firenze Universitet og fungere 
som rådgiver for ESCOP (EUs 
Scientific Cooperative on Phy-
totherapy) er Vincieri medlem 
af The Society of Medicinal 
Plant Research’s videnskabelige 
komité som arrangerer en årlig 
kongres om medicinplanter. En 
kongres, der afholdes i vari-

erende europæiske storbyer, og 
som tiltrækker medicinplante-
forskere fra hele verden. I slut-
ningen af august 2005 havde ca. 
700 forskere fra 72 forskellige 
lande sat hinanden stævne for 

at udveksle den sidste nye vi-
den om medicinplanter. Blandt 
deltagerne i ”International Con-
gress and 53rd Annual Meeting 
of the Society of Medicinal Plant 
Research” var en gruppe fra 
netværket omkring Planter til 
Sundhed.

Vidtspændende 
indhold
Kongressens temaer spændte 
vidt. Der var bl.a. indlæg om 
dyrkning, herunder GAP 
(Good Agricultural Practice). 
Desuden kortlagde en del ind-
læg forskellige medicinplanters 
kompositioner og relevante 
stofgruppers egenskaber på 
molekylær- og celleniveau. 
Der blev forelagt resultater fra 
kliniske forsøg med forskellige 
plantebaserede præparater og 
deres virkning på fx kræft og 
hjerte-karsygdomme. Og den 
gældende lovgivning på områ-
det blev fremlagt, ligesom der 
blev foretaget videnskabelige 
vurderinger af traditionelle 
plantemedicinske produkter 
fra lande udenfor Europa. Vidt-
favnende – jo tak! Der var no-
get for enhver faglig baggrund 
- og så har jeg endda her kun 
nævnt emnerne for en brøkdel 
af de 652 indlæg, som kongres-
sen bød på i form af foredrag, 
workshops, posters m.v.

Høj standard
De mange indlæg var af sær-

deles høj kvalitet og under-
stregede, at der findes utrolige 
mange potentielle og særdeles 
kompetente samarbejdspart-
nere rundt omkring i verden. 
Der blev også ”networket” iv-

rigt i pauserne og således skabt 
basis for udvidelse af  det dan-
ske netværks internationale 
kontakter. Lars P. Christensen 
fra Danmarks JordbrugsForsk-
ning præsenterede desuden på 
en poster nogle af de interes-
sante forskningsresultater, der 
er fremkommet i Planter til 
Sundhed. 

Eksemplarisk 
virksomhed
Som afslutning på en række 
 lærerige konferencedage be-
søgte vi den toskanske virk-
somhed Aboca, som driver ca. 
800 ha med medicinplanter.  
Hovedparten (70 %) dyrkes 
økologisk, og produktionen 
er underlagt høje kvalitets-
standarder. Virksomheden har 
desuden to fabrikker, hvor 
plantematerialet behandles og 
forarbejdes med den nyeste 
teknologi. Det hele munder ud 
i ca. 1000 forskellige produkter, 
som spænder fra tørrede urter 
over te, cremer og kosttilskud, 
til egentlige naturlægemidler. 
Aboca samarbejder desuden 

med såvel italienske som uden-
landske universiteter og er 
markedsledende på det italien-
ske marked.

Efter en rundvisning på 
virksomheden drog nogle i 
marken, hvor der bl.a. var mu-
lighed for at besigtige primær-
produktionen. Andre besøgte 
Aboca Museum, som fortæller 
historien om menneskets brug 

af medicinplanter gennem år-
tusinder.

Vi vendte hjem til Danmark 
spækket med ny viden og nye 
kontakter. Vores rejse til Italien 
var særdeles lærerig og åbnede 
op for nye perspektiver for 
netværkets fremtidige arbejde. 
Studieturen var delvist finan-
sieret af ForskerKontakten.

Kongres i Italien

Planter til Sundheds udsendte i Italien (bagerst fra venstre): Henrik B. Jakobsen, KRYMEDA, Karsten Kri-
stiansen, Syddansk Universitet,  Lars P. Christensen, Danmarks JordbrugsForskning, John Henriksen, Udvik-
lingsCenter Aarslev, Marianne Jepsen, DEG GreenTeam, Karsten Kirkegaard, Fyns Amt, Louise Fur Høier, 
Fyns ErhvervsCenter, Palle Møldrup, Fyns ErhvervsCenter og Karin I. Rasmussen, UdviklingsCenter Aarslev. 
Birgir Norddahl, Syddansk Universitet, mangler på billedet               Foto: UdviklingsCenter Aarslev

The Society of Medicinal Plant Research er et europæisk 
netværk, som søger at fremme forskning indenfor 
medicinplanter. UdviklingsCenter Aarslev er medlem af 
netværket.  Læs mere på www.ga-online.org

I 2006 afholdes plantemedicinkongres i Helsinki 
den 29. august - 2. september.  Læs mere på www.ga2006.fi

Den italienske virksomhed Aboca håndterer selv hele processen fra dyrkning af plantemateriale til forarbejdning og produktion af færdige produkter         Fotos: UdviklingsCenter Aarslev
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I forbindelse med Kulturnat-
ten 2005 var der rig mulighed 
for at opleve den forskning, 
der foregår inden for Planter 
til Sundhed.

