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Executive summary

1. In the decade between 1981-91, the production value of the Danish fruit and vegetable
industry increased by over 100%. In 1991, it stood at just under DKK 2.8 bn, corresponding
to about 2.8% of the total production value of the Danish food sector.

2. The value added in the fruit and vegetable industry in 1991 was 38%, which was somewhat
higher than for the food sector as a whole.

3. The structural reorganisation of the fruit and vegetable industry carried out between 1981-
91 reduced the number of firms from 23 in 1981 to only 14 in 1991. This only affected firms
with fewer than 50 employees.

4. The process of technological change in the Danish fruit and vegetable industry favours
producers of frozen or fresh fruit and vegetables at the expense of producers of tinned fruit
and vegetables, especially in the case of peas, carrots, and beans.

5. Competition between frozen and refrigerated products depends largely on trends in buyer
preferences, the demands, needs and power of the retail trade, the development and diffusion
of complementary technologies (deepfreeze and refrigerated counters), together with the costs
of using them. Since developments in refrigeration technologies mainly take place outside the
fruit and vegetable industry, firms’ contacts to suppliers and external research circles, together
with their ability to get the most out of their investments, are crucial to both for their incentive
to invest and to the process of technological change itself.

6. The Danish fruit and vegetable industry has a large number of specific research needs,
which can be broken down into the following main groups:

- Research into biological production technology in connection with plant breeding,
disease and pest control in crop production, and preservation.

- Research into mechanical production technology in harvesting, sorting, peeling,
slicing, etc., and pretreatment and storage.

- Research into measuring techniques in the identification of crop varieties, monitoring
systems, harvesting times, predictive microbiology, quality measurements, and preser-
vation efficiency.

- Research into the use of by-products, water purification, and the reduction of water
consumption.
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1. Indledning 

Denne rapport udgør en del af afrapporteringen af resultaterne af den forskning, som er
foregået i projektet Strategisk planlægning og innovationsevne i den danske fødevareindustri. 

Dette forskningsprojekt har dels et teknisk- naturvidenskabeligt formål dels et erhvervs-
økonomisk formål. Det teknisk-naturvidenskabelige formål er at identificere konkrete
forsknings- og udviklingsbehov og problemstillinger i udvalgte brancher (herunder den
danske frugt- og grøntindustri). Det erhvervsøkonomiske formål er for det første at ana-
lysere innovationsbehov og innovationsevne med henblik på at vurdere betydningen af ny
teknologi som kilde til konkurrencemæssige fordele for det andet at analysere sammen-
hængen mellem virksomhedernes evne til teknologisk forandring, den teknologiske konkur-
rence i branchen og de teknologiske udviklings- og forandringsprocesser i branchen.

Denne rapport med titlen Den danske frugt- og grøntbranche: Struktur, Teknologi, Forsknings-
behov er den første af to rapporter over vores analyse af den danske frugt- og grøntbranche. 

Rapporten indeholder: 

1) En beskrivelse af branchens struktur og udvikling. Formålet med branchebeskrivelsen
er at give et indblik i branchens størrelse og udvikling. 

2) En kort redegørelse for den evolutionære opfattelse af sammenhængen mellem
konkurrence og de teknologiske udviklings- og forandringsprocesser. 

3) En beskrivelse af udvalgte elementer i den teknologiske konkurrence i branchen. 

Derudover indeholder rapporten en beskrivelse af: 

4) ‘The state of the art’ af de teknologier som anvendes til forarbejdning af frugter og
grøntsager samt 

5) En række konklusioner som vedrører centrale forskningsproblemer, der kan danne
grundlag for samarbejdsprojekter i FØTEK eller andet regi. De teknologiske muligheder
for produkt- og procesudvikling inden for frugt- og grøntindustrien, som beskrives i
denne rapport er blevet identificeret af bioteknologisk institut i samarbejde med virk-
somhederne.

Det er, som det fremgår af MAPP working paper nr 10, vores grundlæggende antagelse, at
identifikationen af de teknologiske muligheder i høj grad afhænger af den viden, som virk-
somheder og forskningsinstitutioner besidder. De teknologiske muligheder, der beskrives her,
er således en afspejling af de kompetencer, som Bioteknologisk Institut og de interviewede
virksomheder besidder. Dette indebærer, at der ikke nødvendigvis er overensstemmelse blandt
virksomhederne med hensyn til deres vurdering af relevansen af alle de identificerede tekno-
logiske problemer. Vi har af samme grund ikke forsøgt at prioritere de teknologiske proble-
mer, vi har identificeret. 
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Den anden del af beskrivelsen af frugt- og grøntbranchen, som har titlen Technological
opportunities in the fruit and vegetable industry - a property rights perspective, søger at
belyse det teknologiske mulighedsfelt i branchen fra et økonomisk perspektiv.

Pernille Skovboe og Lone Rossen fra Bioteknologisk Institut er ansvarlige for teknologi-
beskrivelsen og for idekataloget til nye forskningsopgaver. Kirsten Plichta fra Handels-
højskolen i København er ansvarlig for analysen af branchens struktur. Derudover skal der
rettes en stor tak til Torben Bo Christensen og Karen Jespersen fra Forskningsforeningen for
forarbejdet frugt og grønt, som har bidraget med informationer såvel som med hjælp til den
praktiske gennemførsel af interviewene. 

Metode

En række interviews har bidraget afgørende til, at vi har kunnet indsamle materiale til
rapporten.

Vi har interviewet følgende virksomheder og institutioner, hvoraf flere har stillet flere
personer til rådighed for interviews:

Institutioner o.l.:

Landbrugets Rådgivningscenter
Landbohøjskolen
Dansk Erhvervsfrugtavl

Virksomheder:

KV Saft A/S
Den Gamle Fabrik A/S
Taffel Foods, Vendelbo Konserves
Rynkeby A/S
Ørbæk Most
Frigodan
Flensted A/S
Beauvais
Sønderjysk kål
Taffel Foods, Varpelev 
Samsø Konservesfabrik
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Vi har benyttet åbne strukturerede interview, som omfattede følgende områder:

- Beskrivelse af virksomhedens sortiment, markeder, kunder og leverandører.
- Virksomhedens konkurrencestrategi, herunder på hvilke måder den adskiller sig fra

konkurrenterne.
- Beskrivelse af produkt- og procesteknologier i virksomheden.
- Teknologiske problemer og flaskehalse i relation til produkt- og procesudvikling.
- Virksomhedens kompetencer i produkt- og procesudvikling, herunder den professionelle

baggrund hos medarbejderne og erfaringer fra tidligere udviklingsprojekter.

Litteraturstudier

Vi har suppleret vore primære data med en lang række undersøgelser fra forskellige kilder af
delbrancher i frugt- og grøntbranchen. Der er dog visse sammenligningsproblemer, da data-
indsamlingsmetoder og definitioner af delbrancher ikke er ens mellem de forskellige kilder, vi
har benyttet. Ligeleder er der ikke altid redegjort for de metoder, der er benyttet.

Endelig har vi også indsamlet relevant empirisk materiale gennem brug af aviser og virk-
somhedspublikationer såsom årsrapporter mv. 

2. Definition og afgrænsning af frugt- og grøntbranchen

Inden for elementær økonomisk teori antages det, at aktiviteter kan klassificeres ved at
gruppere virksomheder, som producerer de samme produkter i en branche, som så er lette at
adskille fra grupper af virksomheder, der producerer andre typer af produkter og derfor
tilhører en anden branche.

Det oprindelige markedsbegreb består da af købere og sælgere, som producerer homogene
produkter, og som er  tilpas tæt på hinanden, således at der er een pris på markedet. I praksis
er forskellen mellem forskellige produkter ofte et spørgsmål om grader og drejer sig om
substitutionen mellem forskellige produkter. Substitution kan i princippet måles som kryds-
priselasticiteten:

Den procentvise kvantitative forandring i salget af vare X
Den procentvise forandring i prisen af vare Y 

Det er dog næsten umuligt at indsamle de empiriske data, som gør det muligt at beregne
krydspriselasticiteten. Dertil kommer, at det ofte er vanskeligt at definere de fysiske grænser
for en branche eller et marked. 

Den pragmatiske løsning på problemet med at afgrænse frugt- og grøntbranchen består i at
benytte de kriterier, hvorefter Danmarks Statistik har defineret branchen. I de publikationer
fra Danmarks statistik, hvorfra vi har hentet data, anvendes ISIC systemet, hvorefter frugt- og
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grøntbranchen placeres under følgende betegnelse: 31130 grønt- og frugtkonservesfabrikker-,
som en undergruppe under produktionsindustrier inden for fødevaresektoren. 

Som undergruppe til produktionsindustrier afgrænses frugt- og grøntbranchen fra andre
brancher på baggrund af de råvarer, som anvendes samt produkternes anvendelse. I Danmarks
Statistik klassificeres dog aktiviteter, der vedrører produktion af så forskellige produkter som:
marmelade, frugtsaft uden tilsætning herunder pulp og nektar, tørrede frugter og grøntsager,
grønt og frugtkonserves herunder også frosne og stegte grøntsager, stegte løg samt æblemost-
og frugtvinsfabrikation under 31130 grønt- og frugtkonservesfabrikker. 

Ved udvælgelsen af virksomheder til de interview, som ligger til grund for undersøgelsen af
frugt- og grøntbranchens teknologiske muligheder, har vi især lagt vægt på de råvarer, der
anvendes. Vi har således udelukkende udvalgt virksomheder, der primært producerer varer,
der er baseret på forarbejdede bær og grøntsager. Vi har således fokuseret på virksomheder,
der enten selv forarbejder frugter og grøntsager leveret fra avlerne, eller som benytter
forarbejdede grøntsager og frugter som input til videre forarbejdning. Vi har dog ikke
medtaget virksomheder, der benytter frugt og grøntsager sammen med dej i tærter og pizza
eller som komponenter i færdigretter. 

De virksomheder, vi har interviewet, har følgende hovedproduktområder: 

Frosne og sorterede bær, grød, marmelade, juice/saft og halvfabrikata til juice og saft
fremstilling (pulp og aroma), frosne grøntsager, vakuumpakkede og friturestegte kartofler,
friske kølede salater, konserverede survarer og stegte løg.

Alle virksomhederne fra vores case studier er således klassificeret under ISIC kategori:
31.130 Grønt- og frugtkonservesfabrikker. 

De kriterier, vi har benyttet til udvælgelse af virksomhederne, resulterer dog også i, at
virksomhederne ofte må siges at producere varer, der ikke direkte er substitutter. Kun inden
for mere snævert definerede produktområder vil der være en så høj grad af substituerbarhed,
at virksomhederne kan siges at være i direkte konkurrence. Der er dog nogen konkurrence
mellem de enkelte snævert afgrænsede produktområder, idet eksempelvis grønkål eller spinat
sommetider erstatter frosne ærter eller grøntsagsblandinger på middagsbordene. Endelig skal
det bemærkes, at der, både inden for den branche der er afgrænset i Danmarks Statistik, og
blandt de virksomheder vi har interviewet, er enkelte vertikale relationer mellem virksom-
hederne. For eksempel leverer producenter af frosne og sorterede bær til grødproducenter,
marmeladeproducenter og til saftproducenter (se appendiks C).
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3. Teoretisk ramme og centrale begreber

Vi vil i dette kapitel kort definere nogle af de centrale begreber i rapporten samt redegøre kort
for den overordnede teoretiske forståelsesramme. 

Den overordnede teoretiske ramme er beskrevet i Den danske brødindustri - struktur, strategi,
forskningsbehov, MAPP working paper nr. 11 samt i Technological opportunities and paths of
development MAPP working paper nr. 10.

I disse working papers blev evolutionære teorier om teknologisk udvikling og forandring
præsenteret som det teoretiske grundlag for rapporten. 

Inden for evolutionære teorier undersøges blandt andet, hvorledes teknologiske forandringer
fungerer som en motor, der driver strukturelle ændringer og økonomisk udvikling. I en
evolutionær forklaring af teknologisk forandring er der især to emner, der er væsentlige,
nemlig hvorledes nye teknologier skabes (teknologisk udvikling), og hvorledes nogle af disse
nye teknologier formår at få en stigende udbredelse og dermed økonomisk vægt (teknologisk
forandring) (Metcalfe & Gibbons, 1989). 

I rapporten Technological development in the Danish fruit and vegetable industry - a property
rights perspective fokuseres der på mulighederne for teknologisk udvikling inden for frugt- og
grøntbranchen, mens fokus i denne rapport er på samspillet mellem teknologisk udvikling,
konkurrencen og den teknologiske forandringsproces. Det skal dog lige påpeges, at den
teknologiske udviklingsproces og den teknologiske forandringsproces er gensidigt afhængige
processer (se fx MAPP working paper nr. 11). En af de væsentlige sammenhænge mellem den
teknologiske udviklingsproces og den teknologiske forandringsproces består i, at de
konkurrencekræfter, der forårsager den teknologiske forandringsproces, blandt andet skaber
incitamenter til ny teknologisk udvikling.

Det er også en central antagelse i projektet, at den teknologiske forandring i frugt- og
grøntbranchen vil følge bestemte baner, der er dirigeret af

1) den historisk betingede dynamik, som skaber teknologiske muligheder. 

2) virksomhedernes historisk udviklede kompetencer og approprieringsmuligheder 

3) eksistensen af en række konventioner, rutiner, normer og andre former for institutioner,
som har indflydelse på identifikationen og valget af teknologiske muligheder, samt

4) markedets udvælgelse eller konkurrencen.
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Teknologiske muligheder

Teknologiske muligheder defineres i det følgende som: 

1) Et problem, der af virksomhederne eller andre teknologiske aktører i branchen
identificeres som et teknologisk problem.

2) Teknologiske løsninger og løsningsmodeller, som enten er egentlige nyudviklinger eller
applikationer af kendte løsninger på nye problemstillinger. Løsningerne kan være en
integreret del af en ingrediens, en råvare, en maskine eller den kan være en formel, en
metode, et patent eller på anden måde repræsentere en viden. 

Der skelnes ikke skarpt mellem teknologiske problemer og løsninger, idet problemer ofte først
defineres som teknologiske problemer, når teknikerne og udviklingsfolkene har en idé om,
hvorledes problemerne kan løses (Wojick, 1984).

I rapporten Technological opportunities in the Danish fruit and vegetable industry - a property
right perspective bliver det teknologiske mulighedssæt skitseret.

Innovationer

Udnyttelsen af de teknologiske muligheder resulterer i innovationer af eksempelvis følgende
karakter:

Produkter, som er nye eller forbedrede udgaver af produkter på markedet, eller procesteknik-
ker, der ligeledes enten er nye eller repræsenterer forbedrede udgaver af kendte teknikker.

Vi har begrænset os til at undersøge innovationer af den type, hvor virksomheder ændrer de
fysiske egenskaber ved produktet eller produktionsprocessen. Vi har således ikke undersøgt
innovationer, hvor virksomheden gennem reklamekampagner eller ved at ændre produktets
emballage ændrer dets image. Vi skelner ikke skarpt mellem produkt- og proces innovationer,
da ændringer i produkterne ofte er muliggjort af procesinnovationer. 

Teknologiske kompetencer og appropriering

Hvilke af de teknologiske muligheder, der bliver til innovationer afhænger af, hvilke af disse
virksomhederne (eventuelt i samarbejde med andre aktører) vælger at udnytte. Dette valg
beror i høj grad på virksomhedernes teknologiske kompetencer og de muligheder, de ser for at
appropriere et økonomisk udbytte af indsatsen. 

Virksomhedens approprieringsmuligheder er alle de måder, hvorpå en virksomhed kan sikre
sig et økonomisk udbytte af en innovativ indsats. Til disse hører udnyttelsen af patenter og
licenser, hemmeligholdelse af produktionsmetoder og vertikal integration (Teece,1987; 1988).
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Det er straks vanskeligere at give en god kort definition af begrebet teknologiske kompeten-
cer, men grundlæggende opfatter vi teknologi som virksomhedens produktionsudstyr og tek-
nologiske kompetencer som de erfaringer og den tekniske samt videnskabelige viden, som ek-
sisterer i virksomheden samt de rutiner i virksomheden, som indebærer, at viden koordineres
og udnyttes i produktionen og udviklingen af produkterne. 

Som eksempel på nogle af de rutiner, der udgør en virksomheds teknologiske kompetencer
inden for frugt og grøntbranchen, kan nævnes: 

- råvarekontrol; herunder inspektion og udtagning af prøver samt udførsel af forskellige
analyser af råvarerne.

- sorteringen af råvarerne efter specificerede kriterier i kvalitetsgrupper

- lagerstyringsrutiner

- produktionsrutiner; herunder også produktionens organisering, kontrol, fejlfinding,
effektivitets- og kvalitetsmål for produkter og processer.

- produktudviklingsrutinre; herunder rutiner, der sikrer koordination mellem funktionelle
afdelinger (fx marketing og produktion).

Andre vigtige rutiner er informationsindsamlingsrutiner, rutiner til lokalisering af fejl/ afvigel-
ser i produkter og produktion. 

Rutinerne er ofte baseret på akkumulerede erfaringer og videnskabelig viden. Disse vidensele-
menter udgør som nævnt den anden væsentlige komponent i en virksomheds teknologiske kom-
petencer. 

Som eksempler på nogle af de centrale videnselementer i frugt og grøntbranchen kan nævnes:

- produktionsteknisk viden, som omfatter viden om måden hvorpå maskinerne i produk-
tionen fungerer, og de principper hvorefter maskinerne er udvikle, den mekaniske på-
virkning råvarerne udsættes for i processen samt årsagerne til spild i produktionen eller
til kvalitetstab i produktet.

- produktteknisk viden, herunder hvordan ingredienser afstemmes, viden om de
væsentligste parametre ved opskalering fra prøveproduktion til fuldskalaproduktion. 

- konserveringsteknologisk viden, herunder kendskab til de biologiske processer, der
reducerer produktets holdbarhed.

- emballageteknologisk viden, kendskab til emballage typer og deres anvendelse. 

- kendskab til leverandører, herunder viden om leverandørernes priser, deres leverings-
evne, deres produktionsmetoder, egenskaber ved og kvaliteten af deres produkter.

M A P P
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Viden spiller en central rolle for virksomhedens innovationsevne. Innovationer repræsenterer
en teknologisk udvikling, der ofte er et resultat af egentlig forskning, udvikling og efter-
følgende forbedringer i det udviklede produkt. Men også ibrugtagning af ‘færdige’ tekno-
logiske løsninger (procesanlæg, målemetoder, tilsætningsstoffer) kræver en vis teknologisk
viden i virksomheden. 

Som allerede understreget er virksomhedens viden og kompetencer væsentlige ingredienser i
innovationsevnen, men eksterne videnskilder og adgangen til disse er mindst lige så væsent-
lige. En stor del af inspirationen til produkt- og procesudvikling samt metoder til at løse speci-
fikke tekniske problemer, får virksomheden fra eksterne kilder som leverandører og forsk-
ningsinstitutioner (Kline & Rosenberg, 1986). Blandt de interviewede virksomheder i frugt-
og grøntbranchen fik fx hovedparten deres produktionsudstyr fra leverandører. Nye sorterings-
teknikker, teknikker til saftpresningt, filtreringsteknikker, blanchører og snittere samt frysere,
autoklaver og pasteuriseringsanlæg købes som færdige løsninger hos leverandørerne. Virk-
somhederne laver dog en række tilpasninger og forbedringer af anlæggene efter egne evner og
behov. Også inden for ingredienser og hjælpestoffer gør det sig gældende, at hovedparten af
løsningerne kommer fra leverandørerne. Marmeladeproducenterne køber således pektin fra
Dansk Pektinfabrik, som er en af Nordeuropas største producenter. Konserveringsstoffer og
farver kommer ligeledes fra leverandører. Endelig foregår udvikling af råvaren oftest i sam-
arbejde med Årslev og Dansk Planteværnscenter, der har den biologiske viden som er nødven-
dig for at gennemføre udviklingen.

For kort at sammenfatte, så beror virksomhedens teknologiske fornyelse både på de interne
teknologiske læreprocesser og på dens eksterne relationer til andre virksomheder, til leveran-
dører og til offentlige forskningsinstitutioner samt på de rutiner, disse kontakter er baseret på1. 

Det teknologiske mulighedsfelt samt virksomhedernes teknologiske kompetencer og appropri-
eringsmuligheder og deres kontakter til videnscentre og leverandører er nogle af de væsentlige
faktorer, som former den enkelte virksomheds teknologiske bane og dermed skaber grund-
laget for frugt- og grøntbranchens teknologiske udvikling. 

Endelig har også en række eksternaliteter eller institutioner betydning for virksomhedernes
incitament til teknologisk udvikling. (Institutioner er her defineret som “alle former for orga-
nisationer, konventioner og gentagne grundfæstede adfærdsformer, som ikke formidles gen-
nem markedet” (Dosi & Orsenigo, 1988 p 19 - min oversættelse). Sådanne institutioner vil be-
virke, at nogle af de teknologiske muligheder opfattes som mere attraktiv. Til disse
institutioner hører kvalitetsklasser, produkt- og kvalitetsgarantier samt kvalitetsmærker. 

Eksistensen af bestemte kvalitetsklasser synes at gøre udviklingen af nogle af produkternes
egenskaber mere attraktive end andre. En anden vigtig eksternalitet er den viden og de tradi-

-8-

1 Virksomhedernes kontakter til forskellige forskningsmiljøer bærer dog præg af en vis grad af konservatisme, hvilket sand-
synligvis afspejler visse begrænsninger i virksomhedernes teknologiske vidensbase. Således var der ingen af virksomhederne,
der havde kontakter til forskningsmiljøer inden for genmanipulation og nyere bioteknisk forskning. Denne konservatisme i
afsøgningen af teknologiske muligheder kan få konsekvenser for den teknologiske udvikling og forandring i frugt- og
grøntbranchen.



tioner og heuristikker, som eksisterer inden for forskellige fagområder, der har relevans for
udviklingen af produkter og processer i frugt- og grøntindustrien. Den historiske udvikling af
disse fagområder, vil have indflydelse på dels hvilke teknologiske problemer, der prioriteres,
dels hvilke typer af løsninger, der findes på problemerne.  

De teknologiske baner på virksomhedsniveau og på brancheniveau behøver ikke at være
sammenfaldende, idet den teknologiske forandringsproces på brancheniveau vil være influeret
af konkurrencen mellem virksomheder med forskellige teknologiske kompetencer.

