
 

 

 

 

 

 
Workshop  

Sundhedspotentialet i oliefrø 
 Torsdag d. 25. september 2014, kl. 9.30 – 13.30 

Videncentret for Landbrug, Agro Food Park 15, 8200 Århus N 
 
 

 

Formål: 

Overordnet er formålet med workshoppen at få belyst, hvilke muligheder der ligger for at 

tilpasse oliefrøene til fremtidens sundhedsdagsorden og skabe grundlaget for ny forret-

ningsudvikling i planteolieproduktionen i Danmark. 

 

Program: 

 
1. Velkomst og dagens program 

2. Potentielle sundhedsfremmende indholdsstoffer i oliefrø, v/ Sandra B. Gregersen, 

Aarhus universitet 

3. Genetisk variation og dyrkningsforhold: 

Muligheder for at øge indholdet af potentielle sundhedsfremmende forbindelser i raps-

frø, v/ Sandra B. Gregersen, Aarhus Universitet 

4. Produktion af rapsolie: 

Reduktion i indholdet af sundhedsfremmende forbindelser ved forskellige produkti-

onsmetoder og mulighed for udnyttelse af biprodukter, v/ Sandra B. Gregersen, Aar-

hus Universitet 

5. Anprisninger på fødevarer – hvad må vi sige? v/ Morten D. Nielsen, Landbrug & Føde-

varer 

6. Nye perspektiver og ideer, v/ Gustaf Bock, Videncentret for Landbrug 

7. Afslutning og frokost 

 

  
Tilmelding senest den 22. september til Maria Mazzarella MMA@vfl.dk 

 

Venlig hilsen 

Jette Young  Gustaf Bock 
Lektor, Aarhus Universitet Chefkonsulent, Videncentret for Landbrug  

mailto:MMA@vfl.dk


 

 2 / 2 

 

 

 

 

Baggrund: 

Livstilssygdomme er blevet en større faktor i verdensbefolkningens liv og hverdag, og den 

pandemi-lignende udvikling i livsstilsygdommene har medført, at forbrugere og regeringer 

har stor fokus på løsninger af sundhedsproblematikken. Heraf er der en stadig stigende 

efterspørgsel efter sundhed og komplementerende services blandt befolkningen. Produkter 

og services der kan forebygge sygdom, livsstilssygdomme og give bedre oplevet livskvali-

tet. Dette betyder, at flere i befolkningen vælger produkter med indlejrede sundhedsfordele, 

produkter, der er æstetisk lækre, eller som formidler en bestemt sundhedsfremmende hi-

storie. 

 

Et oliebaseret sundhedsløft vil yde en slagkraftig straks effekt på sundhedsområdet. Olie-

frøene kan prioriteres og forandres, endda relativt hurtigt. Viden om de kendte og ukendte 

sundhedsparametre i oliefrøene skal frem i lyset.  

Potentialet for samfundet er stort, særligt når vi tænker på, at det er en ny befolkning, vi 

skal bespise – en befolkning, som har en markant mindre aktiv livsstil end for 30 år siden. 

 

Denne workshop er et resultat af et projekt, hvor et nyt og tværinstitu-

tionelt samarbejde i hele videns- og forretningskæden indenfor sund-

hed i oliefrø. Resultat er en videnssyntese, hvori der indgår forret-

ningsmuligheder med et økonomisk potentiale for landbruget og den 

øvrige værdikæde indenfor området ”oliefrø og sundhed”. 

 

Det helt centrale på workshoppen er at få belyst, hvilke muligheder der 

ligger for at tilpasse oliefrøene til fremtidens sundhedsdagsorden og 

skabe grundlaget for ny forretningsudvikling i planteolieproduktionen. 

 
 


