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Forord
Den danske ingrediensindustri er en unik
dansk styrkeposition, og Danmark er globalt
ledende inden for fødevareingredienser.
Det skyldes blandt andet, at ingrediensbranchen gennem mere end 100 år har
formået at udnytte og optimere de sidestrømme, der er opstået i forbindelse med
fødevareproduktionen.
Men det skyldes i lige så høj grad, at den
danske ingrediensindustri har formået at
udvikle nye produkter, der opfylder forventningerne hos den globale forbruger. Den
danske ingrediensindustri er en fortælling
med dybe danske rødder, succeshistorier og
en branche med potentiale for stor vækst.
Desværre er det de færreste danskere, der
ved, at Danmark er et internationalt flagskib
inden for produktion af fødevareingredienser.

Endnu færre ved, at ingrediensindustriens
produkter har betydning for fødevarernes
kvalitet, smag og karakteristika, og at den
danske ingrediensindustris produkter gør den
globale fødevaresektor i stand til at fremstille innovative produkter i høj kvalitet til den
globale forbruger.
Ingrediensindustrien er en videnstung og
innovativ branche med et globalt udsyn.
Industrien arbejder målrettet med at forske
og generere ny viden, der kan omsættes
til nye og mere bæredygtige og ressourceeffektive produkter. Branchen er derfor også
en væsentlig bidragsyder til at opnå flere
af FN’s bæredygtighedsmål frem mod 2030.

Ingrediensforums
strategi frem mod 2021
Ingrediensforum er en sektion under DI
Fødevarer. Ingrediensforum blev etableret
i 2010 med det formål at fastholde og udbygge ingrediensbranchens stærke position.
Ingrediensforum har samlet hovedparten af
Danmarks producenter og leverandører af
fødevareingredienser. Producenterne står
blandt andet bag bakteriekulturer, enzymer,
vitaminer, stabilisatorer, farver, proteiner,
aromaer og emulgatorer.
”Den danske ingrediensindustri – fødevarebranchens innovative hjælper” er Ingrediensforums nye strategi, som frem mod 2021 skal
skabe opmærksomhed omkring ingrediensbranchen. Med strategien vil Ingrediensforum
øge forståelsen af ingrediensers betydning

for moderne fødevarer, belyse branchens
innovative sider, der rummer gode karrieremuligheder samt synliggøre branchens værdi
for det danske samfund.
Strategien er tænkt som et dialoghæfte, hvor
Ingrediensforum inviterer politikere, fonde,
forskningsmiljøer og andre, der ønsker at
være med til at meddefinere branchen, til
at samarbejde i en fælles bestræbelse på at
styrke en af Danmarks succesfulde industrier.
God læselyst!
Asger Jacobsen
Formand for Ingrediensforum

Vores medlems
virksomheder
er spredt over
hele Danmark

Ingrediensforums
vision og mission
Vision

Mission

Som fødevarebranchens innovative hjælper, vil
vi udbygge en global førerposition og være den
foretrukne aktør til at nå en global bæredygtig
fødevareproduktion. Vi vil anerkendes for at
levere innovative produkter af højeste kvalitet,
der aktivt hjælper med at opnå FN’s Verdensmål.

Fødevareingrediensindustrien højner vidensniveauet omkring den danske ingrediensbranche ved at formidle konkrete eksempler
på den værdi, sektoren skaber for det danske,
såvel som det globale samfund. Herunder
sikrer den, at vigtigheden af ingredienser i
moderne fødevarer bliver udbredt og forstået
hos relevante politikere, beslutningstagere og
meningsdannere.