I denne rapport koncentreres opmærksomheden som nævnt imod konkurrencen i branchen
samt imod at identificere en række konkrete teknologiske muligheder i branchen. 

4. Frugt- og grøntbranchens samfundsmæssige betydning

I dette kapitel gives en strukturel beskrivelse af den danske frugt- og grøntindustri. Beskri-
velsen har til formål at vise branchens samfundsmæssige betydning. 

Den samfundsmæssige betydning af frugt- og grøntindustrien kan vurderes på forskellig vis.
Man kan fx lægge vægt på industriens betydning for beskæftigelsen, for udviklingen i visse
regionale områder eller, som vi har gjort det, på dens økonomiske betydning i forhold til den
øvrige del af fødevareindustrien. Produktionsværdien eller værditilvæksten er det oftest benyt-
tede økonomiske mål for en industris relative betydning (Devine, 1982).

Produktionsværdien i frugt- og grøntindustrien, som er gengivet i tabel 1, er fremkommet ved
at addere værdien af virksomhedernes salg af egne produkter. Denne produktionsværdi adskil-
ler sig fra virksomhedernes omsætning, idet den er opgjort på faglige enheder frem for på
firmaer. Ved opgørelse på faglig enheder tilstræbes en branche-ren opgørelse af al industri-
aktivitet. Der medtages industrienheder, der er knyttet til firmaer inden for andre erhvervs-
grupper. Ved opgørelse på firmaer indgår hvert firma i den branche, hvor den største værdi-
tilvækst ligger, og firmaet indgår her med samtlige dets aktiviteter. I statistikken medtages kun
industrifirmaer med mindst 20 beskæftigede. Desuden medtages industriafdelinger med
mindst 20 beskæftigede hørende til firmaer uden for industrien. 

Værditilvæksten er udtryk for industriens bidrag til nationalproduktet. Værditilvæksten be-
regnes som værdien af de producerede varer (korrigeret for bevægelser i lagerbeholdningen af
færdigvarer og produkter i arbejde) fratrukket værdien af rå- og hjælpestoffer; tilbage er
værdien af det arbejde, som er tilført de indkøbte råvarers værdi.   

Produktionsværdi og værditilvækst

I tabel 1 er angivet produktionsværdien for årene 1981 til 1991.
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Kilde: Regnskabsstatistikken 1981-1991

I den tiårs periode, som tabellen dækker, er frugt- og grøntbranchens andel af den samlede
omsætning i fødevaresektoren steget en smule, dog er industriens betydning stadig relativt
beskeden, under 2%. 

Kilde: Regnskabsstatistikken 1981-1991

Årstal

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

Frugt- og grønt
branchen (F&G)

524  38
591 38
117 39
759 37
807 36
864 37
850 37
862 35
870 35
840 31

1.057 38

Fødevaresektoren
(FV)

17.449 28
19.224 27
21.204 27
23.388 27
24.369 28
25.729 29
26.556 30
28.412 31
30.050 31
29.834 30
33.939 36 

F&G andel af FV’s
værditilvækst i %

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Årstal

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

Frugt- og grønt
branchen (F&G)

1.387

1.540

1.835

2.070

2.247

2.364

2.320

2.441

2.492

2.712

2.797

Fødevaresektoren(FS)

62.000

71.387

79.427

87.623

88.394

89.041

87.950

91.989

98.297

100.742

101.202

F&G branchens
andel af omsætnin-

gen FV sektoren i %

2,1

2,1

2,3

2,2

2,5

2,6

2,6

2,5

2,4

2,5

2,7

Tabel 1. Produktionsværdi i frugt- og grøntbranchen og fødevaresektoren, 1981-91, i mio. kr.

Tabel 2. Værditilvæksten for frugt- og grøntbranchen og fødevaresektoren, 1981-91, i mio. kr.

andel af
produk-

tions
mio. kr. værdien

andel af
produk-

tions-
mio. kr. værdien
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Ser vi på værditilvæksten som et mål for industriens relative betydning, viser det sig, at frugt-
og grøntbranchen i hele perioden bidrager med ca. 3% af den samlede fødevaresektors værdi-
tilvækst. Som illustreret i tabel 2 udgør frugt- og grøntbranchens værditilvækst mellem 31%
til 39% af værdien af produktionen, mens værditilvæksten i fødevaresektoren som helhed
udgør fra mellem 27% og 36% af værdien af produktionen i perioden 1981-1991. Frugt- og
grøntbranchens værditilvækst på produktion af egne varer er således lidt højere end føde-
varesektorens som helhed. Dette gør sig dog især gør sig gældende i begyndelsen af 1980erne. 

Import og eksport

Af tabel 3 kan det udledes, at frugt og grøntbranchens andel af den samlede eksport i føde-
varesektoren udgør ca. 3% (målt i værdi) og mellem 5,5 og 7,7% målt i mængder i perioden
1984-1990, mens importen udgør mellem 15% og 17% af den samlede import i fødevare-
sektoren (målt i værdi) og 10-13% målt i mængde.

Der importeres flere frugter og grøntsager, end der eksporteres både målt i værdi og i
mængde: I perioden 1984 til 1991 udgør eksporten af frugt og grøntsager mellem 40% og
59% af værdien af importen, mens den målt i mængder udgør fra 45% til 98% af den impor-
terede mængde. Den eksporterede mængde er størst i 1985 og i 1990, og den er lavest i 1987.
Importen var størst målt i mængder i 1987 og 1988.

Udviklingen i im- og eksporten viser, at fra 1984 udgjorde eksporten ca. 3/4 af importen (målt
i vægt). I 1987 faldt den til 45%, men fra 1988 var udviklingen i eksporten stærkere end ud-
viklingen i importen (målt i mængder). Således udgjorde i 1990 eksporten 90% af importen
målt i ton og 55% målt i kr. Den noget lavere stigning målt i værdi skyldes, at værdien per
importeret kilo steg med 0,5 kr, mens værdien per eksporteret kilo faldt med 0,3 kr. fra 1989
til 1990.

Kilde: Udenrigshandelsstatistikken 1984-1990

Tabel 3. Import og eksport af frugt og grønt samt af næringsmidler

år

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

fr/gr
import

værdi
mio. kr

2.583
2.599
2.719
3.089
3.109
3.087
3.106

fr/gr
import

mængde
1000t

428
407
472
628
598
571
513

fr/gr
eksport 

værdi
mio. kr

1.229
1.545
1.361
1.222
1.357
1.363
1.720

fr/gr
eksport

mængde
1000t

264
397
337
282
348
340
464

fødevare
import

værdi
mio. kr

16.430
16.653
18.054
18.319
18.916
20.513
19.928

fødevare
import

mængde
1000t

3.825
3.949
4.338
4.680
4.436
4.275
4.361

fødevare
eksport 

værdi
mio. kr

45.961
48.153
47.332
46.226
47.068
52.930
54.326

fødevare
eksport

mængde
1000t

4.756
5.142
5.483
5.131
5.713
5.833
7.137
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Alt i alt tegner der sig et billede af en branche, hvis samfundsmæssige betydning synes for-
holdsvis lille, når dens betydning måles på andel af produktionsværdien eller værditilvæksten
og eksporten i fødevaresektoren. Branchen har dog en højere værditilvækst end fødevare-
sektoren som sådan, samt en gunstig udvikling i eksporten i forhold til importen (målt i
mængde). Værdien af hver eksporteret kilo har dog udviklet sig mindre gunstigt i forhold til
værdien af hver importeret kilo frugt og grønt. 

5. Væksten i frugt- og grøntbranchen 1981-1991

Udviklingen i værdien af produktionen, værditilvæksten og investeringerne viser ikke blot
frugt- og grøntbranchens udvikling men udgør også en indikator for virksomhedernes hid-
tidige formåen med hensyn til at produktudvikle og følge den teknologiske udvikling. En
gunstig udvikling i værditilvæksten i industrien burde nemlig forbedre virksomhederne
formåen med hensyn til at udnytte fremtidige teknologiske muligheder, idet det jo kræver
ressourcer at identificere teknologiske problemer og løsninger.

Vækst i produktionsværdien

Af tabel 4 fremgår det, at frugt- og grøntbranchen i perioden 1981-91 har haft en gennemsnit-
lig årlig vækstrate i værdien af produktionen på 7,4 og 2,9 procentpoint målt i hhv. løbende og
faste priser, men der har været store udsving i væksten målt i løbende priser. Vækstraten var
højest i årene 1981-84, hvor den gennemsnitlige årlige vækst var på ca. 14 procentpoint per
år, og den laveste i perioden 1986-88, hvor den gennemsnitlige vækstrate var på under 2
procentpoint per år (målt i løbende priser). 

Når produktionsværdien måles i faste priser, ser billedet lidt anderledes ud, idet højvækst-
årene da er 1982-83 med en gennemsnitlige årlig vækstrate på 14 procentpoint, mens perioden
1985-89 var kendetegnet af en negativ vækstrate på ca. 1,5 procentpoint per år.

Til sammenligning har fødevaresektoren haft en gennemsnitlig årlig vækstrate på 5,1 og 2
procentpoint målt i hhv. løbende og faste priser. Frugt- og grøntbranchen har således haft en
højere gennemsnitlig vækstrate i produktionsværdien end den øvrige fødevaresektor målt i
både faste og løbende priser. Der er dog enkelte år (1981/82, 1985/86 og 1988/89), hvor
fødevaresektoren har haft en højere vækstrate end frugt- og grøntbranchen. 

Vækstraten i produktionsværdien viser også en del udsving inden for fødevaresektoren, idet
der ligesom i frugt- og grøntbranchen er en meget høj vækstrate fra 1981 til 1983. Fødevare-
sektorens lavvækstperiode ligger fra 1984 til 1987 og atter fra 1989 til 1991 med gennemsnit-
lige vækstrater på under 1 og 1,5 procentpoint målt i løbende priser. Når produktionsværdien
måles i faste priser, bliver højvækstårene 1982/1983 og 1985/1986, mens perioden 1986-1991
er karakteriseret af en meget lav vækst på under 1 procentpoint per år i de fleste år, jf. 89/90
væksten på 1,5. 
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Kilde: Regnskabsstatistikken 1981-1991, Nationalregnskabsstatistikken 1989
* Engrosprisindekset er et udtryk for inflationen i salgsværdien fra produktionen fra industrien eksklusiv moms
og punktafgifter 

Værditilvæksten

Den samlede værditilvækst2 er væsentlig set i sammenhæng med virksomhedernes teknolo-
giske udviklingspotentiale, idet værditilvæksten repræsenterer den værdi, som er til rådighed
til blandt andet investeringer i ny produktion, teknologi og produktudvikling. 

Af tabel 5 fremgår det, at frugt- og grøntbranchen i perioden 1981-91 har haft en årlig
gennemsnitlig vækstrate i værditilvæksten på 7,6 og 4,6 procentpoint målt i hhv. løbende og
faste priser, mens fødevaresektoren havde en gennemsnitlig vækstrate på 7 og 3,6 procent-
point per år ligeledes målt i hhv. løbende og faste priser. Sammenligner man udviklingen i
frugt- og grøntbranchen i de enkelte år med udviklingen i fødevareindustrien, viser det sig, at
fødevaresektoren havde en højere gennemsnitlig vækstrate per år i1983/1984 og i 1986/1990
end frugt- og grøntbranchen I årene 1982/83 og 1990/91 havde frugt- og grøntbranchen
imidlertid en markant højere vækstrate i værditilvæksten i produktionen end fødevaresektoren
(selv om fødevaresektoren også havde en stor stigning i vækstraten i disse år). 

Tabel 4. Væksten i værdien af produktionen inden for frugt- og grøntbranchen og fødevare-
sektoren (procentpoint) 

1981/82

1982/83

1983/84

1984/85

1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

1990/91

Gennemsnit

Frugt/grønt
(løbende priser)

11

19,2

12,8

8,5

5,2

-1,9

5,2

2

8,8

3,1

7,4

Frugt/grønt
(1980 engros

priser)*

0,5

14

5,2

5,6

-1,5

-1,9

1,3

-3,8

7,8

2,1

2,9

Fødevaresektoren
(løbende priser) 

15,1

11,2

10,3

0,9

0,7

-1,2

4,5

6,8

2,5

0,5

5,1

Fødevaresektoren
(1980 engros

priser)

4,6

6

2,7

-2

7,4

-1,2

0.6

1

1,5

-0,5

2,0

2 Værditilvæksten for industrien opgøres i Danmarks Statistik ved at beregne produktionsværdien, som er salget af de
producerede varer og ydelser korrigeret for bevægelser i lagerbeholdningen af færdigvarer og produkter i arbejde. Derfra
trækkes materialeforbruget, som beregnes ved at korrigere materialekøbet for bevægelser i lagerbeholdninger af råvarer,
halvfabrikata og hjælpestoffer.
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Målt i løbende priser havde både fødevaresektoren og frugt- og grøntbranchen således en
forholdsvis høj vækstrate i begyndelsen af 1980erne og begyndelsen af 1990erne, hvor især
perioderne 1981 til 1983 og 1990 til 1991 var karakteriseret ved høje vækstrater. Frugt- og
grøntbranchen havde fra 1986 til 1990 en meget lav vækstrate i værditilvæksten (-1 procent-
point per år) også sammenlignet med fødevaresektoren, som i denne periode formår at
bibeholde en positiv vækstrate på vækstrate på 4 procentpoint per år. 

Ser man på udviklingen målt i faste priser, viser der sig et næsten tilsvarende billede. Dog
viser det sig, at 1985/1986 også udviser en stor vækst i værditilvæksten. Det gælder både for
frugt- og grøntbranchen og for fødevaresektoren generelt.

Kilde: Regnskabsstatistikken 1981-1991, Nationalregnskabsstatistikken 1989
* Engrosprisindekset er et udtryk for inflationen i salgsværdien fra produktionen fra industrien eksklusiv moms
og punktafgifter 

Investeringerne

Investeringer er opgjort på faglige enheder, således at tallene viser investeringer foretaget i
fast ejendom og produktionsudstyr inden for de af virksomhedernes aktiviteter, der ligger
inden for frugt- og grøntbranchen. Tabel 6 viser udviklingen i investeringerne i perioden
1981-1991.

Tabel 5. Den procentvise årlige stigning i værditilvæksten i produktionen inden for frugt- og
grøntbranchen og fødevaresektoren

1981/82

1982/83

1983/84

1984/85

1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

1990/91

Gennemsnit

Frugt/grønt
(løbende priser)

12,7

21,3

5,8

6,3

7

-1,6

1,4

1

-3,4

25,8

7,6   

Frugt/grønt
(1980 engros

priser)*

2,2

16,1

-1,8

3,4

13,7

-1,6

-2,5

-4,8

-2,4

24,1

4,6

Fødevaresektoren
(løbende priser) 

10,2

10,3

10,3

3,8

5,6

3,3

6,9

5,8

0

13,8

7,0

Fødevaresektoren
(1980 engros

priser)

-0,3

5,1

2,7

0,9

12,3

3,3

3

0

-1

12,8

3,6
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Kilde: Regnskabsstatistikken 1984-1991. Årene 1981 til 1983 er ikke medtaget pga. ændrede opgørelsesmetoder
i statistikken

Tabellen viser, at der har været investeret mest i frugt- og grøntbranchen i 1987 og 1988 målt i
såvel løbende priser som i andel af værditilvæksten. Investeringerne er overvejende gået til pro-
duktionsanlæg og fast ejendom. Der er dog forskelle fra år til år. I perioden 1984 til 87 investere-
des forholdsvis meget i produktionsanlæg, mens fast ejendom og produktionsanlæg havde
nogenlunde lige store andele af investeringerne fra 1988-90. Tabellen viser også, at investerin-
gerne generelt vokser i perioden 1984 til 1985 og 1986 til 1987, mens der er store fald i investe-
ringerne fra 1990 til 1991 målt i såvel løbende som faste priser. Dette fald er bemærkelsesvær-
digt, idet branchen har en meget positiv udvikling i denne periode målt i stigning i værditil-
væksten (se tabel 5). Det fremgår da også af tabellen, at investeringernes andel af værditil-
væksten er faldet fra et niveau på ca. 13% af værditilvæksten i perioden 1983 til 1990 til ca. 7%
af værditilvæksten mellem 1990 og 1991. Investeringer i forskning og udvikling fremgår ikke af
statistikken og er ikke for frugt- og grøntbranchen udskilt separat i forskningsstatistikken. Det er
således muligt, at investeringer i produktudvikling og anden udvikling er høj for eksempel i de
år, hvor investeringer i produktionsanlæg og ejendom udgør en lille andel af værditilvæksten. 

Sammenfatning  

En samlet status for frugt- og grøntbranchens udvikling i perioden 1981 til 1991 viser, at in-
dustrien i starten af perioden havde en gunstig udvikling i såvel værdien af produktionen som
i værditilvæksten. Fra 1981 til 1983 var der en meget høj årlig vækstrate i værdien af produk-
tionen på 14,6 og 6,6 procentpoint i henholdsvis løbende og faste priser og på værditilvæksten
på 13,3 og 5,5 procentpoint i henholdsvis. løbende og faste priser. Investeringernes andel af
værditilvæksten var dog ret lav fra 1983 til 1984 (ca. 8%). Også perioden 1985 til 1986 var et

Tabel 6. Investeringer i frugt- og grøntbranchen 1983-1991

årstal

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

fast
ejendom

14

12

39

26

51

62

46

49

22

prod.
anlæg

32

38

52

68

81

66

49

49

40

andre
anlæg

14

17

16

9

14

18

9

13

14

inv. i alt
(løbende
priser)

60

66

108

102

145

146

104

111

76

inv. %
årlig
vækst
(løbende
priser)

-

10

64

-5

42

1

29

7

-32

inv. %
årlig
vækst
(faste
priser)

-

2,4

61,1

1,7

42

-2,9

23,2

6

-33

inv. i % af
værditil-
væksten

8,3

8,7

13,4

11,8

17

16,9

12

13,2

7,2
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højvækstår i al fald målt i faste priser. I perioden 1986-1989 har frugt- og grøntbranchen en
svagt positiv vækstrate for værdien af produktionen og en negativ vækstrate i værditilvæksten
samt en værditilvækst, som udgør en lidt lavere andel af produktionsværdien end i de fore-
gående år. Eksportens andel af importen falder lidt i 1987 og 1988 (målt i faste priser). Inves-
teringernes andel af værditilvæksten er imidlertid ret høj i perioden 1985-90. Endelig synes
billedet at vende i 1990 til 1991, hvor der er en kraftig stigning i værditilvæksten samt en stig-
ning i værditilvækstens andel af produktionen. Dog stiger værdien af produktionen kun med
2,1 procentpoint i faste priser og 3,1 procentpoint i løbende. Samtidig falder investeringernes
andel af værditilvæksten. Sammenlignes frugt- og grøntbranchen med fødevaresektoren gene-
relt, så har branchen haft en mere positiv udvikling i værdien af produktionen og også en lidt
bedre udvikling i værditilvæksten. 

6. Udviklingen i virksomhedernes omsætning og resultat

Både produktionsværdien og værditilvæksten, således som den opgøres i Danmarks Statistik,
giver et indtryk af udviklingen inden for frugt- og grøntproduktionen, idet tallene er ‘renset’
for virksomhedernes aktiviteter inden for andre forretningsområder.

For at opnå en bedre indsigt i industriens udviklingspotentiale, er det imidlertid også af
interesse, hvorledes virksomheder med hovedaktiviteter inden for frugt- og grøntbranchen har
udviklet sig i perioden. Dette fremgår af tabel 7, hvor virksomhedernes omsætning, råvare-
forbrug og resultat er angivet.  

Af tabel 7 fremgår det, at frugt- og grøntbranchen i perioden 1981 til 1991 havde en gennem-
snitlig positiv vækstrate i omsætningen på 3,1 procentpoint i løbende priser men en gennemsnit-
lig negativ vækstrate på -1,4 procentpoint per år målt i faste priser. Der var dog en positiv vækst-
rate for omsætningen målt i faste priser frem til 1985, hvorefter omsætningen steg mindre end
inflationen. Særlig negativ var vækstraten fra 1986 til 1987, hvilket mærkværdigvis var den pe-
riode, hvor virksomhederne havde den største vækst i resultatet på 46,7 procentpoint målt i både
faste og løbende priser. Fra 1987 til 1988 er der atter en positiv vækstrate for omsætningen, men
fra allerede 1989 til 1991 var udviklingen atter negativ (målt i faste og løbende priser). 

Tabel 7 viser endvidere, at den gennemsnitlige vækstrate i resultatet målt i løbende priser er
på ca. 12 procentpoint per år og ca. 10 procentpoint per år i faste priser. En stor del af denne
vækst kan dog tilskrives udviklingen fra 1990 til 1991, idet branchen mere end fordobler
resultatet. Der er desuden positive vækstrater for resultatet fra 1981 til 1983 og fra 1986 til
1987. Endelig viser tabellen, at udviklingen i branchens resultat samlet har udvist en negativ
vækstrate i perioden 1983 til 1990 med en særlig markant tilbagegang fra 1988 til 1989 (målt
i både løbende og faste priser). 

Vækstraten for virksomhedernes resultat viser i perioder store modsatrettede udsving i forhold
til vækstraten i omsætningen det gælder fx i 1983/84, 1986/87 1987/88 og 1990/91. Udsving i
resultatet er naturligvis påvirket af udviklingen i virksomhedernes omkostninger herunder
udgifter til råvarer og investeringer.
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Kilde: Regnskabsstatistikken 1981-91
*  deflateret med engrosprisindekset (1980 priser)
** deflateret med råvareprisindekset (1980 priser)
*’ resultat før finansielle poster men efter afskrivninger 

Råvarer er en af de væsentlige omkostninger, idet denne post, som det fremgår af tabel 8, ud-
gør en forholdsvis stor andel af virksomhedernes omsætning (51%-67%). Ser vi på udvik-
lingen i råvareomkostningerne, er det dog vanskeligere at finde en klar udviklingstendens.
Målt i løbende og faste priser viser tabel 7, at der var meget kraftig stigning i omkostningerne
fra 1981 til 1982 på henholdsvis 44,7 og 33,9 procentpoint. Af tabel 8 fremgår det da også, at
råvarernes andel af omsætningen steg betydeligt i denne periode fra 51% til 65%. På trods af
råvareudgifternes stigning viser tabel 7, at virksomhedernes resultat voksede kraftigt fra 1981
til 1982 med hhv. 48 og 37,5 procentpoint målt i løbende og faste priser. 