Af  
Projektkoordinator 
Karin Ilsøth Rasmussen, 
UdviklingsCenter Aarslev

Midt i oktober 2005 drog Xavier 
Fretté og Martin Jensen (Dan-
marks JordbrugsForskning) 
sammen med undertegnede til 
København for at præsentere 
dele af den forskning, der fore-
går i Planter til Sundhed. Vores 
destination var Fødevaremi-
nisteriets residens - den gamle 
ØK-bygning i hjertet af Køben-

havn – som i anledning af den 
københavnske kulturnat invi-
terede offentligheden indenfor 
til oplevelser fra forskningens 
forunderlige verden.

Et skud ekstra energi
Mange mennesker har hørt om 
ginsengrodens fortræffelige hel-
sevirkninger. De færreste har 
dog smagt en ubehandlet, ny-
opgravet rod, så der var rift om 
de smagsprøver, vi havde med-
bragt. Også Fødevareminister 
Hans Christian Schmidt smagte 
beredvilligt på den rå rod og fik 
således et skud ekstra energi til 
at klare resten af aftenen med. 
Martin Jensen fortalte veloplagt 
til store og små om ginsengs po-
tentiale som medicinplante og 

om de forskningsmæssige ud-
fordringer, planten byder på.

Børn i laboratoriet 
Mange af de opstillede stande 
i Fødevareministeriet indbød 
publikum til at blive ”for-
sker for en nat”. Hos Xavier 
fik børnene mulighed for at 
komme i laboratoriet og lave 
en light-udgave af en kroma-
tografi. Ved hjælp af simple 
redskaber - tuscher, vand og 
papir – lykkedes det de små 
forskerspirer at skille den blå 
tusch’s farve ud i en grøn og 

en gul farve. Pludselig var 
Xaviers daglige arbejde med 
at adskille og identificere de 
gavnlige stoffer i medicinplan-
ter meget nemmere at forstå, 
og indgangen til en samtale 
med såvel børn som forældre 
og bedsteforældre skabt.

Stor interesse
Mange mennesker besøgte 
vores stand i løbet af de 6 ti-
mer, som arrangementet i Fø-
devareministeriet varede, og 
vi oplevede en stor interesse 
for medicinplanter blandt de 

besøgende. Da vi kort efter 
midnat pakkede vores stand 
ned, satte de medbragte me-
dicinplanter i bilen og vendte 
næsen mod Fyns land, var vi 
enige om, at Planter til Sund-
hed ikke bare er et interessant 
område for os, der arbejder 
med området professionelt. 
Også rigtig mange menne-
sker interesserer sig for natur-
medicin på privat basis. Det 
giver naturligvis yderligere 
blod på tanden i vores videre 
arbejde og viser, at vi her har 
fat i noget, som har et rigtigt 
stort potentiale.

En nat med Planter til Sundhed 

Martin Jensen og Xavier Fretté fortæller om deres forskningsarbejde in-
den for medicinplanter                Foto: UdviklingsCenter Aarslev

Kulturnatten bød på fornemt besøg, da Fødevareminister Hans Christian Schmidt kiggede forbi
Foto: UdviklingsCenter Aarslev

Hvert år afholder regionsre-
præsentanterne i Bruxelles 
”Open Days - Week of Cities 
and Regions”, hvor formålet 
er at samle politikere, em-
bedsfolk m.v. om emner af 
tværregional interesse.

Af
Projektkoordinator
Karin Ilsøth Rasmussen,
UdviklingsCenter Aarslev

I oktober 2005 var John Hen-
riksen og undertegnede invi-
teret til Bruxelles for at berette 
om de fynske kompetencer 
inden for Planter til Sund-
hed. Formålet med turen var 
at udbrede kendskabet til det 
danske netværks aktiviteter 
og  derved skabe grundlag for 
nye, internationale kontakter. 

Rammen omkring vores 
besøg var South Denmark 
House, hvor Fyns Amts regi-

onskontor holder til, og hvor 
vi havde fået lov til at udstille i 
den gamle patriciavillas flotte 
indgangsparti. 

Leder Jakob Bork havde 
sammen med sine medarbej-
der på det fynske Bruxelles-
kontor desuden arrangeret en 
åbningsreception for udstillin-
gen, hvilket gav os mulighed 
for at  møde en række interes-
sante mennesker fra de øvrige 
regioner og den europæiske 
kommision. 

I løbet af vores ophold dan-
nede South Denmark House 
rammen for en stribe work-
shops og arrangementer, hvil-
ket betød, at der ugen igennem 
var liv i huset,  og vi fik bredt 
vores budskab om Planter til 
Sundhed ud til mange men-
nesker. 

Turen til Bruxelles var sær-
deles udbytterig og gav flere 
udenlandske kontakter, som 
vi vil arbejde videre med i den 
kommende tid.

Medicinplanter i Bruxelles

Udstillingen med Planter til Sundhed   Foto: UdviklingsCenter Aarslev

Udstillingen i South Denmark House gav mulighed for at knytte nye in-
ternationale kontakter. Her er John Henriksen, leder af UdviklingsCenter 
Aarslev, i samtale med en italiensk repræsentant     
    Foto: UdviklingsCenter Aarslev
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