FN’s 17 verdensmål
for bæredygtig udvikling

Vidste du, at...
Der er danske kulturer i tre ud af fire
kartoner yoghurt og halvdelen af verdens
skiveost
Danmark er en global førende leverandør
af emulgatorer til chokolade- og kageindustrien
Danmark sidder på cirka 40 pct. af
verdensmarkedet for specialfedtstof fer

Danmark er førende inden for produktion
af ostepulver
Der er danske ingredienser i cirka halvdelen af verdens is og en fjerdedel af
brødet
Danmark har tilsammen cirka 75 pct. af
verdenmarkedet for enzymer til fødevarer og 80 pct. af det globale marked for
kulturer

Vidste du, at...
Danmark er verdens største inden for
produktion af naturlige farvestoffer
Ingredienser forlænger fødevarers holdbarhed og reducerer madspild
Danmark sidder på 15 pct. af det globale
marked for valleprotein og på 10 pct. af
laktose markedet

Danmarks produktion af babyernæring
kan årligt ernære mere end 800.000
babyer
Ingrediensbranchen skaber en cirkulær
værdikæde gennem udnyttelse af restprodukter fra fødevareproduktionen

Innovativ industri, men
hvad producerer vi?
BASF Ballerup
har siden 1920 ved konstant innovation udviklet
en proces, som er helt unik til fremstilling af
vitaminer i pulverform. BASF er specialiserede
i mikroindkapslede formuleringer af vitaminer,
carotenoider, fiskeolier, aroma- og farvestoffer.
Produkterne anvendes til fødevarer, drikkevarer, kosttilskud, medicinalprodukter og modermælkserstatning.

Palsgaard
blev grundlagt i 1908 af Einar Viggo Schou, der
i 1917 patenterede verdens første kommercielle
emulgator til margarineproduktion. Palsgaard
producerer i dag emulgatorer til anvendelse i en

lang række fødevarer som chokolade, kager,
is og yoghurt med mere. Disse produkter er i
dag virksomhedens kerneforretning på det globale marked.

Lactosan
blev etableret i 1942 og udviklede som den
første virksomhed en teknologi til fremstilling af
ostepulver. I dag tilbydes et udvalg af produktløsninger til fødevaresektoren, hvor de typiske
anvendelsesområder er kiks, snacks, saucer,
færdigretter og smelteost. Produkterne afsættes på mere end 50 markeder internationalt.

Hvad producerer vi ?
Chr. Hansen

Essentia Protein Solutions

blev grundlagt i 1874 på baggrund af en metode til oprensning af kalveløbe til brug for
fremstilling af ost. I dag er Chr. Hansen en
global ingrediensvirksomhed, der udvikler og
producerer kulturer, enzymer, probiotika og
naturlige farver til et rigt udvalg af fødevarer,
konfekturevarer, drikkevarer, kosttilskud samt
dyrefoder og plantebeskyttelse.

blev grundlagt i 1969 og udvikler og fremstiller
proteinløsninger og smagskoncentrater til den
globale fødevareindustri. Af naturlige animalske råvarer producerer Essentia ingrediensløsninger, der hæver ernæringsværdien, forbedrer
smagsoplevelsen, styrker teksturen og ikke
mindst fremmer fødevarens holdbarhed og
kvalitet.

AAK

DuPont

er en ledende, global leverandør af værdiskabende løsninger inden for vegetabilsk olie. En
dybdegående ekspertise inden for olier og fedtstoffer, kombineret med en unik “co-development” tilgang, gør det muligt for AAK at udvikle
innovative og bæredygtige vegetabilske olieløsninger til kunder inden for fødevare-, konfekture-, ernærings- og kosmetikindustrien.

producerer funktionelle ingredienser til fødevareproduktion. For eksempel emulgatorer, stabilisatorer, aromaer og enzymer, og er i dag
verdens største leverandør af produkter, der
påvirker udseende, konsistens og smag af
fødevarer som brød, margarine, is, syltetøj og
kød.

Hvad producerer vi ?
CP Kelco
Hed tidligere Københavns Pektinfabrik, og er
grundlagt i 1947 med det formål at udvinde
pektin af affaldet fra citrusindustrien. CP
Kelco producerer i dag ingredienser til forbedring af tekstur, konsistens og stabilitet
i fødevarer samt i farmaceutiske og industrielle produkter.