Fra 1988 til 1989 stiger råvareforbruget målt i fastepriser med 23,7 procentpoint. Råvarernes
andel af omsætningen forbliver, som det fremgår af tabel 8, dog uændret på 66%. Udviklingen
i virksomhedernes resultat viser imidlertid et markant fald på hhv. 32,8 og 38,6 procentpoint
målt i løbende og faste priser (tabel 7) eller fra 3% til 2% af omsætningen (tabel 8). 

Det største fald i omkostningerne til råvarer målt i faste priser er fra 1985 til 1986 med 27 pro-
centpoint. Også her gælder det imidlertid, at råvarernes andel af omsætningen er konstant på
66% (tabel 8). I denne periode falder resultatet imidlertid også med 14,3 procentpoint målt i
faste priser. Store dele af industrien har kontrakter med avlerne, hvori både priser og mængder
fastsættes gennem forhandlinger. Det kan derfor diskuteres i hvor høj grad denne prisfast-
sættelse svarer overens med den generelle inflation som udtrykkes i engrosvareprisindekset.
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Tabel 7. Den årlige stigning i omsætning, råvareforbrug og resultat i løbende og faste priser
(angivet i procentpoint)

Årstal

1981/82

1982/83

1983/84

1984/85

1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

1990/91

Gennemsnit

Omsætning
løbende 
priser

13,7

9

14,7

3

4,3

-16,6

8,4

2,2

- 4,6

- 3

3,1

Omsætning
faste

priser*

3,3

3,8

7,1

0,1

- 2,4

-16,6

4,5

- 3,6

- 5,6

- 4

-4,1

Råvarer
løbende
priser

44,7

3,9

2,3

2,5

- 1

- 2,6

12,1

- 4,7

- 7,9

- 8,3

Råvarer
faste

priser**

33,9

2,2

- 6,4

2,5

-27

-6,4

8,9

23,7

- 6,9

- 8

Resultat*’
løbende
priser

48

10,8

- 9,8

-18,6

-21

46,7

- 3

-32,8

-14

113,5

12,0

Resultat
faste

priser*

37,5

5,6

-17,4

-11,5

-14,3

46,7

- 6,9

-38,6

-15

112,5

10,0
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Ser man imidlertid på udviklingen i omkostninger til råvarer målt i løbende priser, er der
knapt så store udsving i vækstraterne. Også her er der en stor stigning fra 1981 til 1982, men
faldet i råvareudgifterne er kun på 1 procentpoint fra 1985 til 1986, og i stedet for en stor
stigning i udgifterne fra 1988 til 1989 er der et fald.

Det er vanskeligt at se nogen direkte sammenhæng mellem udviklingen i omsætning, råvare-
priserne og virksomhedernes resultat. Dog viser det sig, at udviklingen i virksomhedernes
resultat i nogen grad afhænger af råvareudgifternes andel af omsætningen. Fra 1986 til 1987
faldt disse udgifters andel af omsætningen med 2% og i 1990 til 1991 med 4% (tabel 8). I
begge disse perioder var der en positiv udvikling i resultatet (tabel 7). I perioden 1982 til 1983
faldt råvarernes andel af omsætning ligeledes (tabel 8), også her udviste resultatet også en
positiv vækst (tabel 7). Fra 1990 til 1991 er der en markant fremgang i resultatet på over 100
procentpoint målt både i løbende og faste priser. I samme periode er der en negativ vækstrate
for både omsætningen og udgifterne til råvarer (tabel 7). Af tabel 8 fremgår det imidlertid, at
råvarernes andel af omsætningen er faldet fra 67% i 1990 til 63% 1991. 

Kilde: Regnskabsstatistikken 1981-1991

Strukturrationaliseringer

Den positive udvikling i virksomhedernes resultat fra 1990 til 1991 kan muligvis være et
udtryk for, at strukturrationaliseringerne slog igennem i dette år.
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Tabel 8. Omsætningen, råvarer, løn og resultat i absolutte tal samt råvarer, løn og resultat i
andel af omsætningen

Årstal

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

Omsætning

1.298

1.476

1.609

1.845

1.900

1.982

1.712

1.856

1.897

1.809

1.745

Råvare/halv
fabrikata 

mio kr. %del
af oms.

664 51

961 65

999 62

1.225 66

1.256 66

1.131 66

1.101 64

1.234 66

1.316 66

1.211 67

1.110 63   

Løn/gager

mio. kr. %del
af oms.

218 17

243 16

241 15

278 15

283 15

304 15

263 15

286 15

296 16

264 15

257 15

Resultat primær 
drift

mio kr. %del

50 4

74 5

82 5

70 4

57 3

45 2

66 4

64 3

43 2

37 2

79 5
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Af tabel 9 ses det, at antallet af små virksomheder med 20-99 ansatte er halveret fra 1984 til
1991, mens antallet af store virksomheder med over 100 ansatte er nogenlunde konstant.

Kilde: Regnskabsstatistik for industrien 1981-91

Af tabel 10 næste side fremgår det også, at de små virksomheder generelt har haft et langt
dårligere udviklingsforløb i deres omsætning og resultat frem til 1990-91 end de store
virksomheder. 

Sammenfatning

Når man alene kigger på udviklingen blandt de virksomheder, der har deres hovedaktiviteter
inden for frugt- og grøntbranchen, viser det sig, at branchen har haft en positiv udvikling i
omsætningen i begyndelsen af 1980erne. I samme periode steg dog også udgifterne til råvarer,
og råvarernes andel af omsætningen stiger fra ca. 50% til 66%. Udviklingen i virksom-
hedernes resultat er derfor kun positiv i en kort periode fra 1981 til 1983, hvorefter der er en
række år med meget negativ udvikling i resultatet. Udviklingen synes at vende i 1990, hvor
virksomhedernes resultat fordobles samtidig med, at råvarernes andel af omsætningen er
faldene. I samme periode er der dog også en negativ vækstrate for omsætningen. Sammen-
lignes udviklingen i produktionsværdien i branchen med udviklingen i virksomhedernes
omsætning (tabel 4 og tabel 7), ses det, at udviklingen var meget positiv frem til 1984 både
for branchen og for virksomhederne. Derefter er der en række år, hvor der er en lav og
sommetider også negativ vækst i både branchen og i virksomhederne. Udviklingen i værdien
af produktionen synes dog generelt at være lidt bedre end udviklingen i virksomhedernes
omsætning.

Tabel 9. Antallet af store og små virksomheder i frugt- og grøntbranchen

År 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

små 12 10+ 11 11 11 12 11 11

(20-49) }15 }11 } 8

med. 6 7 5 4 5 5

(50-99) }11 }10

store 5 5 6 6 6 6 6 7 6

(100-)

I alt 23 22 22 22 21 33 33 33 31 18 14
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Kilde: Regnskabsstatistikken 1984-91 
Se appendiks A for de underliggende tal

7. Konkurrencen, teknologisk forandring og incitamenter til teknologisk
udvikling i frugt- og grøntbranchen

I det følgende kapitel gives en kort redegørelse for vores opfattelse af sammenhængen mellem
konkurrencen i frugt- og grøntbranchen og den teknologiske udviklings- og forandringsproces.
Evolutionære teorier om teknologisk udvikling og forandring udgør grundlaget for analysen af
frugt- og grøntbranchen. En evolutionær forklaring af teknologisk forandring i en branche er ba-
seret på to mekanismer: en der skaber og fastholder teknologiske variationer mellem virksom-
hederne, og en der vælger mellem forskellige teknologiske løsninger (naturlig udvælgelse). 

I de følgende afsnit gennemgås først konkurrencen som analogi til den mekanisme, der vælger
mellem forskellige teknologiske løsninger i for eksempel frugt- og grøntbranchen. Derefter
gennemgås samspillet mellem den variationsskabende mekanisme (den teknologiske udvik-
lingsproces), selektionen og den teknologiske forandringsproces.  

Tabel 10. Den procentvise årlige stigning i omsætning, råvareforbrug og resultat 1981-1991
fordelt på små og store virksomheder

Årstal

1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88

Årstal

1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91

Omsætning
små store

20-49 50-

-32 28
-100 21

32 11
8 2

15 1
-55 -4
37 8

Omsætning
små store

20-99 100-

17 13
- -
- -

-1 6
- -
- -
0 9

-13 21
-39 16
-20 10

Råvareforbrug
små store

20-49 50-

-32 26
99 23
31 21
15 -1
18 5

-47 -5
14 12

Råvareforbrug
små store

20-99 100-

15 11
- -
- -
6 -1
- -
- -

11 13
-15 28
-42 15
13 -16

Resultat
små store

20-49 50-

-32 938
344 -19
65 -65
16 -106

-27 - 3151
-36 283

-120 27

Resultat
små store

20-99 100-

166 310
- -
- -

-24 -35
- -
- -

105 16
-3496 -74

-27 26
67 295
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Konkurrencen som selektionsmekanisme

I de fleste evolutionære modeller anvendes markedets konkurrence som analogi til denne
naturlige udvælgelse, idet 

“Economic environments then provide the basis for selection between competing technologies, by

establishing price structures which provide a direct evaluation of the performance characteristics of

rival products and processes.” (Metcalfe,1989 p 56) 

Konkurrence i evolutionære teorier opfattes som en rivalisering mellem virksomheder med
forskellige egenskaber. Metcalfe (1989) definerer markedet som: 

“..a homogeneous field within a selection environment, homogenous in the sense that all the

products and processes competing in that market are subjected to the same selective pressures. A

selection environment which consists of more than one market is said to be segmented” (p 67).

Et evolutionært syn på konkurrencen indebærer, at fokus rettes imod konkurrencen som en
forandringsproces, som drives af de teknologiske forskelle mellem virksomhederne. 

I de evolutionære modeller, som præsenteres i næste afsnit, er det ikke virksomhederne, der er
genstand for analysen, men udbredelsen af bestemte produktionsteknikker og produkter. Disse
teknikker udgør med andre ord analogien til arterne i den evolutionære biologi. 

Resultatet af konkurrencen består i kontinuerte ændringer af de forskellige teknologiers relative
økonomiske betydning (vægt), hvorved branchens gennemsnitlige efficiens ændres over tid.
Produkternes eller produktionsprocessernes økonomiske vægt måles som deres andel af den
økonomiske aktivitet inden for et angivet selektionsmiljø (fx en branche) (Metcalfe, 1989). 

Denne opfattelse af konkurrencen adskiller sig fra den gængse opfattelse inden for eksempel-
vis traditionel industriøkonomi, hvor konkurrencen ses som en ligevægtstilstand, i hvilken
virksomhederne er pristagere, og hvor indtrædelse eller trusler herom sikrer, at virksom-
hederne hver især ikke opnår overgennemsnitlige profitter.  

Det er klart, at konkurrencen ikke direkte selekterer mellem forskellige teknologier - men kun in-
direkte. Virksomhederne konkurrerer indbyrdes og bliver selekteret på deres produkter (Metcalfe
& Boden, 1990). Denne selektion af virksomheder er per implikation en selektion af forskellige
teknologier, idet det er virksomhedernes teknologi og deres teknologiske viden, der danner
grundlaget for produkternes fysiske udformning, deres egenskaber og til dels deres pris
(Abernathy & Clark, 1985). Generelt gælder det således, at virksomhederne udvælges indirekte
bl.a. på baggrund af de fordele, deres teknologier giver dem i forhold til selektionsomgivelserne.

Markedets konkurrence er en udmærket analogi til naturlig udvælgelse, når effekterne af kon-
kurrencen er et ikke-intenderet resultat af en række agenters intentioner. Dermed er de om-
givelser, hvori den enkelte agent skal træffe sine beslutninger nemlig præget af en usikkerhed,
som indebærer, at den enkelte virksomhed ikke kan forudsige de ændrede konkurrencevilkår. 
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For de enkelte virksomheder er konkurrencevilkårene præget af fundamental usikkerhed i det
omfang, at: 

1) de kender ikke alle nødvendige informationer. 
For eksempel er viden om købernes præferencer noget virksomhederne erfarer
snarere end informationer, de blot kan erhverve. 

2) de har ikke kapacitet til at behandle og forstå samtlige de informationer de potentielt
kunne erhverve. 
Selv om de havde alle de nødvendige informationer ville det kræve en enorm
kapacitet af den enkelte virksomhed at regne sig frem til alternative scenaria.

3) forudsigelser af fremtidige konkurrencesituationer kompliceres af, at konkurrencen
kontinuerligt ændres som følge af den teknologiske udviklings- og forandringsproces. 

I økonomiske systemer er der desuden ofte en mere grundlæggende form for usikkerhed i og
med, at virksomhederne hele tiden står over for den mulighed, at der kan opstå teknologiske
inventioner, som ændrer produkter og produktionsmetoder fundamentalt. Uanset den viden
virksomhederne besidder, vil de ikke kunne forudsige sådanne inventioner, da man rent
faktisk ikke kan tale om inventioner, hvis sådanne kunne forudsiges. 

Markedet som naturlig udvælgelse kan imidlertid kun forklare teknologisk udvikling, når for-
skelle i virksomhedernes teknologi og viden har betydning for deres konkurrenceposition på
markedet, og når disse forskelle samtidig er relativt stabile i forhold til ændringerne i virk-
somhedernes konkurrencesituation.

Metcalfe og Boden (1990) argumenterer for, at selv om teknologi ikke er den eneste kilde til
konkurrencefordele for virksomhederne, er det en yderst vigtig kilde. 

“Although technology is not the only source of competitive advantage for our firms, it is a vital one

in the context in which a firm may drastically change its core activities” (p 3)

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at den enkelte virksomheds konkurrencemæssige
fordele baseret på bestemte teknologier hele tiden ændres, når selektionsomgivelserne ændres.
Et centralt element i evolutionære modeller er nemlig, at teknologiske ændringer skabes af
endogene processer i den forstand at:

“...the condition of the industry in each time period bears the seeds of its condition in the following

period” (Nelson & Winter, 1982 p 19). 

For bedre at forstå den teknologiske forandringsproces i frugt- og grøntbranchen er det nød-
vendigt at give en lidt grundigere uddybning af samspillet mellem den teknologiske udvik-
lingsproces, selektionen og den teknologiske forandringsproces.  

-22-
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Den teknologiske forandringsproces

Inden for evolutionære modeller af teknologisk forandring er det muligt at udskille en statisk
og en dynamisk version af den evolutionære proces. I den statiske version, som blandt andet
præsenteres af Alchian (1951), sættes et implicit lighedstegn mellem markedets udvælgelse
og økonomisk overlevelsesevne, idet virksomheder, der er mere effektive under givne økono-
miske betingelser, favoriseres i forhold til virksomheder, der er mindre effektive. I en sådan
model vil det være forholdsvis simpelt at forudsige, hvilke virksomheder og dermed hvilke
teknikker, der overlever under givne økonomiske betingelser3. Besidder virksomhederne i en
branche forskellige produktionsteknikker, således at for eksempel mængden af arbejdskraft,
der anvendes i forhold til kapital, er forskellig i de forskellige virksomheder, vil en øget pris
på arbejdskraft resultere i, at de mest arbejdskraftintensive virksomheder bortselekteres, hvor-
ved kapitalintenciteten i branchen øges. 

Alchian havde dog set bort fra et væsentligt aspekt i evolutionær tænkning - nemlig at det ikke
blot er individernes evne til at overleve, der resulterer i at nye egenskaber udbredes hos arter-
ne, men også deres evne til at formere sig. I økonomiske systemer udgør virksomhedernes
vækstformåen en analogi til formeringsevnen. Det er således nødvendigt at skelne mellem
virksomhedernes relative overlevelsesevne og deres absolutte overlevelsesevne. Forskelle i
virksomhedernes realiserede profitter skaber dog grundlaget for forskelle i deres vækstfor-
måen:

“Thus it is not simply the existence of surplus or rents but the uses to which firms deploy those

rents which is relevant for competitive performance. High profits do not logically entail high

growth, and so evolutionary theory must combine its explanation of differential rents with an

explanation of differential behavior in directing those rents to the accumulation over time of

invisible assets” (Metcalfe, 1986 p 64).

I følge Metcalfe (1989), Metcalfe og Gibbons (1989) er der tre væsentlige egenskaber ved de
virksomheder, som indgår i evolutionære systemer: 

1) Efficiensforskelle som skyldes forskelle i virksomhedernes produkter og produktions-
teknikker. 

2) Virksomhedernes vilje og evne til at vokse, hvilket i de evolutionære modeller
udtrykkes som relationen mellem deres profit og vækstrate.

3) Virksomhedernes kreativitet, hvilket bl.a. afhænger af deres teknologiske kompetencer,
deres FoU ressourcer og de teknologiske muligheder, som er inden for rækkevidde af
deres kapabiliteter og ressourcer. 

3 Alchian argumenterede for, at i en verden med ukomplet information og usikkerhed, vil individers adfærd ikke være forud-
sigelig. På trods heraf mente han dog det stadig være muligt at forudsige, for eksempel hvorledes ændrede priser på arbejds-
kraft ændrer kapitalintensiteten i en branche. Forudsætningen herfor er blot, at markedsmekanismen betragtes som en adap-
tionsmekanisme, som selekterer mellem forskellige former for adfærd, og at realiserede profitter er det kriterium, som driver
denne udvælgelsesproces. Alchian insisterede på, at tilfældige frem for formålsrettede handlinger dominerer økonomiske sys-
temer, og at det derfor er nødvendigt at udvikle rent stokatiske modeller over økonomisk adfærd. Alchians stokastiske opfat-
telse af de økonomiske agenters handlen er senere blevet kritiseret af bl.a. Penrose (1952). Hun pointerede således, at der er
en vis sammenhæng mellem virksomhedernes valg af handlingsalternativer og de omgivelser, hvori virksomhederne befinder
sig, og at denne overensstemmelse ikke er rent tilfældig. 
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Forskelle i kreativitet resulterer i efficiensforskelle, som atter påvirker virksomhedernes for-
måen med hensyn til at akkumulere ressourcer, og dermed også deres formåen med hensyn til
at vokse, som kan anvendes i produkt og procesudvikling. 

Metcalfe, og Metcalfe og Gibbons lægger i deres dynamiske modeller af den teknologiske
forandringsproces især vægt på forskelle i virksomhedernes relative overlevelsesevne udtrykt
som deres formåen med hensyn til fat vokse, snarere end på forskelle i deres kreativitet og
efficiens - hvoraf sidstnævnte jo er et udtryk for virksomhedernes absolutte overlevelsesevne. 

Metcalfe (1986) har således udviklet en model, hvori han analyserer samspillet mellem den
teknologiske forandringsproces og ændringer i konkurrencen (hvilket er analogien til selek-
tionsmekanismen) i en branche, hvor virksomheder besidder forskellige produktionsteknikker
(og derfor har forskellig effektivitet og producerer produkter, med forskellige kvalitetsegen-
skaber), og hvor virksomhedernes vækst er bestemt af deres relative profitabilitet i branchen. 

I modellen antages det, at virksomhederne geninvesterer en del af overskuddet af produktion i
de teknikker, som de hver især er udstyret med, uanset at disse teknikker med tiden viser sig at
være mindre efficiente4. De mest efficiente virksomheder vil dog investere forholdsvis mere
end gennemsnittet af virksomhederne og vil derfor efterhånden komme til at få en langt større
økonomisk betydning i branchen, mens de mindst efficiente selekteres fra. Modellen adskiller
sig fra Alchians især derved, at de mest efficiente virksomheders voksende økonomiske vægt
kontinuert ændrer konkurrencebetingelserne i og med, at den gennemsnitlige produktivitet og
produktkvalitet gradvist øges. 

Konkurrencen mellem virksomheder med forskellige produktkvaliteter, effektivitet i produktio-
nen og forskellig formåen og ønsker om at vokse fører imidlertid kun til en teknologisk foran-
dringsproces i retning af de mest efficiente teknikker, såfremt visse betingelser er opfyldt: enten
skal de virksomheder, der fra starten er mest efficiente, have en positiv vækstrate samtidig med,
at efterspørgslen efter varer er konstant, eller hvis efterspørgslen vokser over tid, så skal de mest
efficiente virksomheder have en vækstrate, som er højere end andre virksomheders5. 

Det er dog også en forudsætning at de bedste af teknikkerne (eller rutinerne) har overlevet tid-
lige uligevækststadier i branchen. Når det evolutionære system ikke er i ligevægt fra starten,
kan de rutiner, som dominerer i uligevægten, nemlig forhindre, at systemet nogensinde
kommer i ligevægt, således som Nelson og Winter (1982) illustrerer med følgende eksempel: 

4 Det er også udviklet modeller, hvori de restriktive antagelser om, at hver virksomhed geninvesterer dele af overskuddet i de
teknologier, de initialt er udrustet med slækkes (Soete & Turner, 1984; Iwai, 1984). Grundantagelserne i disse modeller drejer
sig om, at informationer om hvilke teknologier, der udgør “best practice”, spredes langsomt, således at virksomheder via
søgning og imitation kun gradvist finder disse teknologier. Resultaterne i Soete og Turners og Iwai’s modeller er baseret på,
at virksomhedernes søgning og imitation ikke er tilfældige, men afspejler den procentvies forskel mellem forskellige
teknologiers profitabilitet og hver tekniks andel af markedet. Søgning og imitation formuleres således ikke som specifikke
egenskaber, der karakteriserer de enkelte virksomheders adfærd.
5 Modellen kan udvides til at omfatte imperfekt konkurrence, således at virksomheder med ‘for høje priser’ ikke straffes
umiddelbart, idet det tager tid for køberne at finde de bedre alternativer. De enkelte virksomheders vækstmuligheder kan for
eksempel modelleres på baggrund af købernes tilfældige søgning (Metcalfe, 1988) eller på baggrund af en tæthedsfunktion,
hvor købernes skift mellem virksomhederne for eksempel afhænger af de forskellige virksomheders markedsandele. I sidste
tilfælde vil de initiale betingelser i form af virksomhedernes markedsandele få en stor betydning for udfaldet af selektions-
processen, således at det bliver langt mindre sikkert, at ‘the best practic’ overlever.