Einar Willumsen
Fabrikant Einar Willumsen grundlagde i det
centrale København i 1901 sin essens- og
ekstraktfabrik. Virksomheden, der stadig
bærer hans navn, er i dag en innovativ
international virksomhed styret af stærke
nordiske værdier. Med fokus på naturlighed
og økologi udvikles der kreative smagsoplevelser til store dele af verden med
udgangspunkt i nordiske mad- og drikkevare
traditioner. Virksomhedens hovedaktionær

er ”Fabrikant Einar Willumsens Mindelegat”, en erhvervsdrivende fond, der blandt
andet støtter kræftforskning.

Arla Foods Ingredients
Arla Foods Ingredients er markedsførende
på globalt plan inden for værdiforædlede valleingredienser. Vi forsker i og leverer valleingredienser af høj kvalitet, der understøtter spædbørnsernærings- og fødevareindustrien ved at udvikle og effektivt forarbejde naturlige, funktionelle og nærende
fødevarer. Med vores specialviden inden for
fødevarer og fødevareproduktion leverer vi til
globale producenter af spædbørnsernæring,
medicinsk ernæring, sportsernæring, helsekost og andre føde- og drikkevarer. Arla
Foods Ingredients er et 100 procent ejet
datterselskab af mejeriselskabet Arla Foods.

Stolte fødevaretraditioner er

grundlaget for en global ingredienssucces
Der er en lang tradition for fremstilling af
ingredienser i Danmark. En historie, som går
mere end 100 år tilbage. For en række af ingrediensvirksomhederne har landbrugssektoren været udgangspunkt for forretningen, hvor
tilgængeligheden af råvarer fra landbruget har
været af stor betydning for virksomhedernes udvikling. For andre har mejeriindustriens
udvikling betydet en stigende efterspørgsel
på kulturer, emulgatorer og naturlige farvestoffer. Endelig er der eksempler på ingredienser, der fremstilles af produkter fra landbrugets
forædlingsindustrier.
Danmark har traditionelt haft en stor landbrugs- og fødevareeksport, og virksomhederne
i fødevarebranchen har været nødt til at tilpasse
sig krav fra nye markeder. Krav fra de danske
fødevaremyndigheder om høje veterinære stan-

darder har desuden været medvirkende til, at
ingrediensindustrien har fået etableret en international styrkeposition, som er kendetegnet
ved høj hygiejnisk og veterinær standard.
Fødevarevirksomhedernes internationalisering
har tidligt betydet, at ingrediensindustrien har
haft et tæt samarbejde med fødevarevirksomhederne om udfordringer på de nye markeder. Det har gjort ingrediensvirksomhederne i
stand til at servicere udenlandske fødevarevirksomheder, og dermed har grundlaget for
en international afsætning og etablering været
der for de danske ingrediensvirksomheder. Det
udviklingsmønster er fundamentet for, at
danske ingrediensvirksomheder i dag er til stede
på alle kontinenter.

Hvorfor giver det mening
at arbejde med fødevareingredienser?

“

Med vores produkter
kan selv en hjemmegående
mand lave gode kager
Arne Pedersen
Regional Application Manager
Palsgaard A/S

“
“

Med vores produkter
kan selv en hjemmegående
mand lave gode kager

Arne Pedersen

Regional Application Manager
Palsgaard A/S

“Personligt, har jeg altid været drevet af en
nysgerrighed for at forstå den ekstreme
biologiske kompleksitet, der ligger til grund
for en sund og velfungerende krop. Især er
jeg fascineret af videnskaben om, hvordan
kroppens funktioner og helbred kan påvirkes
naturligt, via kost og livsstil.
Arbejdet i fødevareingrediensbranchen byder
på en helt unik mulighed for både at generere,
omsætte og anvende dén videnskab til gavn for
mennesker/forbrugere, der har et ønske, eller

behov for, at opnå en sund, rask, og optimalt
ydende krop. Jeg finder brobygningen og
samarbejdet mellem den akademiske verden
og erhvervslivet utroligt spændende, udfordrende og ikke mindst samfundsmæssigt
værdifuldt.”