“For example, it is possible, that, at equilibrium prices, techniques that employ little labor and a

considerable amount of semiprocessed materials may entail lower cost than a more labor-intensive

technique. However, at low levels of industry output, labor may be cheaper relative to

semiprocessed inputs. If firms start out small and take time to grow firms initially employing

processed material-intensive techniques may be out-competed in the early stages of the industry’s

evolution by labor-intensive firms, and driven out of business” (Nelson & Winter, 1982 p 159). 

Metcalfe, og Metcalfe og Gibbons evolutionære modeller adskiller sig fra Nelson og Winters
derved, at førstnævnte er deterministiske, mens sidstnævnte er stokastiske. 

Nelson og Winter (1982) har i deres modeller over økonomiske forandringsprocesser tilføjet
hver virksomhed et set heuristikker, således at hver virksomhed besidder forskellige strategier
for at søge nye løsninger eller imitere konkurrenters løsninger. I deres modeller er søgningen
tilfældig men begrænset af visse forhold som fx virksomhedernes tidligere erfaringer, viden
og rutiner. I nogle af modellerne indgår også antagelser om, at de rutiner i virksomhederne,
som kæder profit sammen med vækst, ændres stokastisk dog med den begrænsning, at virk-
somheder, der ikke er profitable, heller ikke kan ekspandere.

Gennem virksomhedernes søgen efter teknologiske muligheder introduceres ny variation i
form af innovationer i systemet. Innovationer og forbedringer i virksomhedernes produkter og
produktionsprocesser fungerer således som analogier til mutationer. Søgning eller imitation er
problemorienteret på den måde, at adfærden først udløses, når virksomheden oplever indtje-
ningsproblemer. De ‘ringeste’ virksomheder vil derfor søge mere intensivt end de virksom-
heder, der klarer sig bedst6.

De potentielle teknologier (eller rutiner som Nelson og Winter foretrækker at betegne
teknikker), som kan nås af virksomhederne med deres søgerutiner, udgør et væsentligt men
uforanderligt karakteristikum ved selektionsomgivelserne, idet der i modellerne ikke indgår
muligheder for teknologisk udvikling, som fører til fremkomsten af nye typer af teknikker. 

Hvorvidt den evolutionære proces resulterer i, at de initialt givne bedste teknikker kommer til
at dominere i markedet, afhænger meget af de enkelte virksomheders søgeindsats og deres
formåen og vilje til vækst. Modellerne viser, at selv om virksomhederne søger helt tilfældigt,
vil den teknologiske forandringsproces under visse betingelser konvergere imod de teknolo-
giske løsninger, der er mest efficiente. Eksterne ændringer, der forårsager ændringer i prisen
på for eksempel arbejdskraft i en branche, kan således føre til en ændring i arbejdskraft-
intensiteten, blot fordi hver virksomhed evaluerer de teknikker, de finder i forhold til deres
eksisterende teknikker. Ændringerne i priser på arbejdskraft vil påvirke denne evaluering i
favør af de mere kapitalintensive teknikker. En række af de virksomheder, der tilfældigt har
fundet teknikker, som er kapitalintensive implementerer disse, hvorved effektiviteten stiger og
de virksomheder, der ikke finder de mere kapitalintensive teknikker, bortselekteres. 
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6 Det er dog også muligt at forestille sig, at søgningen initieres af virksomhedernes ønsker om en bedre konkurrencemæssig
placering og er dirigeret af deres forventninger til udviklingen i konkurrencen (en forventning der på grund af usikkerheden
kan vise sig at være falsk).
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Det er dog en vigtig pointe i modellerne, at selv med et set af ‘givne’ teknologier, som virk-
somhederne kan søge, er det ikke sikkert, at nogen af virksomhederne finder de bedste tekno-
logier (hvis sådanne findes, givet de endogene ændringer i faktorpriser). Det skyldes blandt
andet, at teknologisk viden ofte er beskyttet af patenter, tavs, eller utilgængelig for virksom-
heder, der ikke har de rette vidensforudsætninger. Dette modelleres ved at antage, at virksom-
hedernes søgning er lokal (i nærheden af deres eksisterende teknologier). 

Virksomhedernes tilfældige søgning vil således i langt fra alle tilfælde føre til en højere kapi-
talintensitet i branchen, når priserne på arbejdskraft stiger. Der kunne for eksempel være gode
grunde til, at søgningen rettes imod de teknikker eller innovationer, som er mest synlige eller
lette at implementere, således at den teknologiske udviklingsproces forløber relativt uafhæn-
gig af de faktorer, der påvirker omkostningsudviklingen. Under sådanne omstændigheder kan
søgningen resultere i øget kapitalintensitet, selv om priserne på arbejdskraft ikke ændres. En
reduktion i prisen på arbejdskraft vil blot resultere i en langsommere udvikling af kapitalin-
tensiteten. 

Nelson og Winter (1982) peger dog på, at virksomhedernes søgen efter nye løsninger sand-
synligvis ikke altid er helt tilfældig, idet der eksisterer en vis sammenhæng er mellem selek-
tionskriterier og de løsninger, virksomhederne søger. Eksterne forhold som prisen på arbejds-
kraft eller andre inputvarepriser påvirker sandsynligvis den teknologiske forandringsproces på
andre måder, end ved blot at indgå som parametre, på hvis baggrund nye teknikkers profitabi-
litet testes. 

I Nelson og Winters (1982) modeller antages innovationerne at være af en sådan karakter, at
hvis virksomhederne - ved at imitere konkurrenter eller ved at anvende FoU ressourcer på at
søge efter nye teknologiske løsninger - finder bedre teknikker, vil implementeringen af en
teknologi ske omkostningsfrit og med det samme. 

Beslutninger om at kassere dele af kapitalapparatet antages at ske tilfældigt og uafhængigt af
de teknologiske fremskridt. Disse noget urealistiske antagelser indebærer, at den teknologiske
forandringsproces skrider hurtigere frem, end hvis ny teknologi kun udgjorde inkrementelle
forbedringer i virksomhedernes kapitalapparat. En konsekvens heraf kunne være at 

“..difference in unit costs need not correspond to differences in choice of technique. They could

also be due to different time profiles of vintage of the ‘same’ technology” (Silverberg, 1988 p

543). 

Dertil kommer, at der i modellerne ikke tages tilstrækkeligt hensyn til systematiske forskelle
med hensyn til omkostninger ved at udskifte kapitalapparatet. Sådanne systematiske forskelle
kunne for eksempel være relateret til forskelle i størrelsen af produktionsapparatet og graden
af integration i produktionen, således at store virksomheder med en stærkt integreret pro-
duktion for eksempel ville være mindre aktive med hensyn til at søge.
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Ændringer i selektionsomgivelserne

De ovenstående modeller er alle udviklet på brancheplan, og selektionsomgivelserne antages at
være konstante, hvilket vil sige, at inputpriser og købernes vurdering af produktkarakteristika
er initialt givne og kun ændres eksogent. Den hastighed hvormed den gennemsnitlige efficiens i
branchen konvergerer mod ‘best practice’ er proportional med variationen i efficiensen i bran-
chen. Hvis priserne ændres eksogent, vil de teknikker, der udgør ‘best practice’, også ændres. 

I de deterministiske modeller (Metcalfe 1986, 1988, 1989; Metcalfe og Gibbons, 1989), vil
den teknologiske forandringsproces konvergere mod disse teknologier, såfremt der er til-
strækkelig variation tilbage i branchen, og såfremt de mest efficiente virksomheder investerer
relativt mere end de mindre efficiente. I de stokastiske modeller (Nelson & Winter, 1982) er
det mere usikkert om selektionsprocessen konvergerer mod ‘best practice’.

Selektionsomgivelserne ændrer sig imidlertid, efterhånden som en branche modnes. Denne
proces, som Metcalfe (1986) betegner diffusionsprocessen, er i sig selv en af de faktorer, som
bestemmer retningen af den teknologiske udvikling. 

Diffusionsprocessen resulterer i, at en given ny teknologi absorberes i ‘the long-period niche’
(Metcalfe, 1986). Denne ‘long period niche’ afhænger af teknologiens egenskaber i forhold til
eksisterende komplementære og substituerende teknikker, dens relative pris og en lang række
andre forhold såsom per capita indkomsten. Nogle af disse determinanter ændres eksogent,
mens andre ændres endogent, efterhånden som diffusionsprocessen skrider frem. 

Blandt de faktorer, der ændres endogent, er vækstraten, prisen på de inputvarer, som medgår
til produktionen, den gennemsnitlige profitabilitet og prisen på de varer, teknikken anvendes
til at producere. Efterhånden som den ny teknologi vokser i økonomisk betydning relativt til
de tidligere eksisterende komplementære og substituerende teknologier, vil inputvarepriserne i
stigende grad blive influeret af den nye teknologis egenskaber. Øget efterspørgsel, efterhånden
som køberne lærer produkterne at kende, vil også resultere i øget produktion (output), hvilket
påvirker inputpriserne og senere også prisen på varerne. Dermed påvirkes efterspørgslen og
virksomhedernes profit, hvilket atter influerer på virksomhedernes investeringer i øget
produktion. Vækstraten reduceres dermed efterhånden som produktionen udvides. 

De langsigtede ændringer i inputpriser resulterer således i et endogent induceret skift mellem
de produkter og produktionsteknologier, som udgør ‘best practice’ i branchen på et givet tids-
punkt. 

“Different diffusion environments7 will result in the emergence of different dominant innovations,

while the innovations, and firms which appear most promising at one stage in the diffusion process

may be driven into non-viability by subsequent changes in their environment” (Metcalfe, 1986 p 56).
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7 ‘Diffusion environment’ er karakteriseret ved et sæt af inputpriser og en efterspørgsel, som er afhængig af købernes
erfaringer og af prisen på varerne. Diffusionsprocessen er den proces, hvorigennem nogle produktionsprocesser eller
produkter kommer til at dominere over andre i en økonomi. Diffusionen og selektionen er gensidigt afhængige, idet
selektionen ændrer “the diffusion environment” samtidig med at diffusionsprocessen ændrer selektionsbetingelserne.
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Selektionen inden for branchen, hvor de mindst efficiente virksomheder hele tiden bortselekteres,
fører dog samtidig til en lavere vækst i efterspørgslen efter de inputvarer, som er blevet dyrere.
Dertil kommer, at selektionen af de mest effektive virksomheder hele tiden reducerer de gennem-
snitlige produktionsomkostninger og dermed priserne på varerne, hvilket får en effekt på dif-
fusionsprocessen, således at “diffusion and selection become inseperable” (Metcalfe, 1986 p 57).  

Modellerne er imidlertid alle karakteriseret ved, at det teknologiske mulighedssæt er givet
omend ikke for de enkelte virksomheder (i al fald ikke i de stokastiske modeller). Der er med
andre ord teknologisk forandring men ingen teknologisk udvikling. De endogene ændringer i
selektionsmekanismen kan derfor kun resultere i, at en eller nogle af de initiale teknikker
vinder indflydelse i branchen8.

Der er således en klar sammenhæng mellem den teknologiske forandringsproces og konkur-
rencen mellem virksomheder med forskellige produktionsteknikker, produkter og investe-
ringsadfærd i en branche. Det er dog ikke på forhånd givet, hvilke teknologier der kommer til
at dominere i en branchen. 

Teknologisk udvikling i form af såvel forbedringer af de teknikker, virksomhederne anvender,
som introduktionen af nye (innovationer) teknikker er imidlertid en vigtig del af den tekno-
logiske forandringsproces. 

Sammenhængen mellem den teknologiske udviklingsproces og den teknologiske
forandringsproces

Fremkomsten af en innovation er ofte blot det første trin i en teknologisk udviklingsproces,
hvori indgår en række post-innovative forbedringer af den oprindelige innovation. Denne
teknologiske udviklingsproces har sin egen dynamik9, der i et vist omfang er uafhængig af
ændringer i konkurrencebetingelser og af eksogene ændringer i inputpriser10. 

Et væsentligt element bag dynamikken i den teknologiske udviklingsproces er udviklingen og
akkumuleringen af viden. Hovedparten af den viden, der akkumuleres under innovationspro-
cessen og de efterfølgende stadier med post-innovative forbedringer, skyldes erfaringer med at
anvende innovationen enten i produktionen eller hos kunderne. Den teknologiske udviklings-
proces er på den måde snævert knyttet til produktionsprocessen og til den proces hvorigennem
et produkt udbredes (Sahal, 1981, Rosenberg, 1982). Innovationsprocessen og de post-innova-
tive forbedringer i produkter og processer afhænger imidlertid også af virksomhedernes be-
holdning af teknologiske kompetencer og deres søgerutiner, idet kun de teknologiske mulig-
heder, virksomhederne finder, har en chance for at danne grundlag for en innovation, som
efterfølges af vidensakkumulering og post-innovative forbedringer. 
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8 Hvilket ikke nødvendigvis er de teknologier, der fra starten udgør ‘best practice’.
9 Et tema, der mere eksplicit gennemgås i anden del af frugt- og grøntrapporten.
10 Den teknologiske udviklingsproces vil dog altid være influeret af den teknologiske forandringsproces på den måde, at
nogle teknologier kontinuerligt bortselekteres, således at de ikke længere danner basis for vidensakkumulering og post-
innovative udviklinger. 



Som tidligere nævnt er der en vis sammenhæng mellem den teknologiske udviklingsproces og
den teknologiske forandringsproces. Den teknologiske udviklingsproces influerer på den
teknologiske forandringsproces på den måde, at ny teknologisk udvikling kan accelerere
hastigheden, hvormed forandringsprocessen skrider frem. Når eksempelvis ‘learning by
doing’ og ‘learning by using’ kontinuert resulterer i forbedringer i virksomhedernes teknikker,
og når investering gradvist ændrer produktionens skala, så ændres konkurrencebetingelserne
hurtigere, idet ændringer i teknikkerne hurtigere fører til ændringer i prisstrukturen på
markedet, efterhånden som nogle virksomheder kan producere billigere og billigere11. 

Såfremt de post-innovative forbedringer i de teknologier, som anvendes i en branche,
afhænger af virksomhedernes erfaringspotentiale, vil de virksomheder, der har størst produk-
tion og afsætning, have en fordel med hensyn til at skaffe sig erfaringer, og dermed også de
bedste muligheder for at forbedre deres efficiens. Den teknologiske forandringsproces spiller
her sammen med den teknologiske udviklingsproces, idet den forudgående selektionsproces
afgør, hvilke virksomheder der hurtigst vokser og dermed hurtigst opnår de erfaringer, som er
nødvendige for at forbedre deres efficiens. Når de største virksomheder øger effektiviteten i
deres produktionsmetoder eller kvaliteten i produkterne, vil resultatet være større forskelle i
virksomhedernes efficiens og dermed også en hurtigere selektionsproces.

“The most efficient firms grow more rapidly and experience the greatest reduction in unit costs and

improvements in product quality, so augmenting their growth in a virtuous circle of advantage”

(Metcalfe, 1986 p 59).

Innovative forbedringer i virksomheder af forskellig størrelse påvirker den teknologiske
forandringsproces, idet jo større en virksomhed er, jo større absolut betydning har selv mindre
ændringer i efficiensen, hvis implementeringen af den nye teknologi ikke blot er en marginal
forbedring i virksomheds kapitalapparat. 

Drejer det sig om om teknologiske udviklinger, som kræver en FoU indsats, er det nødvendigt
at undersøge samspillet mellem virksomhedernes investeringer i teknologisk udvikling og
vækst. Denne balance mellem vækst og innovative investeringer kan i en evolutionær model
vise sig at være af væsentlig betydning for udfaldet af den evolutionære proces. Antages det
dog, at alle virksomheder anvender samme andel af deres profitter på FoU, vil diffusions- og
selektionprocesserne konstant omfordele de ressourcer, der er til rådighed til FoU i de enkelte
virksomheder i retning af de virksomheder, der er mest efficiente (Metcalfe, 1986).

Den teknologiske udviklingsproces kan også influere på retningen af den teknologiske for-
andringsproces. I nogle tilfælde vil den teknologiske udviklingsproces nemlig medføre inno-
vative forbedringer, der ændrer de enkelte virksomheders relative efficiens uafhængigt af
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11 Ændringerne i konkurrencen vil dog sandsynligvis også være påvirket af eksempelvis udviklingen af institutioner, der
begrænser transaktionsomkostningerne og gør det lettere for køberne at vurdere de enkelte udbyderes priser og produkt-
kvaliteter. Den måde, hvorpå institutioner som eksempelvis kvalitetsklasser, kvalitetsmærker, og produktgarantier influerer på
konkurrencen, diskuteres i del 2 af frugt- og grøntrapporten. Introduktionen af sådanne transaktionsomkostningsminimerende
institutioner i de evolutionære modeller komplicerer modellerne, hvilket gør det vanskeligere umiddelbart at forudsige
effekten af institutionerne på den teknologiske forandringsproces.  
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deres størrelse. Dermed vil virksomhedernes relative position i branchen ændres, hvilket
kunne resultere i, at teknikker, der på et givet tidspunkt er mest efficiente, overhales af andre
teknikker med større udviklingspotentiale.

Antages det for eksempel, at virksomhederne har en forskellig (eksponentiel) vækst i effi-
ciensen, og at denne vækst er uafhængig af virksomhedernes størrelse men afhænger af de
teknikker, virksomhederne anvender, vil nogle af de virksomheder, der i starten var mindre
effektive, kunne blive de mest effektive og dermed også de største virksomheder. De virksom-
heder, der tidligt i processen blev store på grundlag af en høj efficiens, men som kun besidder
ringe udviklingsmuligheder, vil dog sandsynligvis dominere længe, idet selv marginale
ændringer i efficiensen vil bibringe disse virksomheder en stor absolut fordel. Det er dog ikke
givet, at den teknologiske forandringsproces konvergerer imod de teknikker, der har potentiale
til at blive de mest efficiente. Det er nemlig muligt, at nogle af de virksomheder og dermed
teknologier, der havde de potentielt største muligheder for udvikling, er blevet bortselekteret,
fordi de ikke formåede at opnå en tilstrækkelig efficiens, inden de blev overhalet af
selektionskræfterne12.

Silverberg, Dosi og Orsinego (1988) har netop udviklet en diffusionsmodel, hvori de under-
søger den teknologiske forandringsproces, givet at der eksisterer to forskellige teknologiske
spor (teknologiske mulighedssæt), hvori teknologierne netop adskiller sig med hensyn til
initial efficiens og udviklingspotentiale. For virksomhederne i branchen er valget mellem to
forskellige teknologier således: 

“..no longer a choice between two pieces of equipment with given (but perhaps imperfectly

known) characteristics, but now involves skills in using them which can be endogenously built up

by learning by doing or by profiting form the experience of others, as well as expectations about

future developments along the various competing trajectories” (Silverberg, Dosi, Orsinego, 1988 p

1036).

I Silverberg, Dosi og Orsenigos model antages det, at der er et givet sæt af ‘gamle’ tekno-
logier, således at de virksomheder, der forbliver inden for denne bane, gradvist gennem
udskiftninger i deres kapitalapparat, opnår ‘best practice’. ‘Best practice’ inden for den nye
teknologiske bane ændres kontinuert, efterhånden som viden akkumuleres, og teknikkerne
forbedres. Da prisen på arbejdskraft antages at være den eneste omkostning, og da denne
antages at være konstant, vil alene de dynamiske forbedringer i den nye teknologi ændre
forholdet mellem ‘best practice’ inden for de to regimer13.
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12 Endelig foreligger også den mulighed, at der introduceres nye inventioner, således at det teknologiske mulighedsset inden
for hver af de teknologiske baner kontinuert ændres. I alle disse tilfælde vil der ikke være nogen entydige sammenhæng
mellem ‘best practice’ og virksomhedernes afstand fra den gennemsnitlige efficiens i branchen på et givet tidspunkt, idet
‘best practice’ ændres over tid (ved konstante inputvarepriser). 
13 Der foreligger således ingen antagelser om, på hvilken måde teknologierne i de to baner ændrer sig over tid afhængig af
eksogene forhold som inputvarepriser. Sådanne forhold (hvis de eksisterer i længerevarende perioder) må imidlertid formodes
at påvirke både anvendelsen af forskningsressourcer og akkumuleringen af viden inden for hver af banerne. 



I modellen antages det endvidere, at virksomhederne er forskellige med hensyn til deres
konkurrenceevne (målt som deres relative priser og leveringstider i forhold til branche-
gennemsnittet) og strukturen i kapitalapparatet - målt som andelen af nye investeringer i
forhold til den akkumulerede kapital - (virksomhederne har forskellige beslutningsregler, hvad
angår investeringer i vedligeholdelse og udvidelse af kapitalapparatet, hvoraf sidstnævnte
beslutningsregler løbende justeres afhængigt af udviklingen i forholdet mellem udnyttelses-
graden og udvidelseshastigheden i kapitalapparatet). 

Virksomhedernes produktionsomkostninger er forskellige og afspejler forskelle i kapitalappa-
raternes struktur, ligesom deres priser er forskellige, idet de repræsenterer forskelle i
produktionsomkostningerne samt udnyttelsen af produktionsapparatet. Endelig er hver virk-
somhed udstyret med en ‘anticipation bonus’, hvilket udtrykker virksomhedens forventninger
til fordele af at skifte fra den gamle til den nye teknologi (skift af teknologisk spor). Hver
virksomheds ‘anticipation bonus’ afhænger af dens forventninger til udviklingen i produktivi-
teten i den nye teknologi, samt dens formåen med hensyn til at appropriere udbyttet af at
skifte teknologien ud. Sidstnævnte afhænger især af forholdet mellem virksomhedsinterne
læreprocesser i forbindelse med at kunne udnytte den ny teknologi og omfanget af ‘spill over’
af internt generet viden, fra de der først implementerer teknologien. 

Simuleringer på baggrund af ovenstående model viser, at virksomhedernes formåen med hen-
syn til at overleve og vokse i høj grad afhænger af, hvornår de - under indflydelse af deres
‘anticipation bonus’ - vælger at skifte til den nye teknologi. Konklusionen i grove træk er
således: hvis det er vanskeligt for de første virksomheder at appropriere fordele ved at inves-
tere i den nye teknologi (fordi de ikke kan undgå spredning af deres viden til konkurrenterne),
vil de virksomheder, der venter med at investere i den nye teknologi have en selektionsfordel.
Omvendt, hvis de virksomheder, der investerer først i den ny teknologi kan appropriere hele
fordelen (ved at hemmeligholde viden), vil de hele tiden have et konstant forspring i efficiens
og markedsandele frem for de øvrige virksomheder. Hvilke af de to typer af teknologier (de
nye eller de gamle), der overlever selektionen, afhænger af, om læreprocesserne (både de
virksomheds-interne og de eksterne) foregår tilstrækkeligt hurtigt, således at efficienstabet ved
skift til den nye teknologi ikke varer så længe, at virksomhederne bliver bortselekteret. 

Teknologisk udvikling, forandring og konkurrence - en sammenfatning

For bedre at forstå sammenhængen mellem den teknologiske udviklingsproces, konkurrencen
og den teknologiske forandringsproces introduceres begreberne designkonfigurationer og
regimer (Metcalfe, 1986; Metcalfe & Gibbons, 1989). 

Designkonfigurationer udgøres af 

“..a particular set of facts, hypotheses, operating procedures (know how and know what), and

design parameters that enable energy and materials to be translated into products and processes

with a particular physical configuration and embodying a particular level of revealed performance“

(Metcalfe & Gibbons, 1989 p 154). 
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Den viden og de artefakter, som udgør en designkonfiguration, har ofte en række karakte-
ristika til fælles med andre designkonfigurationer. Metcalfe og Gibbons kalder denne ‘fælles-
nævner’ for en samling af designkonfigurationer for et teknologisk regime. 

“The regime defines the core knowledge base for the set of design configurations, a core which is

shared by all the firms in the regime and which set boundaries to the productive activities which

can be undertaken by any of the firms involved” (p 161).

De enkelte virksomheders succes afhænger af deres placering inden for de design-
konfigurationer og teknologiske regimer, som karakterisere branchen. På langt sigt afhænger
virksomhedens succes af dens formåen med hensyn til at forbedre sine teknikker og produkter
ved at udnytte de teknologiske muligheder, som kan identificeres inden for dens design-
konfiguration(er) eller bredere inden for regimet. 

Teknologisk konkurrence foregår da på tre planer:

1) Mellem virksomheder, som tilhører de samme designkonfigurationer. 

Her vil der være tale om en konkurrence mellem virksomheder, der har samme grund-
læggende viden, men som producerer produkter af forskellig kvalitet og pris, fordi de gennem
virksomhedsintern vidensakkumlering (learning by doing og by using) har formået at forbedre
deres produkter og produktionsapparat.

2) Mellem virksomheder, som tilhører forskellige designkonfigurationer men samme
teknologiske regime. 

Her vil der være tale om virksomheder med samme grundlæggende vidensbase, men som hver
især har valgt forskellige teknologiske løsninger, fordi de måske historisk har tilknytning til
forskellige leverandører af ‘embodied’ teknologi. Virksomhedernes anvendelse af forskellige
teknologier i hver af designkonfigurationerne vil resultere i forskellige interne læreprocesser i
virksomhederne, hvilket atter skaber grundlag for en vis differentiering med hensyn til viden
mellem designkonfigurationerne.

3) Mellem virksomheder, der tilhører forskellige teknologiske regimer, men som
producerer produkter, der er potentielle substitutter. 

Her er der tale om konkurrence mellem forskellig grundlæggende viden og forskellige
teknologiske løsninger.

Mens konkurrencen i og mellem designkonfigurationer lader sig beskrive ved de dynamiske
modeller, hvor selektionsomgivelserne holdes konstante, må det formodes, at beskrivelsen af
konkurrencen mellem regimer kræver modeller, hvori selektionsomgivelserne ændres over tid,
idet ændringer i inputvarepriser og købernes præferencer i højere grad spiller en rolle med
hensyn til, hvilke substitutprodukter der kommer til at dominere. Konkurrencen mellem for-
skellige regimer lader sig formodentlig bedst beskrive som en diffusionsproces. Konkurrencen
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mellem teknologiske regimer vil også have et langt længere tidsperspektiv end konkurrencen i
og mellem designkonfigurationer. 

Nedenfor sammenfattes overvejelserne over sammenhænge mellem teknologisk forandring,
teknologisk udvikling og konkurrence med henblik på at pege på de dynamikker, der kan
tænkes at influere den teknologiske udvikling inden for designkonfigurationer, mellem
designkonfigurationer og mellem regimer i frugt- og grøntbranchen. 

1) Den teknologiske udvikling og forandring som et resultat af konkurrencen inden for
designkonfigurationer

Den teknologiske forandringsproces vil være drevet af virksomheder med omtrent ens
produkter og produktionsprocesser, som konkurrerer om at producere mere effektivt og
efficient end resten af virksomhederne. Pris- og kvalitetskonkurrencen vil sikkert inducere
teknologisk udvikling af produktionsteknikker og processer i retning af inkrementelle
forbedringer af disse. Priskonkurrence vil således føre til ibrugtagningen af teknikker, der
reducerer virksomhedernes produktionsomkostninger, mens kvalitetskonkurrencen vil føre til
ibrugtagningen af teknikker, der fører til et højere niveau af de væsentlige kvalitetsegenskaber
i produkterne. 

Prisen og den enkelte vares kvalitetsniveau vil dog ikke alene bestemme købernes præferencer
for nogle varer over andre. Købernes omkostninger ved at vurdere varernes kvalitet, og den
sikkerhed de har for at varerne er af en ensartet kvalitet vil også være afgørende14. Denne
sidstnævnte konkurrenceparameter vil resultere i ibrugtagning af teknikker, der gradvist
reducerer disse transaktionsomkostninger. 

Afhængigt af blandt andet virksomhedernes formåen med hensyn til at vokse vil nogle varian-
ter af teknologierne vinde over andre. I denne proces ændres gradvist den gennemsnitlige pro-
duktivitet og produktkvalitet i branchen, således at konkurrencen skærpes. Den teknologiske
udvikling i virksomhederne (selektionsenheden) i form af inkrementelle forbedringer i
produkterne, forstærker dog samtidig udviklingen i konkurrencen. 

Nedenfor er angivet nogle eksempler på de teknologiske forskelle mellem virksomheder inden
for udvalgte designkonfigurationerne i frugt- og grøntbranchen. Opdelingen er foretaget på
baggrund af informationer fra dels interviewene, dels sekundære kilder og dels teknologi-
beskrivelsen fra Bioteknologisk Institut.
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14 Prisen er med andre ord ikke den eneste omkostning, køberne har ved indkøb af en vare. Udover prisen vil der være
transaktionsomkostninger, som skyldes kvalitetsvariationer i udbudet. Hvorledes, netop transaktionsomkostninger giver
anledning til teknologiske udvikling, behandles i del II af Frugt- og grøntrapporten. 
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Konkurrence inden for designkonfigurationer
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Figur 1. Eksempler på teknologiske forskelle mellem virksomheder i forskellige design-
konfigurationer inden for frugt- og grøntbranchen i Danmark
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Ovennævnte forskelle mellem virksomheder vil sandsynligvis være være bestemmende for
dynamikken i den teknologiske forandingsproces inden for de udvalgte designkonfigurationer.

2) Den teknologiske udvikling og forandring som et resultat af konkurrencen mellem design-
konfigurationer inden for det samme teknologiske regime

Dette er primært en konkurrence mellem forskellige teknologiske løsninger i form af fx speci-
fikke produkter eller procesteknologier. Denne konkurrence vil sandsynligvis skabe incitamenter
til teknologisk udvikling, som forbedrede produkter og processer. Såvel de eksogene ændringer i
inputvarepriser, som de endogene ændringer i konkurrencen vil sandsynligvis resultere i
forskellige teknologiske udviklingsprocesser inden for hver af designkonfigurationerne. Det er
nemlig sandsynligt, at virksomhedernes søgning vil udvise forskelle mellem de enkelte
designkonfigurationer på grund af historiske forskelle i tilknytningen til leverandører og forskelle
i virksomhedernes vidensbase inden for de enkelte designkonfigurationer. Nogle teknologiske
løsninger vil således være mere synlige inden for én designkonfiguration end inden for en anden.
Dertil kommer, at det sikkert vil være forbundet med større omkostninger for en virksomhed at
skifte position fra en designkonfiguration til en anden, frem for at udvikle de løsninger, som er
dominerende inden for den designkonfiguration, hvor virksomheden befinder sig. 

Den teknologiske forandringsproces vil med tiden føre til at nogle designkonfigurationer
bliver dominerende, og at nogle helt bortselekteres. De bortselekterede teknologier kan ikke
danne grundlag for en teknologisk udviklingsproces. Sammenhængen mellem den teknolo-
giske forandring, konkurrencen og den teknologiske udvikling vil være en del mere kompleks
end inden for en designkonfiguration. Der er nemlig en vis rimelighed i at antage, at der er
systematiske forskelle mellem designkonfigurationerne med hensyn til såvel virksomhedernes
størrelse som teknikkernes udviklingspotentialer. I de designkonfigurationer, hvor de tek-
nologiske løsninger (som adskiller designkonfigurationerne fra hinanden) er længere fremme i
deres livscyklus, vil udbyttet af de innovative aktiviteter være mindre end i de design-
konfigurationer, hvor teknikkerne befinder sig i nogle af de tidligere faser af deres livscyklus.

Vi har forsøgt at opdele forarbejdningsindustrien for frugt og grøntsager i konkurrerende
designkonfigurationer. Det skal understreges, at opdelingen er forbundet med en del skøn.
Dog synes det rimeligt at antage, at der, inden for den del af branchen, der forarbejder rå-
varerne, findes fire forskellige konkurrerende designkonfigurationer, som adskiller sig ved den
teknologi, der anvendes til at konservere råvarerne15. De fire designkonfigurationer er: Frost-
varer, autoklaveret i konservesdåser eller glas, vakuumpak og friskkølede grøntsager. Virk-
somheder med teknikker og kompetencer inden for en af disse konserveringsteknikker vil
sandsynligvis lettere kunne udvide deres sortiment inden for den konserveringsteknik de
benytter sig af end gennem at investere i opbygning af kompetencer inden for en af de andre
konserveringsteknikker. Blandt de interviewede virksomheder var der dog en enkelt, der
havde kompetencer inden for flere af de nævnte konserveringsmetoder.

M A P P
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15 De fire nævnte konserveringsmetoder kunne også opfattes som et kriterium for afgrænsningen af fire forskellige regimer
med potentielt substituernede produkter. Der er dog så væsentlige overlap i virksomhedernes videnbase med hensyn til
råvarekendskab og forarbejdningsteknikker, således at konkurrencen mellem frosne, kølede, konserverede og vakuum-
pakkede varer ikke fører til en substitution af produkter baseret på fuldstændig forskellig teknologisk viden.
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I kapitel 8 gennemgås den markedsmæssige udvikling inden for disse designkonfigurationer. 

3) Teknologisk udvikling og forandring som et resultat af konkurrencen mellem forskellige
teknologiske regimer. 

Denne konkurrence kan opfattes som en konkurrence mellem substituerende produkter baseret på
forskellige produktionsteknologiske principper. Også her gælder det, at nogle regimer kan blive
selekteret bort og dermed udgå af den teknologiske udviklingsproces. Det har ikke været muligt
at finde eksempler i frugt- og grøntbranchen på en konkurrence mellem teknologiske regimer.

I det efterfølgende kapitel skitseres konkurrencen mellem designkonfigurationerne frost,
kølede og konservesvarer i forarbejdningen af grøntsager og frugter. 

8. Konkurrencen mellem designkonfigurationer i frugt- og grøntbranchen

I dette kapitel gives en kort gennemgang af den historiske udvikling i konkurrencen mellem
frost, kølede og konserverede grøntsager og frugter16. Da mange af virksomhederne i frugt-
og grøntbranchen eksporterer til andre europæiske lande, og da de også oplever en vis import-
konkurrence fra disse lande, er udviklingen på disse markeder blevet inddraget i det omfang,
det har været muligt at finde oplysninger herom. 

Det skal bemærkes, at hver af designkonfigurationerne indeholder producenter, der forarbej-
der forskellige råvarer, og som derfor ikke direkte er i konkurrence. Konkurrencen mellem de
enkelte designkonfigurationer er imidlertid overvejende en konkurrence mellem producenter,
som forarbejder de samme typer af råvarer, men som anvender forskellige konserverings-
metoder. I appendiks B gives dog et eksempel på, at der, i al fald inden for de designkonfigu-
rationer, der indeholder producenter af frosne grøntsager, alligevel er en vis konkurrence som
følge af substitution af produkter og ændringer i købernes præferencer. 
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16 Vakuumpakkede varer er ikke medtaget på grund af manglende oplysninger om udviklingstendenser for vakuumpakkede
varer. Os bekendt, anvendes teknikken kun til konservering af kartofler. 

Figur 2. Designkonfigurationer i forarbejdningen af frugt og grøntsager
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Markedsudviklingen for frosne, kølede samt konserverede grøntsager og frugter 

På konsumentmarkedet er der for en lang række råvarers vedkommende konkurrence mellem
de designkonfigurationer, der indeholder virksomheder, som producerer frosne grøntsager og
frugter, friske kølede grøntsager og frugter, og konserves frugt og grønt. 

Kilde: Eurostat (1993) ‘Consumer Europe, 1993’.

M A P P
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Tabel 11. Salget af friske, frosne og konserverede frugter og grøntsager i Danmark, EU og
Europa (indekstal 1987=100)

Danmark

1987

1987/88

1988/89

1989/90

1990/91

1991/92

Europa

1987

1987/88

1888/89

1889/90

1990/91

1991/91

EU

1987

1987/88

1988/89

1989/90

1990/91

1991/92 

Friske

grøntsager

1000 ton

730

102

102

103

105

107

40.444

102

103

103

104

106

36.662

102

103

103

104

106

Friske 

frugter

1000 ton

265

100

101

102

102

104

27.559

99

98

99

100

102

25.339

98

98

98

99

102

Frosne

grøntsager

1000 ton

30

100

106

106

134

183

1.432

100

106

107

112

117

1.305

100

106

107

111

116

Frosne

frugter

1000 tons

Ingen 

til

gængelige

tal

Ingen 

til-

gængelige

tal

Ingen 

til-

gængelige

tal

Konser-

verede

grøntsager

1000 ton

31

100

97

93

90

87

4.669

103

104

104

109

110

4.459

103

104

104

107

111

Konser-

verede

frugter

1000 ton

8

100

88

75

63

50

1.627

100

102

101

106

111

1.504

100

102

101

107

112
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Sammenlignes markedsudviklingen fra 1987 til 1992 for frosne, friske og konserverede grønt-
sager og frugter i Danmark, EU og Europa, viser det sig, at det danske marked har haft en
meget stærk positiv udvikling for frosne grøntsager (se også appendiks B) og en stærk negativ
udvikling for konserverede grøntsager. Friske grøntsager har holdt sig nogenlunde konstant
fra 1987 til 1992 målt i tons. I EU og i hele Europa har frosne grøntsager ligeledes haft den
relativt største vækst i perioden 1987 til 1992 (målt i ton), mens markedet for de konserverede
grøntsager og frugter har udviklet langt mere positivt end i Danmark. 

Dybfrostmarkeders udvikling

Ifølge European Frozen Food buyers 1992 (sep/okt) er Danmark et veludviklet marked for
dybfrosne varer, idet vores forbrug per capita bringer os på en andenplads på verdenslisten
kun overgået af USA17. Frugt og grøntsager udgør ca. 1/4 af dette forbrug. I hele Vesteuropa
udgør frosne grøntsager og kartofler næsten halvdelen af den totale mængde frosne produkter,
som konsumeresr. Ifølge Euromonitor 1992 (feb) udgør salget af frosne frugter og grøntsager
(inkl. kartofler) ca. 53,9 % af det totale salg af frosne varer i Frankrig; 56,6% i Italien; 61,3%
i Storbritannien og 41,1% i Vesttyskland. 

Forbruget af frosne grøntsager har som ovenfor konstateret være stigende i såvel Danmark
som i hele Europa. Udviklingen i forbruget af frosne grøntsager er først og fremmest stærkt
afhængigt af distributions- og lagerkapacitet samt af udbredelsen af hjemmefrysere (Dybfrost-
rådet: Market Views, Dybfrostanalyse 1990). 

Markedsudviklingen for frosne frugter og grøntsager er dog også delvis afhængig af udvik-
lingen i andre frostprodukter, idet detailhandlens og forbrugernes investeringer i dybfrysere
må forventes at afhænge af deres anvendelsespotentiale. Væksten i afsætningen af frosne
frugter og grøntsager skyldes dog også, at forbedrede frysemetoder har bidraget til at give
frostvarer et ry for at være sunde, fordi en stor del af næringsstofferne bevares. Derudover er
der uden for konsummarkedet en stor efterspørgsel på frosne grøntsager til videre forarbejd-
ning i fx supper, babymad og en hel række andre produkter. Ligeledes har cateringsektorens
efterspørgsel efter produkter med en høj og konstant kvalitet været stigende inden for de
senere år (Dybfrostrådet: Market Views, Dybfrostanalyse 1990).

I Danmark har markedet for dybfrosne grøntsager dog været præget af en hård priskonkur-
rence med kun ringe samarbejde om markedsføring og produktudvikling. Producenterne har
været produktionsorienterede, mens man ifølge Dybfrostrådet i fremtiden i langt højere grad
vil være markedsorienteret. (Dybfrostrådet: Market Views, Dybfrostanalyse 1990). 
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17 Dybfrostmarkedet i Vesteuropa er et af de mest organiserede af alle fødevaresektorer. Der findes nationale handels-
organisationer, som aktivt støtter markedsfremstød og udstillinger. Deres aktiviteter har bidraget til, at dybfrost klart adskilles
fra kølede varer (European Frozen Food buyers 1992, sep/okt). 



Denne konkurrence inden for designkonfigurationen har i Danmark betydet, at branchen har
været genstand for en omfattende koncentration18, som kulminerede i 1989-1990 med Danis-
cos overtagelse af FDBs Svendborg Fabrikker, Frigodan A/S og Nyborg Lynfrost19. 

Dertil kommer, at branchen har været udsat for en vis vertikal konkurrence fra de store detail-
kæder - noget der er et generelt træk for mange af de europæiske markeder. I nogle af de
europæiske lande har detailkæderne - på grund af den høje kapitalbinding i frysekapacitet, og
fordi udgifter til frysekapacitet er høje og stigende med øgede energipriser og -afgifter20 -
søgt at kontrahere sig ud af distributionen. Resultat er, at flere dybfrostvarer vil blive solgt i
specielle frysebutikker, således som tilfældet er det i Storbritannien, hvor over 1/5 af frost-
varerne i dag sælges fra dybfrostcentre (Euromonitor,  feb. 1992). 

Inden for produktionen af dybfrosne frugter synes udviklingen at være meget positiv. Dyb-
frosne frugter udgør dog endnu kun en lille andel af Europas totale forbrug af frugter, men
forbruget er steget markant siden begyndelsen af 1980erne især i Vesttyskland, Frankrig og
Italien. Dog går udviklingen i Schweiz, Sverige, Danmark og Holland modsat denne trend,
idet disse lande har oplevet et fald eller et statisk forbrugsniveau (i perioden 1984-88)
(European Frozen Food buyer (sep/okt) 1990). 

Konkurrencen er hård, idet nogle af de tidligere østlande er blandt de største leverandører af
frosne frugter grundet de lave produktionsomkostniger i disse lande. Mange producenter
indkøber bærrene fra disse lavprislande, hvorefter de pakker og sælger dem under eget mærke
(European Frozen Food buyer (sep/okt) 1990). 

Polen, Tyrkiet og Holland er storproducenter inden for jordbær, som hører til blandt de væsen-
ligste frosne bær produkter. Frosne ribs og solbær produceres i stor mængde i Ungarn, Canada
og Holland. Sverige er storleverandører af frosne blåbær. Frosne æbler, kirsebær og andre bær
produceres i store mængder i Jugoslavien og Holland. Tyrkiet vil blive blandt de fremtidige
storproducenter af frosne kirsebær, abrikoser og citrusfrugter (European Frozen Food buyer
(sep/okt) 1990).
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18 Den europæiske dybfrostindustri (som omfatter producenter både i og uden for frugt- og grøntområdet) indeholder en del
små og mellemstore virksomheder. I Frankrig er der omkring 362 frostvirksomheder, i Spanien 115, i Tyskland 102, i Sverige
80, i Danmark 70, i Italien 60, i Schweiz 42, i Holland 30, i Finland 25 og i Belgien 20. Inden for dybfrostindustrien generelt
er der en øget tendens til koncentration, samtidig med at nogle af de store multinationale virksomheder satser kraftigere på
området. Unilever og Nestlé har investeret i at opbygge kapacitet og kompetencer på området, mens Campbells, United
Bicuits, Grand Metropolitan og Philip Morris alle har opkøbt virksomheder i dybfrostsektoren (Euromonitor 1992, feb).
19 Produktionen af dybfrosne grøntsager blev startet i Danmark i 1956 af Svendborg konserves og Nyborg Lynfrost som
begge var ejet af FDB. Frigodan var i første del af 1980erne eksponent for den tiltagende koncentration i branchen, men den
led under alvorlige indtjeningsproblemer med overtagelsen af Odense Konservesfabrik A/, Premier Dybfrost A/S og Falser
Frost A/S i perioden 1987-89. Frigodan indgik i SN-Invest A/S, men da man ønskede at opnå en slagkraftig enhed inden for
grøntområdet, indvilligede man i foråret 1990 i at sælge Frigodan A/S til Danisco. Dermed er stort set al produktion af dyb-
frosne grøntsager samlet i Danisco, og Frigodan er så absolut både den største danske producent af dybfrosne grøntsager og
en af de største i Nordeuropa. Af Daniscos samlede produktion af dybfrosne grøntsager går ca. 60% til eksport, svarende til
350 mill. kr. 
20 Inden for produktionen af frugter og bær udgør distributionen af friske kølede frugter og bær en stor omkostning. Dette
har bla. resulteret i en koncentration i distributionen på grosistleddet (dette gør sig bla. gældende i Storbritannien) (EIU,
1991, 401 & 402).  
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Konkurrencen fra kølede varer

Detailledet er imidlertid også interesseret i at erstatte dybfrostvarer med kølede varer. Dermed
kommer den største trussel for dybfrostgrøntsager og frugter fra kølesektoren. Udviklingen af
teknikker til forlængelse af de friske grøntsagers holdbarhed er dog afgørende for udfaldet af
konkurrencen mellem frosne og kølede varer. Især udvikling og forbedring af emballage,
således at de kølede vares holdbarhed kan forlænges, synes at være af betydning (EIU, 1991,
401 & 402). Det er muligt, at der udvikles teknologiske løsninger, hvor emballageprincip-
perne kan anvendes til flere forskellige kølede varer. Frugt- og grøntvirksomhedernes eksterne
relationer til forskningsmiljøer og leverandører af emballage kan således have stor betydning
for konkurrencen mellem de tre designkonfigurationer.