Pernille Dorthea Frederiksen
Head of Health & Performance Nutrition
Science hos Arla Foods Ingredients

Adding knowledge
Ingrediensbranchen investerer markant i forskning og innovation, og branchen
har tidligt formået at omdanne of fentlige forsknings- og innovationsinvesteringer til vækst og udvikling i områder som for eksempel sundhed og bæredygtig og
ressourceef fektiv produktion.
Ingrediensbranchen har en solid base i Danmark, og flere internationale virksomheder placerer deres forsknings- og udviklingsinvesteringer i Danmark da
Danmark gennem mange år har haf t fokus på investering og udvikling af
forsknings- og uddannelsesmiljøer, stærkt internationalt samarbejde samt
fokus på talenttiltrækning og fastholdelse. Elementer, som er helt afgørende,
hvis den danske ingrediensbranche også i fremtiden skal levere produkter med
højt vidensniveau til den globale forbruger.

Ingrediensbranchen leverer innovative,
bæredygtige og ressourceeffektive
løsninger til hele verdens spisekammer
Ingredienssektoren er en global spiller med
en global ansvarlighed, og ingrediensbranchen
bidrager aktivt til løsning af mange af FN’s
Verdensmål for bæredygtig udvikling.
Den danske ingrediensbranche har en stærk
position på det internationale marked, og
flere af de danske ingrediensvirksomheder
er globale markedsledere. Forbrugerne har
altid været omdrejningspunkt for industriens
produkter. For at spotte og identificere lokale
trends på de globale markeder, har ingrediens-

virksomhederne oprettet innovationscentre
rundt om i verden, hvis formål er at identificere
lokale trends.
Eksport til forbrugere over hele verden giver visse
tekniske udfordringer med at fastholde friskhed
og kvalitet af produkterne samt holdbarhed på
grund af lang transporttid. Også her har ingrediensbranchen hjulpet den globale fødevaresektor med produkter, der gør det muligt at
fremstille produkter, der bevarer kvaliteten i et
globalt distributionssystem.

Ingrediensbranchen i tal

$

36 mia. kr. i omsætning
Omsætningen af ingredienser er i vækst,
og virksomhedernes globale omsætning
er i det seneste år steget til knap 36
mia. kr., og virksomhedernes overskud
udgør hele 11,6 pct. heraf.

70 pct. af produktionen i
Danmark eksporteres
Eksporten driver ingrediensbranchens
vækst. Fra 2012 til 2015 er eksportintensiteten vokset fra 66,2 pct. til 69,8 pct.

1,3 mio. kr. værditilvækst pr.
ansat
Ingrediensbranchen er en højproduktiv
branche. Hver medarbejder i ingrediensbranchen bidrager med 1,3 mio. kr. om
året til Danmarks BNP. Det er 0,5 mio.
kr. mere end en gennemsnitlig medarbejder i Danmark.

8.300 fuldtidsjobs
Ingrediensbranchen står for over 8.300
fuldtidsjobs i Danmark.

Yderligere information om
den danske ingrediensindustri
Viden er den vigtigste ingrediens
DTU Sektorudviklingsrapport
December 2016

Vækstteam for Ingrediensbranchen
Anbefalinger til regeringen
Januar 2019

Ingrediensbranchens betydning for Danmark
DAMVAD Analytics på vegne af DI Fødevarer
April 2018

Ingrediensindustriens betydning for en ressourceeffektiv og bæredygtig fødevareproduktion
IFAU for Ingrediensforum
2015

Fødevareingredienser: En dansk styrkeposition
IFAU for Ingrediensforum
2013

PEFO@DI.DK
Kontakt chefkonsulent Peder Fode for yderligere
information om den danske ingrediensindustri
Kontakt Dansk Industri på +45 33773377
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