Konkurrencen fra konserverede grøntsager og frugter

Udviklingen i EU inden for konserverede grøntsager synst ikke at være så positiv som inden
for friske og frosne grøntsager. Dog viser tabel 11, at der fra 1987 til 1992 var en stigning på
11% i forbruget af konserverede grøntsager imod en stigning på 16% for frosne og 6% for
friske grøntsager.

På det engelske marked viser en EIU undersøgelse, at en del af forbrugsstigningen for
konservesgrøntsager findes inden for tomatprodukter og inden for majs på dåse. Andre
produkter som eksempelvis ærter, gulerødder og bønner viser et fald i afsætningen, mens
kartofler på dåse er nogenlunde konstant21. Det konkluderes, at fremtiden for konserverede
grøntsager ikke ser alt for lys ud (EIU, 1989, p 374). 

Industrial outlook 1988 konkluderer noget lignede på det amerikanske marked, idet der peges
på konsumenternes præferencer for frosne eller friske grøntsager fremfor konserverede.

På produktionssiden viser tabel 12 imidlertid, at produktionen af konserverede grøntsager steg
med ca. 4% i EU fra 1981 til 1989. Undersøgelsen viser endvidere, at stigningen i produk-
tionen af konserverede grøntsager er størst i Tyskland, Holland og Italien, mens den faldt kraf-
tigt i England (med 37%). I Danmark er der ingen tilgængelige tal efter 1986 jf. Tabel 12,
1987, men frem til da steg produktionen en smule. En del af denne produktion eksporteres
dog til lande uden for EU. 

Inden for markedet for konserverede frugter ser fremtiden endnu vanskeligere ud for
producenterne. Frosne frugter og bær udgør nemlig efterhånden et vigtigt alternativ til tørrede
eller konserverede frugter i produktionen af en lang række produkter. Konserverede frugter er
ofte blevet anvendt som desserter. Inden for dette område er der desuden tale om stigende
konkurrence fra såvel friske frugter, samt andre typer af desserter (EIU, 1992, 408).
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21 Forbrugssammensætningen varierer meget fra land til land. I Italien udgør tomater 80% af forbruget, bønner 8% og ærter
og grønne bønner 12%. I Storbritannien udgør tomater kun 6%, mens bønner og ærter udgør 5% og 20% af forbruget
(Eurostat: Panorama of EC industry 1991-1992).



(1) Tallene inkluderer ikke Grækenland, Luxembourg og Portugal. Fra 1981 til 1982 indeholder tallene også
Spanien. Fra 1984-1986 indeholder tallene også Irland. Fra 1987-89 indeholder tallene også Danmark. 
Kilde: Eurostat (1992) ‘Panorama of EC industry -statistical Supplement, 1992’ Pba OEITFL data.
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Tabel 12. Produktionen af konserverede grøntsager i EU målt i antallet af 850 ml dåser

mio.

dåser (1)

index

1981=100

Belgien

DK

BRD

Spanien

Frank.

Irland

Italien

Holland

GB

1981

2219

100

180

100

23

100

121

100

-

-

1062

100

33

100

168

100

280

100

354

100

1982

2522

114

214

119

22

96

119

98

-

-

1262

119

24

72

168

100

325

116

387

109

1983

2402

108

186

103

28

122

78

64

251

-

1005

94

22

67

165

98

282

101

385

109

1984

2422

109

163

91

27

117

73

60

251

-

1114

105

-

-

164

98

306

109

326

92

1985

2693

121

180

100

26

113

98

81

297

-

1169

110

-

176

105

397

142

350

99

1986

2652

120

195

108

25

109

101

83

308

-

1118

105

-

-

172

102

386

138

346

98

1987

2347

106

184

102

-

-

62

51

309

-

1068

101

-

-

175

104

320

114

229

65

1988

2572

116

119

66

-

-

80

66

308

-

1246

117

-

-

185

110

350

125

284

80

1989

2686

121

178

99

-

-

148

122

291

-

1258

118

-

-

212

126

378

135

222

63
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Kilde: Eurostat (1992) ‘Panorama of EC industry - statistical Supplement, 1992’ Pba OEITFL data.

Produktudviklingen er overvejende præget af introduktionen af nye frugtvarianter samt udvik-
lingen af nye markeder til eksisterende produkter. Der er ikke introduceret mange egentlige
nye produkter inden for konserverede frugter, hvilket måske afspejler de forholdsvis lave
investeringer fra de store virksomheder i produktinnovation. Der er dog undtagelser. Del
Montes introduktion af frugt-i-juice i 1985 og Frutinis introduktion af ‘the single-serve ring
pull cans’ på snack markedet. Mulighederne for nye anvendelser af konserverede frugter er
dog ikke helt udtømt. Der er muligheder inden for: frugt som kagepynt, ingrediens i kager og
til fyld i tærter. Desuden er det stadig muligt at introducere varianter ved at udnytte nogle af
de eksotiske frugter. Markedet for konserverede frugter har været i den modne fase i nogle år.
For 30 år siden blev konserverede frugter anset for at være en delikatesse. I dag har de mistet
dette image (EIU, 1992, 408). 

Det totale forbrug af konserveret frugt var forholdsvis stabilt indtil 1986 (ca. 2.043.000t i
Europa) med kun en lille tendens til vækst som følge af vækst i Europas befolkning. Siden da
er markedet svækket målt i såvel priser som i mængder. Af tabel 13 kan det udledes, at fra
1983 til 1988 faldt forbruget af konserverede frugter i EU med ca. 8 procentpoint. Målt i
absolutte tal har Italien, Vesttyskland og Spanien det største forbrug. Italien, Frankrig og
Grækenland har dog det højeste forbrug per capita af konserverede frugter, mens Danmark har
et meget lavt forbrug (Euromonitor 1989, European Food Markets). 

For producenter af de konserverede frugter synes den teknologiske forandringsproces i høj
grad at pege imod en indskrænkning af deres relative betydning.
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Tabel 13. Forbruget af konserverede frugter (1000 ton)

EU

Belgien

Danmark

Vesttyskland

Grækenland

Spanien

Frankrig

Irland

Italien

Holland

Portugal

Storbritannien

1983

1.756

90

10

436

63

246

164

13

462

47

8

217

1988

1.611

51

8

356

60

231

160

11

510

38

8

178



1) Tallene inkluderer ikke Irland, Luxembourg og Portugal. Fra 1980 til 1982 indeholder tallene heller ikke
Spanien og fra 1987-1989 ikke Danmark. 
Kilde: Eurostat (1992) ‘Panorama of EC industry -Statistical Supplement, 1992’ Pba OEITFL data.
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Tabel 14. Produktionen af konserverede frugter i Europa målt i antallet af 850 ml dåser

mio.

dåser (1)

index

Belgien

index

DK

index

BRD

index

Græk.

index

Spanien

index

Frank.

index

Italien

index

Holland

index

GB

index

1981

921

100

39

100

5

100

123

100

210

100

-

-

167

100

224

100

120

100

38

100

1982

988

107

38

97

4

80

146

119

216

103

-

-

217

129

212

95

108

90

46

121

1983

1393

151

41

105

9

180

149

121

212

101

341

-

239

143

230

103

122

101

49

129

1984

1388

151

42

108

14

200

134

109

218

104

341

-

240

143

244

109

107

89

49

129

1985

1398

151

42

108

12

240

134

109

198

94

342

-

240

143

260

116

124

103

46

121

1986

1351

147

46

118

9

180

131

107

182

87

331

-

234

140

240

107

92

77

41

108

1987

1349

146

48

123

-

-

147

120

143

68

323

-

247

148

289

129

103

86

49

129

1988

1296

141

49

126

-

-

136

111

147

70

332

-

233

140

241

107

116

97

42

111

1989

1268

138

45

115

-

-

107

87

166

79

331

-

265

159

210

94

108

90

37

97



M A P P

I EU er der omkring 100 frugtkonserveringsfabrikker. Blandt de førende mærkevare-
producenter i verden er Del Monte, som er mærkevareleder i både frugt-i-juice og frugt-i-
sirup. Nærmeste konkurrent er Prince, John West og Dole. Der har været en stærk koncen-
tration i branchen for konserverede frugt inden for de sidste 5 år (EIU, 1992, 408). Spanien
har den største produktion (25,6% i 1988) fulgt af Frankrig og Italien. De udgør tilsammen ca.
18% af EU’s produktion (Eurostat 1990: Panorama of EC industry 1991-1992). 

Af tabel 14 ses det, at produktionen af konserverede frugter faldt med 9% fra 1983 til 1989.
Nedgangen i produktionen er stor i Vesttyskland, Grækenland og Holland, mens den stiger i
Frankrig og Belgien. Der er ikke tilstrækkeligt talmateriale fra Danmark efter 1987, hvilkte
måske kan skyldes, at produktionen er for lille. 

En af konservesindustriens store konkurrencemæssige ulemper sammenlignet med frosne og
kølede varer er emballageomkostningerne. Disse omkostninger er høje dels på grund af om-
kostninger til produktion af emballagen, dels fordi metaldåserne vejer forholdsvis meget i for-
hold til indholdet, hvilket indebærer høje transportomkostninger. Netop på emballagesiden har
der dog været en del udvikling, hvorved pakkeomkostninger per frugtenhed er søgt reduceret.
En af de muligheder, der undersøges, er frugt i ‘yoghurt’ bægre. Problemerne opstår omkring
produktest holdbarhed på hylden. Der er en gennemgående trend henimod mindre dåser (EIU,
1992, 408).

Selv om konkurrencen fra friske og frosne frugter (og fra andre desserter) er hård, er det dog
ikke gået lige galt for alle producenter inden for denne teknologiske designkonfiguration.
Designkonfigurationen kan nemlig opdeles i to hovedgrupper: frugt-i-sirup og frugt-i-juice.
Inden for hver af disse grupper er der en række produktvarianter i form af forskellige frugter
samt produkter med og uden alkohol22. Nogle af frugtvarianterne produceres overvejende
som frugt-i-juice, mens andre overvejende produceres som frugt-i-sirup. Varianter inden for
frugt-i-juice har kraftigt forøget deres andel af salget (målt i volumen) (EIU, 1992, 408).

Teknologisk forandring og konkurrence mellem designkonfigurationerne - en
konklusion 

Sammenfattende kan det konstateres, at den teknologiske forandringsproces går i retning af, at
producenter af frosne eller friske grøntsager og frugter får en stigende økonomisk vægt i
frugt- og grøntbranchen på bekostning af producenter af konserverede frugter og grøntsager.
Tendensen er særlig markant i Danmark. 

Konkurrencen fra frost- og kølede varer synes størst for nogle af de for Danmark og Nord-
europa traditionelle konservesgrøntsager som ærter, gulerødder og bønner, mens tomater og
majs ikke i så høj grad rammes af denne konkurrence. Endelig er der dog visse produkter som
fx survarer, hvor konservesteknologien ikke umiddelbart kan erstattes af andre teknologier.
Survarer er en fælles betegnelse for eddikesyltede grøntsager.
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22 Der eksisterer ca 50 varianter af konserverede frugter. De dominerende varianter er: ferskner, ananas, pærer og frugt-
cocktail. Sidstnævnte står for 67% af salgsvolumen i 1990.



Konkurrencen mellem frost og kølede varer vil i høj grad afhænge af udviklingen i købernes
præferencer, udviklingen og diffusionen af komplementære teknikker (fryse- og kølediske) og
omkostningerne ved at anvende de komplementære teknikker. 

Udviklingen af fryse- og køleteknikker vil i høj grad ske uden for selve frugt- og grønt-
branchen. Virksomhedernes kontakter til leverandører og eksterne forskningsmiljøer inden for
de to designkonfigurationer vil sikkert være af stor betydning for udfaldet af konkurrencen,
ligesom virksomhedernes formåen med hensyn til at appropriere nytten af investeringer i de
nye teknikker vil være af betydning dels for virksomhedernes incitamenter til at foretage
investeringerne, dels for selve den teknologiske forandringsproces.  

9. Den vertikale konkurrence i frugt- og grøntbranchen

Såvel konkurrencen inden for og mellem designkonfiguratione, som konkurrencen mellem
teknologiske regimer er dog udelukkende en horisontal konkurrence. I frugt- og grønt-
branchen er der dog også en vis vertikal konkurrence, idet såvel leverandørernes - som kun-
dernes forhandlingsmagt påvirker virksomhedernes indtjening. I appendiks C vises eksempler
på de vertikale relationer inden for frugt- og grøntbranchen.

Blandt leverandører til forarbejdningsindustrien kan nævnes avlere af bær og grøntsager. Disse
er ofte organiseret i avlerforeninger. Der findes for eksempel avlerforeninger for dyrkere af bær,
kartofler, ærter og gulerødder og løg. Nogle af avlerforeningerne organiserer udelukkende leve-
randører til bestemte virksomheder eksempelvis Flensteds og Frigodans avlerforeninger, mens
andre organiserer leverandører inden for bestemte geografiske områder fx Fyns Bærdyrker-
forening og Samsø Grøntsagsdyrkerforening. Der findes også avlere, som ikke er organiseret i
foreninger, hvilket eksempelvis gælder for eksempel for avlere af grønkål og spinat.

Ud over leverandører af råvarer har virksomhederne kontakter til leverandører af produktions-
maskiner, vandrensningsløsninger, rengøringsteknikker og i nogle tilfælde hjælpestoffer
(geleringsmiddel til marmeladeproduktion, enzymer til bærpresning, konserveringsmidler,
sødemidler, afspændingsmidler til rensning af grøntsager, lud eller andre stoffer til skrælning
af kartofler).

Fælles for alle de virksomheder, der forarbejder råvarerne til færdigvarer er deres relationer til
detailhandlen. Netop denne relation har undergået visse forandringer inden for de seneste år,
idet der har været en tendens til koncentration i detailhandlen. 

Fra 1980 til 1987 faldt det totale antal af fødevaredetaillister fra 20.500 til 14.900. Antallet af
nærbutikker faldt fra 5.632 til 4.800, mens antallet af supermarkeder steg fra 29 til 44, og
discountmarkederne er vokset på bekostning af de mindre detaillister. Derudover er butikker,
der tilhører en indkøbsgruppe, øget i antal, således at de fra at udgøre 27% i 1984 nu udgør
30% af det samlede antal butikker. Trenden går i retning af sammenlægninger mellem
indkøbsfælleskaber og grossistsammenslutninger. Den voksende magt, disse grupper har,
tiltrækker flere af de uafhængige butikker (Euromonitor, 1989: Market Research Europe).  
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Tendensen til koncentration er den samme på frugt- og grøntindustriens eksportmarkeder,
hvor antallet af super- og hypermarkeder er stigende, mens de uafhængige mindre butikker
efterhånden kun har en lille andel af fødevaredistributionen. I Storbritannien havde hyper- og
supermarkederne en markedsandel af fødevaresalget på 60% og i Frankrig på 25% - mens de i
Danmark endnu kun hvade en lille andel i 1990 (Euromonitor, 1993: European Marketing
Data and Statistics, 1993). 

Udover den øgede koncentration i detailhandelen, som stiller krav til virksomhederne i form
af mængde, pris og leveringsevne, så har et stigende antal detaillister udviklet deres eget
mærke som en slags konkurrent til producenternes mærker. I Danmark indførte bl.a. Irma sit
eget mærke, men andre har fulgt efter, således at detailhandlens egne mærker udgør ca. 20%
af markedet, dog overgået af Sverige, Holland og Storbritannien, hvor detailhandlens andel i
1990 udgjorde henholdsvis 29%, 27% og 36% af markedet (Euromonitor, 1993: European
Marketing Data and Statistics, 1993). 

10. Konklusion

Frugt- og grøntbranchen er en forholdsvis lille branche målt ved dens andel af værdi-
tilvæksten og produktionsværdien i fødevaresektoren.

Der har i perioden 1981 til 1991 været en positiv udvikling i branchen målt på væksten i pro-
duktionen og værditilvæksten. Frugt- og grøntbranchens udvikling har været lidt bedre på
disse to mål end fødevaresektorens generelt. Udviklingen var mest positiv i begyndelsen af
1980erne, hvorefter fulgte en periode, hvor udviklingen i værdien af produktionen og værdi-
tilvæksten svingede mellem positiv og negativ vækst. Fra 1990 til 1991 er der dog igen en
positiv udvikling i værdien af produktionen og en rekordstor positiv udvikling i værdi-
tilvæksten.   

De virksomheder, der har hovedparten af deres produktion inden for frugt- og grøntbranchen,
har haft en positiv udvikling i begyndelsen af 1980erne, hvorefter fulgte en periode med knap
så positiv og til tider negativ udvikling i omsætning og resultat. Fra 1990 til 1991 var der dog
en meget positiv udvikling i virksomhedernes resultat.

Inden for de sidste år synes der at have været tendenser til en strukturrationalisering, hvor de
små virksomheder opkøbes eller nedlægges.

I kapitlerne 4-14 er identificeret en række teknologiske muligheder i frugt- og grøntbranchen.

Hvilken retning den teknologiske udvikling går i, afhænger af virksomhedernes finansielle
ressourcer og teknologiske kompetencer samt deres muligheder for at appropriere værdien af
udviklingsindsatsen.

Virksomhedernes incitamenter til teknologisk udvikling vil sandsynligvis afspejle ændringer i
konkurrencevilkårene i branchen. En del af disse ændringer vil være en funktion af allerede
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manifeste forskelle i virksomhedernes efficiens og i deres evne til at forbedre efficiensen
gennem udnyttelse af teknologiske muligheder.

Den teknologiske forandringsproces vil afspejle konkurrencen på to områder:

1) Inden for designkonfigurationer mellem virksomheder, der besidder samme
teknologiske viden og udnytter de samme råvarer.  

2) Mellem designkonfigurationer som frost, køl, konserves og vakuumpak. Udfaldet af
denne konkurrence afhænger i høj grad af udviklingspotentialet inden for de konser-
veringsteknikker, som karakteriserer de forskellige designkonfigurationer. Derudover vil
ændringer i forbruger præferencer og detailhandlens krav spille en afgørende rolle.  
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Appendiks

Appendiks A: Forbruger- og engrosprisindekset

Kilde: Nationalregnskabsstatistikken, 1992 og Statistisk Månedsoversigt, 1992:8

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

Forbrugerpris-

index

111,7

123

131,5

139,8

146,4

151,7

157,8

165,0

172,9

177,4

181,7

% årlig

ændring

10,1 

6,9

6,3

4,7

3,6

4

4,6

4,8

2,6

2,4

Engrospris-

index

115

127,1

133,7

143,9

148,1

138,1

137,8

143,2

151,5

153

154,5

% årlig 

ændring

10,5

5,2

7,6

2,9

-6,7

0

3,9

5,8

1

1
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Appendiks B: Konkurrencen inden for produktionen af frosne grøntsager

Som nævnt indeholder hvert af designkonfigurationerne - frost, kølede varer, vakuumpak og
konserves - producenter, der forarbejder forskellige råvarer. Netop råvarekendskabet er
imidlertid et andet væsentlig kriterium for virksomhedernes tilhørsforhold til een bestemt
designkonfiguration. Råvarekendskabet sætter ligesom konserveringsteknologien en grænse
for virksomhedernes sortimentudvidelser (på kort sigt). Virksomheder, der forarbejder bær,
udvider således ikke blot sortimentet til at omfatte grøntsager.

Inden for eksempelvis ‘fryseteknologi designkonfigurationen’ er det langt fra alle råvarer, der
er direkte substitutter set med forbrugernes øjne. For eksempel kan frosne kartofler ikke i
særlig høj grad substitueres med frosne bær. Konkurrencen mellem de enkelte design-
konfigurationer er således overvejende en konkurrence mellem producenter, som forarbejder
de samme typer af råvarer, men som anvender forskellige konserveringsmetoder. 

For nogle råvarers vedkommende er der dog også en vis konkurrence mellem producenter,
som anvender samme konserveringsmetode men forarbejder forskellige råvarer. I neden-
stående tabel B2 ses det eksempel at der i Danmark finder en vis substitution sted mellem de
forskellige typer af frosne grøntsager.

Ændringer i sammensætningen af forbruget af frosne grøntsager

Ærter og grøntsagsblandinger udgør ca. 43% af det indenlandske forbrug af dybfrosne grønt
og frugt23. Ærter er en af de væsentligste grøntsager i Danmark. Danmark har på grund af
særlige klimatiske og jordbundsmæssige forhold ideelle dyrkningsbetingelser for ærter. Af de
800.000 tons dybfrosne ærter, der årligt produceres i Europa, tegner de danske producenter sig
for ca. 35.000 tons.

Inden for produktionen af de traditionelle frosne grøntsager har der dog også vist sig en vis
substitution mellem de enkelte råvarer. Som tabel B 2 illustrerer, har der for ærter og spinat
også været en vis vækst i afsætningen i de senere år, men især har kartoffelprodukter vist sig
at være et stort vækstområde inden for frosne grøntsager. 

I Europa har både produktionen og forbruget af frosne kartofler gennem en periode været sti-
gende. Dette skyldes ifølge European Frozen Food Buyer en del produktudvikling inden for
denne gruppe af produkter (European Frozen Food buyer (jul/aug) 1992). Tidligere købte for-
brugerne udelukkende pommes frites fra grillbarerne. I dag retter efterspørgslen sig også imod
de frosne færdigpakkede pommes frites (Dybfrostrådet: Market Views, Dybfrostanalyse 1990.
I begyndelsen af 1990erne har kartoffelforarbejdningsindustrien dog haft vanskelige vilkår.
Råvarepriserne i Europa har været meget lave, hvilket har givet landmændene problemer. Der-
udover har valutakursen skabt problemer, og endelig synes der at være en overskuds-
produktion af frosne kartofler (European Frozen Food Buyer (Jan/feb) 1993).

23 Ofte sælges ærter i dybfrostblandinger sammen med mere eksotiske grøntsager, som importers (Dybfrostrådet: Market
views, Dybfrostanalyse 1990).
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Inden for det europæiske marked for frosne grøntsager skete der i løbet af 1980erne et
betydeligt skift i forbruget fra de traditionelle bønner og ærter imod mere eksotiske grøntsager
som majs, rød og grøn peber, champignon (European Frozen Food Buyer (jul/aug) 1990). I
dette tilfælde var der tale om en konkurrence på tværs af landegrænser. 

Kilde: European Frozen Food Buyer (jul/aug) 1992

Tabel B 1. Udviklingen i forbruget af dybfrosne grøntsager i Danmark 1988-1991 (ton)

ærter

spinat

grønkål

enkelt prod.

bl. grønt m.

pasta

andet bl.grønt

pommes

frites

øvrige

kartofler

1988

4490

9,9

1473

3,3

1377

3,0

9896

21,8

-

16304

36,0

8553

18,9

3229

7,1

100,0

1989

7188

15,4

1305

2,8

985

2,1

14901

32,0

-

7313

15,7

10042

21,6

4799

10,3

99,9

1990

9007

15,8

1337

2,1

914

1,6

11047

19,4

3707

6,5

17285

30,4

10878

19,1

2852

5,0

99,9

1991

6499

12,4

1792

3,4

1397

2,7

8902

17,0

9652

18,5

4875

9,3

14032

26,8

5129

9,8

100,0

1991/1988

index

145

121

101

90

30

164

159
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Appendiks C. Eksempler på de vertikale relationer i frugt- og grøntbranchen

Bæravlere 

Ørbæk KV saft, Rynkeby
Producent af frosne bær Producenter af saftkoncentrater
pulp og puré  

Vendelbo, Gl. Fabrik, Rynkeby, (KV saft, Ørbæk) 
Rynkeby
Producenter af marmelade, Producenter af juice og safter
grød og puré 

Catering, Detailhandlen

Kålavlere

Sønderjysk kål
Producent af frossen snittet kål

Detailhandlen

Løgavler

Taffel food (Varpelev)
Producent af bløde, ristede og forstegte løg

Detailhandlen, Catering

Salat og Grøntsagsavlere
Kartoffelavlere

Løgavlere

Flensted
Producent af pommes frites,
Vakuumpakkede kartofler

Catering, Detail
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Asier, græskar, rødbeder, rødkålsavlere

Samsø, Beauvais og Flensted
Producenter af survarer

Catering, Detail

Ærte, porre og gulerodsavlere

Frigodan
Producent af frosne ærter og grøntsagsblandinger

Catering, Detail, Producenter af færdigretter hvori grøntsager indgår
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Del II: Teknologibeskrivelse og forskningsbehov

11. Råvarer

Råvareproduktion

Det er en forudsætning for at fremstille produkter af høj kvalitet, at råvarerne produceres ud
fra velegnede sorter. Desuden skal råvarerne være fri for rester af sprøjtemidler og behandles
skånsomt under høst, transport, lagring og forarbejdning.

Tidligere havde levnedsmiddelforarbejdende virksomheder ikke direkte kontrol med råvare-
produktionen, idet virksomhederne opkøbte råvarer efter almindelige markedsprincipper. For-
arbejdningsindustrien var således nødt til at anvende de sorter og kvaliteter, der blev udbudt til
salg. Størstedelen af disse råvarer var produceret med henblik på salg til friskvaremarkedet,
og råvarerne var således ikke nødvendigvis specielt velegnede til anvendelse i industrien.

Et tæt samarbejde med avlerne eller direkte indførelse af kontraktavl har medført, at for-
arbejdningsindustrien har fået bedre kontrol med råvaremængde, sortsvalg, dyrkningsforhold
(såning, gødskning, sprøjtning og vanding), høsttidspunkt, høstmetode og opbevaring. Samti-
dig giver kontraktavl en bedre planlægning af råvareproduktionen således, at logistik-
problemer minimeres (tilgang af en jævn mængde råvarer i en så lang sæson som muligt), og
produktiviteten forbedres. Tilsammen betyder denne udvikling inden for råvareproduktionen,
at industrien modtager råvarer af en bedre kvalitet på det rigtige tidspunkt.

Parallelt med denne udvikling opstod begrebet integreret produktion (IP) i slutningen af
1980’erne. IP er et dyrkningskoncept vedtaget i fællesskab af frugt- og grøntsagsavlerne, hvor
målsætningen er produktion af kvalitetsvarer under hensyntagen til miljøet og den men-
neskelige sundhed (reduktion af brugen af sprøjtemidler, indførelse af varslingssystemer for
skadevoldere, etc.). IP kan opfattes som en parallel til ISO-certificering, idet der er
dokumentation for alt fra jord til bord.

Integreret produktion var først rettet mod friskvaremarkedet, men senere er dele af frugt-
industrien (solbær- og surkirsebæravlere) også blevet involveret i IP-programmet. Med ind-
førelse af IP er der udformet et fælles logo og et sæt dyrkningsregler for hver enkelt pro-
duktion. Der har været dyrket æbler efter IP-regler i de sidste fire år, og i 1993 udførtes forsøg
med surkirsebær og solbær. Plantedirektoratet kontrollerer avlerne ved stikprøvekontrol af de
førte journaler. Integreret produktion er et europæisk koncept, men de danske dyrkningsregler
er mere restriktive i forhold til det øvrige Europa, hvilket får betydning ved import af råvarer.

Det langsigtede mål med kontraktavl og integreret produktion er at producere kvalitetsråvarer.
Der produceres således ‘råvarer af veldefineret kvalitet’ inden for landets grænser, men der
importeres også råvarer.
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Frugt- og grøntindustrien importerer en del råvarer, som ikke produceres her i landet
(appelsinkoncentrat, kiwi, ris, etc.). Derudover importeres en del råvarer (kirsebær og jordbær
fra Polen, kartofler og drueagurker fra Holland, etc.), fordi den danske produktion af disse
råvarer er for lille til at opfylde forarbejdningsindustriens behov. Råvarer kan også importeres
for at udjævne sæsonvariationer eller som følge af en dårlig høst i Danmark (fx var kirsebær-
høsten meget lille i Danmark i 1992). Råvarer kan importeres som uforarbejdede varer (bær,
kartofler), men importerede råvarer kan ifølge dansk lovgivning være gjort holdbare ved
frysning, frysetørring, varmebehandling og/eller koncentrering.

En lang række parametre har betydning for produktion af kvalitetsråvarer. Sortsvalget er den
første vigtige af disse. Jordbehandling og etablering af så- eller plantebed er næste vigtige led
efterfulgt af så- eller planteteknikkerne. I løbet af vækstsæsonen er gødskning, vanding og
plantebeskyttelse vigtige produktionsparametre. Til sidst er bestemmelse af høsttidspunkt og
høstmetoden afgørende problemstillinger. Sammenhængen mellem parametrene er kompleks,
og der arbejdes kontinuerligt med nye sorter, nye teknologier, nye dyrkningsmetoder osv. I
dette afsnit uddybes nogle af de væsentligste parametre (sortsvalg, plantebeskyttelse og høst).
Der vil ligeledes blive lagt vægt på dansk råvareproduktion, mens specielle problemstillinger i
forbindelse med import af råvarer vil blive omtalt i del 2 og 3 under de relevante
forbehandlings-/forarbejdningstrin.

Sortsvalg

Design af nye sorter med specielle egenskaber gør det muligt for industrien at optimere
råvarekvaliteten til hvert enkelt produkt. Traditionelt har råvareproducenterne været interesse-
rede i dyrkning af sorter, der giver forbedrede indtjeningsmuligheder (højt udbytte, mod-
standsdygtighed over for plantesygdomme, egnethed til maskinel høst, etc.), mens for-
arbejdningsindustrien har været mere interesseret i råvarens form, sammensætning og
funktionelle karakteristika.

Indførelse af kontraktavl har medført, at der i stigende grad tages hensyn til de sidstnævnte
kvalitetsparametre i planteforædlingsarbejdet samtidig med, at forarbejdningsindustrien kan
placere dyrkningen af bestemte sorter hos de avlere, hvor jordbunds- og klimaforholdene er
optimale til netop den sort. Ved kontraktavl er det almindeligt, at forarbejdningsindustrien
forsyner avlerne med frø eller planter (herunder læggekartofler). Industrien er således blevet
den primære aftager af resultaterne af planteforædling og har dermed fået indflydelse på
forædlingsarbejdet.

Der findes adskillige eksempler på, at industrien udvælger sorter til råvareproduktion på
baggrund af funktionelle karakteristika. Eksempelvis anvendes store Bintje kartofler (min. 50
mm) med højt tørstofindhold til friterede kartoffelprodukter, mens andre sorter benyttes til
kogte produkter eller til tørrede kartoffelprodukter (tern, pulver, flakes). Der er ligeledes
fremavlet løgsorter, som er særligt velegnede til fremstilling af tørrede løg samt specielle
ærte- og majssorter til henholdsvis frysning og varmebehandling (Bøgh-Sørensen et al.,
1986).
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Dyrkning af sorter med forskelligt modningstidspunkt giver mulighed for at forlænge råvare-
sæsonen, hvilket mindsker høstkapacitetsproblemer for både avler og industri. Der dyrkes fx
solbær med forskellige modningstidspunkter, og inden for grønkål og hvidkål anvendes som-
mersorten til blanchering, mens efterårssorten anvendes til mørkogning. De to kålsorter
smager forskelligt og giver forskelligt udbytte under produktionsprocessen. Sommersorten er
således ikke anvendelig til mørkogning pga. for højt vandindhold, hvilket ville medføre et
stort svind under mørkogningen.

Generelt er der inden for store dele af frugt- og grøntindustrien kun meget få sorter at vælge
imellem. Dette kan skyldes et begrænset forædlingsarbejde (æbler, solbær, løg, spinat etc.),
specifikke forbrugerønsker (jordbær af sorten Senga Sengana), klimaforhold (Stevns kirse-
bær) eller specifikke funktionelle egenskaber ved netop den sort. I praksis anvendes således
primært én sort til den danske produktion af løg (Hyduro - højt tørstofindhold), rødbeder
(Forunu - lang, højtydende sort), asier (Gigant - højtydende, passende størrelsesforhold
mellem længde og tykkelse) og spinat.

Frugter og grøntsagers næringsværdi varierer meget mellem de enkelte sorter, men denne
kvalitetsparameter har der hidtil kun i ringe grad været taget hensyn til i planteforædlings-
arbejdet. Forbrugernes og myndighedernes stigende interesse for levnedsmidlers
næringsværdi kan medvirke til, at der i fremtiden vil blive lagt mere vægt på denne parameter
ved udvælgelsen af nye sorter.

Der er således stadig behov for et udbygget planteforædlingsarbejde med henblik på at frem-
avle et større udvalg af sorter, der både giver et højt udbytte og samtidig er velegnede til in-
dustriel forarbejdning samtidig med, at sorternes smag og næringsværdi optimeres. Desuden
skal sorterne være velegnede til dyrkning under danske klimaforhold. Et eksempel på denne
udvikling er projektet med fremavl af frosttolerante kirsebærsorter under FØTEK-program-
met. Fremavl af nye bær- og frugtsorter er meget tidskrævende som følge af buske og
frugttræers lange generationstider.

* Forædlingsarbejdet kan med fordel intensiveres ved anvendelse af molekylærbiologiske
teknikker i kombination med vævskulturmetoder, hvorved der kan udvikles nye plante-
arter/sorter indeholdende egenskaber fra andre planter, som under normale omstændig-
heder ikke kan udveksle genmateriale.

Inden for EU er værdiafprøvning lovpligtig for landbrugsplanter, men ikke for havebrugs-
planter. For at få landbrugsplanter optaget på EUs sortsliste skal det kunne bevises, at nye
landbrugsplanter er bedre end allerede eksisterende planter. Denne regel gælder ikke inden for
havebrugsplanter. For at få havebrugsplanter optaget på EUs sortsliste skal det kunne bevises,
at sorten er stabil, ensartet og selvstændig (fænotypiske karakteristika), mens der ikke stilles
krav til sortens kommercielle værdi (udbytte, resistens, anvendelighed til maskinel høst, etc.)
eller funktionelle karakteristika.

* Det er således et problem at opnå selvstændighedsstatus for nye sorter, hvis der kun er
foretaget mindre genetiske ændringer, som ikke giver udslag i fænotypisk forskellige
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planter. For at undgå fremavl af ‘værdiløse’ sorter er der etableret en frivillig afprøvning
af nye sorter inden for havebrugsplanter, men inden for EU er der behov for indførelse
af fx genetiske markørsystemer til sortsbestemmelse således, at genetisk modificerede
planter kan optages på sortslisten. Dette giver samtidig mulighed for at patentere
rettighederne til nye sorter.

Sprøjtning

Plantesygdomme kan forebygges og/eller bekæmpes kemisk eller biologisk. Der arbejdes
intensivt med at reducere brugen af kemikalier, og det langsigtede mål er råvareproduktion
uden brug af sprøjtemidler.

I dyrkningsreglerne for integreret produktion er det specificeret, hvorledes plantesygdomme
kan forebygges ved hjælp af tekniske foranstaltninger (planteafstand, vanding, gødskning
mv.). Samtidig har indførelse af integreret produktion været medvirkende årsag til, at der
satses på resistensudvikling i forædlingsarbejdet og på screening af de allerede eksisterende
sorter for resistensegenskaber. Dyrkning af sorter, der kræver et minimum af pleje og
sprøjtning, er således én mulighed for at minimere brugen af sprøjtemidler.

Et eksempel er solbær, hvor den tidligere anvendte sort altid fik meldug, mens de nuværende
sorter næsten er resistente over for denne sygdom. En igangværende screeningsundersøgelse
af ca. 70 solbærsorter skulle gerne ende med identifikation af særligt sygdomsresistente
buske, så sprøjtning helt kan undgås mellem blomstring og høst, dvs. der kan produceres bær,
som aldrig har været sprøjtet.

En anden mulighed for at reducere anvendelsen af sprøjtemidler er at indføre varslingssyste-
mer for skadevoldere således, at der kun sprøjtes, når det er nødvendigt. En målrettet bekæm-
pelse af sygdomme i frugt og grønt kræver kendskab til, hvilke sygdomme sorten kan blive
angrebet af, hvornår angrebet kan forventes, og hvornår der skal sprøjtes for at opnå en
effektiv bekæmpelse af skadevolderne. Eksempler på sygdomme, der skal bekæmpes tidligt
for ikke at udvikle sig eksplosivt, er løgskimmel og agurkeskimmel, mens det ikke er nødven-
digt at bekæmpe Alternaria i kål før de første symptomer (brune prikker på bladene) påvises
(Petersen, 1993). Sprøjteplaner anvendes overalt i råvareproduktionen, og planerne bliver nøje
overholdt og løbende taget op til diskussion.

Der findes i dag meget få varslingssystemer for sygdomme i grøntsager. Rådgivnings-
tjenestens nyhedsbreve tilbyder varsling baseret på konsulenternes vurdering af den aktuelle
situation (eventuelle udbrud af epidemiske sygdomme) sammenholdt med vejrsituationen og
mulig spredningslængde. Eksempelvis er varslingen for agurkeskimmel bl.a. baseret på
informationer fra Sverige. Generelt kan de nuværende varslingssystemer sige noget om
klimabetingelser og om, hvorvidt der findes smitte til stede i andre marker. Systemerne kan
derfor anvendes til negativ varsling, dvs. til bestemmelse af, hvornår der ikke skal sprøjtes.
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Varslingssystemer kan baseres på egentlige fælder for skadevoldere. Ved anvendelse af fælder
til gulerodsfluer er sprøjtningen reduceret fra 4-8 gange om året på alle marker til én gang om
året på hver anden mark. Ligeledes kan frugttræer og buske undersøges for skadedyr (fx
snudebiller) ved at ryste skadevolderne ned på en ‘opfangningsdug’ og derefter tælle antallet
af skadedyr. Hvis tællingen viser tilstedeværelse af skadedyr over et vist niveau, skal der
sprøjtes.

Fælder kan således være effektive til varsling for insektskadevoldere, idet resultatet kan
opgøres ved direkte tælling, mens denne type af fælder ikke direkte kan anvendes til
opfangning og tælling af mikroskopiske skadevoldere som bakterier og svampe.

Mikroorganismer, dvs. bakterier, svampe og virussygdomme, kan også ødelægge høsten. Der
eksisterer allerede teknikker (infrarød analyse af markerne) til påvisning af eventuelle
infektioner, men på det tidspunkt er det ofte for sent at bekæmpe sygdomsangrebet. Virus
spredes ofte med lus, hvorfor tilstedeværelse af lus kan være en varsling for, hvornår der skal
sprøjtes for virus.

Der er allerede gennemført en stor indsats for at udvikle effektive varslingssystemer inden for
landbrugsplanter (korn, roer, etc.). Disse systemer er baseret på klimaforhold og sprednings-
modeller, og erfaringer herfra burde kunne overføres til havebrugsplanter.

* Det er kostbart og tidskrævende at udvikle nye varslingssystemer, hvilket umiddelbart
kræver god økonomi i de enkelte afgrøder. Mange teknologiske detaljer som fx opfang-
ning af svampesporer vil dog være ens for mange sygdomme, hvorfor varslingssystemer
kan udvikles ved en fælles, branchekoordineret forskningsindsats.

Biologisk bekæmpelse kan være et alternativ, når der ikke findes egnede sprøjtemidler til
bekæmpelse af mikrobielle skadevoldere. Rodfiltsvamp (Rhizoctonia solani) er således en
betydelig skadevolder i kartoffelmarker på Samsø, men kartoffelmarken må ikke sprøjtes mod
denne skadevolder, idet sprøjtemidlet giver afsmag i det færdige produkt.

Biologisk bekæmpelse ved hjælp af insekter praktiseres i dag kun i væksthus, hvor der kan
skabes de rette klimatiske betingelser. I England forsøges det at udsætte rovmider mod
spindemider i jordbær på friland. Hvis det bliver muligt at anvende nyttedyr på friland, vil det
formentlig blive nødvendigt at udsætte nyttedyr med relativt korte tidsintervaller i tilstræk-
kelig mængde og under passende vejrbetingelser.

Udvalget af mikrobiologiske insekticider til bekæmpelse af skadedyr er ligeledes meget be-
grænset. Præparater, der helt eller delvist er baseret på bakterien Bacillus thuringiensis, udgør
langt den største del af de mikrobiologiske insekticider, som findes på markedet. Bacillus
thuringiensis syntetiserer et protein, der i insekters tarmsystem omdannes til et toksin, som
specifikt og hurtigt ødelægger insekternes tarmvæg. Insektet dør dog først nogle dage senere,
når proteinets første giftvirkning er fulgt op af en bakterieforgiftning eller udsultning (Olsen,
1993).
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Visse andre svampe og bakterier har en antagonistisk effekt på skadevoldere enten på grund af
konkurrence eller ved udskillelse af toksiske eller antibiotika-lignende bacteriociner.

* Udvikling af flere specifikke og/eller brede biologiske bekæmpelsesmidler, herunder
‘Bacillus thuringiensis-derivater’, der kan anvendes på friland, vil gøre det muligt for
frugt- og grøntindustrien at fremstille råvarer uden brug af sprøjtemidler.

Høst

A) Bestemmelse af høsttidspunkt

Høsttidspunktet er af stor betydning for frugter og grøntsagers kvalitet. Omkring høst ændres
råvarernes sammensætning hurtigt, og perioden med optimal kvalitet passeres ofte i løbet af
timer eller dage. Det er derfor vigtigt for både producenter og forarbejdningsvirksomheder at
kunne forudsige et optimalt høsttidspunkt for at få en effektiv udnyttelse af selve råvaren samt
af maskiner og anlæg.

Ærter har en optimal råvarekvalitet i ca. 24 timer, hvorfor sortsvalg, sånings- og høsttidspunkt
styres meget stramt for at sikre en optimal udnyttelse af råvarerne under hensyntagen til
virksomhedens produktionskapacitet.

Til bestemmelse af høsttidspunktet for ærter anvendes kvantitative analyser (varmeenheder,
tenderometerværdi - temperatur). Varmeenheder defineres som det antal grader celsius (oC),
gennemsnitstemperaturen har været over +5C per døgn i dyrkningssæsonen. Antallet af
varmeenheder per døgn adderes, og udfra erfaringer med de forskellige ærtesorter beregnes
høsttidspunktet, idet antallet af varmeenheder ved optimal modning varierer mellem 600-
800C, afhængig af sorten. Ved at benytte denne fremgangsmåde kan det optimale høst-
tidspunkt forudsiges med ± 1 døgns nøjagtighed for 80% af arealernes vedkommende.

Det endelige høsttidspunkt fastlægges ud fra sammenhængen mellem antallet af varme-
enheder, AIS-tal (se nedenfor) og ærternes hårdhed (tenderometer-værdi), som er et mål for
det tryk, der skal til at presse en bestemt mængde bælgede ærter i stykker. Tenderometer-
værdien for ærter til konservesfremstilling skal helst ligge i intervallet omkring 95-100, mens
ærter til frysning bør have en tenderometerværdi på ca. 85, idet konservesærter skal kunne
modstå en kraftigere varmebehandling end frosne ærter.

Når ærter modnes, stiger tørstofindholdet, men samtidig dannes der store mængder stivelse i
ærterne, hvorved ærterne bliver grove i strukturen og dermed mindre velsmagende. I konser-
vesindustrien lægges der afgørende vægt på, at ærterne ikke indeholder for meget stivelse. Da
det er meget tidskrævende at bestemme stivelsesindholdet i ærter, kan det estimeres ud fra de
bestanddele af ærter, der ikke kan opløses i vand eller alkohol. Denne hurtigmetode betegnes
AIS-analyser (efter Alcohol Insoluble Substances), og korrelationen mellem stivelsesindhold
og AIS-tal er vist i tabel 15.

-62-



Kilde: Bøgh-Sørensen et al., 1986.

Ærteproduktionen er et godt eksempel på en meget kontrolleret proces, hvor høsttidspunkt og
råvarekvalitet kan bestemmes ud fra objektive kriterier. Det vil dog være muligt at udvikle et
computerstyret prognoseprogram til bestemmelse af høsttidspunkt på baggrund af resultater
fra de ovennævnte analyser, ligesom kvalitetsmålinger kan flyttes fra laboratorium til marken.

For andre afgrøder findes generelt meget få analysemetoder til bestemmelse af høsttidspunktet
ud fra kvalitetstekniske (funktionelle) parametre. Optagningstidspunktet for kartofler kan
således bestemmes ud fra tørstofindhold og kogeegenskaber, mens det optimale høsttidspunkt
for frugter estimeres ved hjælp af farvetavler og konsistensmålinger. Den manglende optimering
af høsttidspunkt resulterer ofte i høst/plukning af umodne eller overmodne råvarer, hvilket er
ensbetydende med betydelige omkostninger til fx sortering og tab i råvareproduktionsleddet.

* Tab i råvareproduktionen som følge af ‘ikke-optimalt’ høsttidspunkt kan minimeres
ved udvikling af hurtige analysemetoder til bestemmelse af det optimale høsttidspunkt
i marken eller plantagen.

Der er allerede startet et samarbejde inden for erhvervsfrugtavlen vedrørende styring af
plukketidspunkt og modningsudvikling i æbler.

B) Maskinel høst

Inden for høst af frugt og grøntsager er udviklingen gået fra høst med håndkraft til maskinel
høst. Denne udvikling har medført betydelige ændringer i dyrkningsmetoder og sortsvalg. 

Grøntsager som fx ærter, bønner, kartofler, rødbeder og gulerødder høstes maskinelt af én
gang. Ærter høstes ved hjælp af selvkørende plukke- og tærskemaskiner. Roterende river
kæmmer ærter og blade af ærterankerne, som efterlades på marken. De ubælgede ærter og
blade transporteres på bånd til maskinens tærskeværk, hvor roterende trådnettromler løfter
materialet op til de ligeledes roterende tromler forsynet med vinger. Bælgene åbnes af slag og
tryk, og ærterne falder gennem trådnettet. Andre, mere simple høstmaskiner kan ofte modifi-
ceres og derefter anvendes til flere forskellige grøntsager. Eksempelvis høstes både kartofler
og løg med en kartoffeloptager.
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Tabel 15. Korrelation mellem ærters stivelsesindhold, tørstofindhold og AIS-tal. Den til-
hørende opdeling af ærterne i tre kvaliteter er baseret på amerikanske standarder for ærter til
dåsekonserves 

Kvalitet

1

2

3

Stivelse

≤3.70%

3.71-4.80%

4.81-6.40%

Tørstof

≤18.80%

18.81-21.20%

21.21-24.40%

AIS-tal

≤11%

11-15%

≥15%
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Plukning af frugt foregår ligesom høst af grøntsager ved stadig stigende grad af mekanisering.
Alle danske bær er maskinplukkede, mens 60-70% af de bær, der importeres fra Polen, er
håndplukkede. Udformningen af høstmaskinerne varierer, og høstmetoden kan også være
afgørende for den videre anvendelse af råvarerne. Hvorvidt bær skal anvendes til løsfrosne
bær, bulkvare, saft eller puré afhænger bl.a. af, hvordan råvaren er høstet, og frugtavlerne
træffer selv denne beslutning. Råvarer til løsfrosne bær kan fx ikke høstes i dybe kasser.

Til frugttræer kan benyttes mekaniske rysteanordninger, som ryster grenene til de modne
frugter falder ned og opfanges i udspændte lærreder, der mindsker de værste stød. Alternativt
kan frugterne falde ned på et transportbånd, som kører forbi nogle luftblæsere, der fjerner
grene og blade fra frugten. Metoden er velegnet til robuste råvarer eller til råvarer, som skal
forarbejdes til fx saft og marmelade (æbler, kirsebær, citrusfrugter).

Mange frugter plukkes lige før, frugterne er helt modne. Det skyldes bl.a., at modne frugter
og bær ofte har en så blød konsistens, at plukningsproceduren vil beskadige råvaren. End-
videre vil modningsprocessen fortsætte efter plukningen, og fuldt modne frugter vil derfor
kunne nå at blive overmodne inden den videre distribution/behandling.

Fordele ved mekanisk høst af frugt og grønt er forøget kapacitet og reduceret arbejdskraftfor-
brug inden for det korte tidsinterval, hvor planterne passerer det optimale høsttidspunkt.
Ulemper ved mekanisk høst er manglende differentiering mellem høsttidspunkt og umodne/
modne råvarer samt beskadigelse af kviste og grene af flerårige planter, hvilket på længere
sigt giver nedsat udbytte. Desuden medfører maskinel høst ofte beskadigelse af selve råvaren
(fx sår og stødpletter på kartofler, revner i gulerødder, etc.), hvilket udgør en betydelig
kvalitetsforringelse. Der er igangsat undersøgelser af bl.a. høstmekanismens indflydelse på
kvaliteten af surkirsebær under FØTEK-programmet, men tilsvarende undersøgelser kunne fx
iværksættes for solbær og gulerødder.

* Der er stadig behov for at udvikle skånsomme høstmekanismer således, at råvarerne kan
høstes på det optimale høsttidspunkt (‘fuldt modne’) uden tilførsel af mekaniske skader.

* Omkostningerne til bl.a. arbejdskraft kan reduceres væsentligt, hvis høsten af ‘vanske-
lige’ afgrøder som fx blomkål, broccoli, asier og kinakål kan mekaniseres.

* Forædling af egnede sorter til maskinel høst kan medføre, at flere høstprocesser kan
mekaniseres samtidig med, at sår og skader minimeres.

Fremavl af sorter til maskinel høst må dog ikke ske på bekostning af sortens sensoriske egen-
skaber (smag, aroma, etc.). Det klassiske eksempel er industrijordbærrene Primek og Mimek,
der er egnede til maskinel høst, men disse jordbærsorter har aldrig opnået markedsmæssig
succes.
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C) Forbehandling af råvarer i marken

Det langsigtede mål inden for høstprocesser er at flytte så meget af forbehandlingen af råvarerne
(aftopning, skrælning, osv.) ud på marken som muligt. Dette vil medføre en reduktion af behovet
for arbejdskraft ved behandling og håndtering, og samtidigt minimeres mængden af jord (og
dermed mikroorganismer), som kommer med ind på fabrikken. Desuden reduceres mængden af
affald, som skal transporteres tilbage til landmændene eller sendes til kompostering.

Der er udviklet en porrehøster, som kan høste, rense og snitte porrerne ude i marken.
Traditionelle porrehøstere bundtede porrerne, mens der ikke foregik en egentlig forarbejdning
i marken. Incitamenterne til teknologiudviklingen var en reduktion af behovet for arbejdskraft
ved behandling og håndtering af porrerne på fabrikken. De skulle bl.a. manuelt placeres i
maskinen således, at top og rod kunne snittes af. På marken står porrerne i lige rækker med
toppen opad og roden nedad, og den grundlæggende idé var, at porrerne skulle høstes og
snittes uden at ødelægge denne regelmæssighed.

Gulerødder er et andet eksempel på en grøntsag, hvor der vil være en besparelse ved at få
råvaren renset for jord og toppe, inden den transporteres videre til forarbejdningsindustrien.
Vask af gulerødder i marken indebærer dog flere praktiske problemer, idet vaskede gulerødder
ikke kan opbevares i en kule. Frost på høsttidspunktet vil desuden formentlig give problemer
ved håndtering af våde gulerødder.

* Forbehandling af råvarerne i marken vil kræve udvikling af nye høstmaskiner samt i
visse tilfælde ændrede lagerbetingelser.

Råvaremodtagelse

Generelt er kvaliteten af produkterne omvendt proportional med behandlingstiden, men også
temperatur er en afgørende faktor ved modtagelse og behandling (evt. indfrysning) af
råvarer.

Jordbær og ærter skal forarbejdes straks efter høst (timer er afgørende for råvarekvaliteten),
mens kirsebær, solbær og ribs kan tåle lidt længere opholdstider fra høst til videre
forarbejdning. Ved import af bær fra Polen kan bærrene høstes og transporteres til videre
forarbejdning på en dansk fabrik inden for 36 timer. Ofte importeres dog frosne bær, der tør
op undervejs.

Til gengæld kan andre råvarer som fx løg, kartofler, rødbeder og gulerødder lagres hos
avleren, indtil industrien skal bruge råvarerne. Disse råvarer tåler langtidsopbevaring, men der
sker et kvalitetstab under opbevaringen (jf. afsnittet om lagring), dvs. tid og temperatur er
stadig vigtige faktorer ved håndtering af disse råvarer.

Generelt betyder sæsonvariationen i råvareproduktionen, at der er kapacitetsproblemer på
forarbejdningsvirksomhederne omkring høst, og indfrysningskapaciteten er ofte den
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begrænsende faktor i produktionshastigheden. For at afhjælpe disse problemer kan der
ansættes sæsonarbejdere, så produktionsapparatet kører i døgndrift (fx ved forarbejdning af
kål, ærter og bær). En anden mulighed er at ændre produktionsgangen. Eksempelvis kan bær
indfryses i ubehandlet tilstand for senere at gennemgå videre forarbejdning. Anvendelse af
frosne råvarer og/eller import af råvarer giver således anledning til mindre kapacitets-
problemer i forarbejdningsleddet, men til gengæld kan anvendelse af frosne råvarer medføre
mindre fleksibilitet og rentabilitet i produktionen (tid og kapacitet til optøning).

* Problemerne relateret til råvarernes korte holdbarhed kan reduceres ved fremavl af
sorter, som bevarer kvaliteten i en længere periode, eller ved anvendelse af en forbe-
handling af råvarerne, som stopper eller nedsætter de biologiske post harvest processer
(jf. afsnittet om lagring).

Kvalitetsbestemmelse af råvarer

Råvarekvalitet defineres traditionelt ud fra kvalitetstekniske parametre som fx indhold af tørstof
(kulhydrat) og vand samt fysiske parametre som vægt og størrelse. Desuden anvendes mikrobio-
logiske parametre, herunder totalkimtal samt indhold af fordærvere, patogene og eventuelle tok-
sinproducerende mikroorganismer. Som illustreret i de følgende afsnit er der i praksis stor for-
skel på, hvordan frugt- og grøntvirksomhederne vurderer råvarekvaliteten ved ankomst til fabrik-
ken. Kvalitetsbestemmelserne varierer fra visuelle bedømmelser til avancerede hurtiganalyser.

På nuværende tidspunkt består de fleste råvareanalyser af fysiske/kemiske målinger, mens der
kun foretages meget få mikrobiologiske kontrolmålinger i råvareleddet. De lokale levneds-
middelkontrolenheder udtager stikprøver til analyse for fx totalkim, coliforme, sulfit-
reducerende clostridier, gær, skimmel og eventuelt patogener (Salmonella og Listeria). På
længere sigt vil der muligvis opstå et krav om dokumentation for, at råvarerne er fri for
sygdomsfremkaldende mikroorganismer parallelt til den aktuelle diskussion om Salmonella-
frit fjerkræ og svinekød.

* Der vil således på længere sigt blive behov for hurtige analysemetoder til detektion af
relevante patogene mikroorganismer og mikrobielle toksiner.

Anvendelse af hurtige analysemetoder til bestemmelse af råvarers kvalitet (fx ærters tendero-
meterværdi med en analysetid på ca. 45 sek.) medfører, at råvarerne hurtigt kan sendes videre
i produktionen, og samtidig kan industrien afregne frugt- og grøntavlere efter både kvantitet
og kvalitet.

Ved kvalitetsbestemmelse af importerede varer gælder det generelt, at virksomhederne kun
foretager enkelte analyser (eventuelt stikprøver) på råvarer fra certifikatleverandører. Eksem-
pelvis foretages der ofte kun stikprøvekontrol på saftkoncentrater fra leverandører koblet til
Deutsche Schutzgemeinschaft der Fruchtsaftindustrie. Til gengæld foretages der flere analy-
ser på råvarer importeret fra fx østeuropæiske eller tredjeverdenslande (fx sendes importerede
bær ofte igennem en metaldetektor før videre behandling).
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Det gælder generelt for både danske og importerede råvarer, at råvarerne ikke må indeholde 
restkoncentrationer af pesticider.

* Det er væsentligt at skaffe dokumentation for, at råvarer opfylder specifikke kvalitets-
parametre så som pesticidindhold.

Grøntsager

Ved modtagelse af fx kål foretages en visuel bedømmelse af råvaren, og afregningen foregår
efter vægt. Ved kvalitetsbestemmelse af asier til survareproduktion udtages stikprøver til
analyse for en eventuel bitter smag. Kvalitetsbestemmelse af kartofler foregår ud fra flere
forskellige analyser (skrælleprøve, tørstofindhold, kogeprøve, farve, stegeprøve, antal
stødpletter/råd o. l.), hvor den totale analysetid er ca. 0,5 time. Disse analyseresultater danner
grundlag for afregningen med avleren/leverandøren.

Løg afregnes ligeledes efter vægt og kvalitet (den bedste kvalitet er store løg uden svampe-
angreb, idet store løg er lettere at håndtere i produktionen pga. den manuelle placering på
top/bund-aftager). Løg indeholder normalt ca. 12% tørstof. Mængden af tørstof er alt-
afgørende for farven af stegte løgprodukter, og tørstofindholdet analyseres derfor i råvarer til
fremstilling af sprødstegte løg.

Bær og frugter

Bær kan vurderes visuelt (størrelse, sort, farve) ved ankomst til forarbejdningsvirksomheden.
Den bedste bærkvalitet defineres som rene, fuldt modne bær med indhold af så få grønne bær
som muligt. Desuden skal råvaren være fri for jord og blade. Disse visuelle bedømmelser kan
følges op med analyser af bærrenes tørstofindhold (briks) og syreindhold, idet disse analyser
kan korreleres med bærrenes modningsgrad (modne bær har et lavt syreindhold og et højt
tørstofindhold). Modne frugter danner gradvist andre forskellige specifikke organiske syrer,
og indholdet af disse specifikke syrer kan derfor anvendes som et mål for frugters friskhed.

Bær og frugter afregnes efter vægt (evt. med angivelse af %syre eller %briks). Prisdannelsen
på disse råvarer foregår desuden ud fra generelle markedsparametre som fx høstens størrelse,
priserne på bær i udlandet, osv.).

* Det er i øjeblikket vanskeligt at indføre kvalitetsafregning på bær, fordi kvalitets-
parametre som fx specifikke aroma- og smagskomponenter i bær ikke er kortlagt, og der
findes derfor ikke analysemetoder til måling bærrenes sensoriske kvalitet.

Ved fremstilling af marmelade og grød er bær og frugters (naturlige) indhold af pektin en
usikkerhedsfaktor ved beregning af færdigvarens geleringsevne. Disse produkter tilsættes
pektin under produktionsprocessen for at opnå en passende geleringsevne (jf. afsnit 3.4.1).
Variationer i råvarens naturlige pektinindhold kan imidlertid medføre, at det totale pektin-
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indhold i produktet bliver for højt (produktet bliver for stift, og tilsat pektin kunne være
sparet) eller for lavt (utilstrækkelig geldannelse i det færdige produkt). På nuværende tids-
punkt laves der et prøvekog af bærfrugter til fremstilling af marmelade for at estimere
råvarens geleringsevne (pektinindhold), ligesom hver ny pektinleverance afprøves.

* Udvikling af en hurtigmetode til måling af geleringsevne af bær og frugter vil gøre det
muligt præcist at beregne, hvor meget pektin, der senere skal tilsættes under marmelade-
/grødproduktionen for at opnå en optimal geldannelse i det færdige produkt.

Bær til fremstilling af frugtsaft kan vurderes ud fra bærrenes presbarhed, men udvikling af en
metode til bestemmelse af pektinindholdet i råvaren vil ligeledes betyde, at der kan tilsættes
en præcis mængde pektinspaltende enzym til råvaren ved maische-enzymering (jf. afsnittet
om presning). Som en konsekvens heraf kan der muligvis spares både enzymmængde og
procestid (undgå evt. unødvendig lang opholdstid i maische-tanken).

Lagring

Ved lagring af frugt og grønt er de vigtigste processer respiration (ånding) og transpiration
(fordampning). Når råvaren høstes, ophører forsyningen med vand, hvorimod fordampningen
fra råvaren fortsætter. Der dannes vand ved respirations- og andre intermediære processer,
men denne mængde er ikke tilstrækkeligt til at holde råvaren i vandbalance. Vandtab
forårsager den største del af det vægttab, der foregår ved lagring af frugt. De fleste grøntsager
(fx kartofler, kål og gulerødder) er mindre følsomme over for vandtab, og grøntsager har
derfor en forholdsvis længere holdbarhed efter høst end frugter (med undtagelse af æbler og
pærer, som også kan langtidslagres).

Ved respirationen omdannes sukker og ilt til kuldioxid, vand og energi, dvs. råvarernes
indhold af tørstof mindskes samtidig med, at der udvikles kuldioxid og varme (Bøgh-
Sørensen et al., 1986). Nedbrydningen af tørstof giver således anledning til udbyttetab for
både bær, frugter og grøntsager (fx gulerødder).

Ud over respirationen sker der også en lang række andre biokemiske og fysiologiske
ændringer i frugt og grønt under lagring, som gradvist resulterer i en forringelse af råvarernes
kvalitet. Eksempelvis sker der en nedbrydning af vitaminer (ascorbinsyre), farvestoffer mm.,
hvorved råvarernes smag og ernæringsmæssige værdi reduceres. Andre eksempler på post-
harvest processer i frugt og grønt er tab af chlorofyl (grøn farve), blødgøring af plantevævet
(som følge af omdannelse af især pektin i planternes cellevægge) og ændring i plantedelenes
indhold af organiske syrer, proteiner, aminosyrer mv.

Som illustreret ovenfor medfører lagring af frugt og grønt generelt et svind under
råvareproduktionen, men kvalitetstabet kan mindskes, hvis råvarerne behandles skånsomt
under høst og hurtigt lagres under passende betingelser (jf. tabel 2). Temperatur, luftfugtighed
og atmosfæresammensætning er de vigtigste parametre ved opbevaring af frugt og grønt, og
betydningen af disse lagringsparametre er beskrevet nedenfor.
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For enkelte råvarer kan lagring også have en positiv indflydelse på kvaliteten. Sårheling af
kartofler og løg sker ved en opbevaring ved ca. 10-15C i nogle dage. Rifter, skrammer o. l. på
overfladen forkorkes, hvilket giver øget modstandskraft over for udtørring og sygdomsangreb.

Temperatur

Lav temperatur nedsætter respirationshastigheden og hæmmer den mikrobiologiske aktivitet
under lagring. Som det fremgår af tabel 2, er der stor forskel på, hvor lav opbevarings-
temperatur de enkelte råvarer kan tåle. Generelt opbevares frugt og grønt ved temperaturer
lige over 0°C. Kuldefølsomme grøntsager som fx agurker og squash skal opbevares ved min.
+10°C, mens kartofler opbevares ved +4-6°C (Nielsen, 1993).

Opbevaring ved for lav temperatur kan medføre kvalitetstab i form af kuldeskader og kan
introducere uønskede biokemiske reaktioner. Kuldeskader opstår, når vævet svækkes og
ødelægges, hvilket ofte kan ses som vanddrukne pletter på overfladen af råvaren. I stivelses-
holdige råvarer som fx kartofler omdannes en del af stivelsen til sukker under kølelagring,
hvorved kartoflerne får en sødere smag, og samtidig kan denne kulhydratnedbrydning
forårsage problemer med brunfarvning (karamelisering) af produkterne under en senere
varmebehandlingsproces.

I løg er det ikke stivelse, men fructaner, der nedbrydes til forskellige sukkerarter under køle-
lagring, hvilket giver problemer med at fremstille friterede løgprodukter med en ensartet
farve. Sukkeromdannelsen betyder, at der ikke er en retliniet sammenhæng mellem tørstof-
indholdet i råvaren og farven på det færdigstegte produkt. Desuden kan andre parametre som
fx sort, dyrkningslokalitet, høsttidspunkt, etc. have indflydelse på sukkeromdannelsesten-
densen. I øjeblikket er det således nødvendigt at lave en stegeprøve på alle råvarepartier af løg
og kartofler (efter lagring) for at registrere brunfarvningstendensen, og produktionen skal
løbende justeres som følge af kulhydratændringerne i råvaren.

* Undersøgelse af kulhydratændringerne som funktion af sort, dyrkningsbetingelser, høst
og post-harvest behandling (inkl. lagring) skal gøre det muligt at forudsige og eventuelt
dirigere (ensrette) eller forhindre sukkeromdannelsen i løg og kartofler, hvorved
råvarerne bliver mere ensartede.

Dette langsigtede projekt kræver kortlægning af mange faktorer, og der er bl.a. på forsøgs-
stationen i Årslev taget fat på undersøgelse af sukkeromdannelsen i løg.

Luftfugtighed

Størrelsen af væsketabet under lagring afhænger af temperaturen og luftfugtigheden i
lagerrummet. For at mindske væsketabet bør de fleste frugter og grøntsager kølelagres ved en
så høj luftfugtighed som muligt, normalt ca. 90-95% relativ fugtighed. De fleste grøntsager
indeholder mellem 80-95% vand, og tab af vand er ensbetydende med et vægttab, der kan
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give økonomiske tab ved en senere afregning efter vægt. Væsketabet medfører rynkede
(visne) produkter, og samtidig er visne råvarer mere udsatte for sygdomsangreb. Væsketabets
størrelse afhænger også af antal sår og skader samt lufthastigheden på lageret, idet der kan
være betydelig forskel på luftfugtigheden ude i lageret og i luftrummet mellem de enkelte
råvarer. Asier og græskar kan tåle at blive opbevaret på køl i 2-3 døgn, men disse råvarer taber
hurtigt en masse væske og bliver seje.

For-tørrede råvarer som løg, der tørrer på marken, skal naturligvis ikke lagres ved høj luft-
fugtighed, men opbevares ved relativ lav luftfugtighed, jf. tabel 16. I praksis kan løg fx lagres
i frostfrie rum med indblæsning af kold luft. Tørring af løg giver en forlænget holdbarhed.

Kilde: Modificeret fra Bøgh-Sørensen et al., (1986). Nielsen, (1993).
aCA: Lagring i modificeret atmosfære (CA-lagring).
bSortsafhængig.
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Tabel 16. Optimale lagringsbetingelser for opbevaring af forskellige grøntsager og frugter

Råvare Tempe- Relativ Normal Bemærkninger
ratur luftfugtig holdbarhed
(°C) -hed (%)

Gulerødder 0 90-95 4-6 mdr. Ethylenfølsom

CAa: 3-4% CO2+2-3%O2
Kulelagring
Biokonservering

Hvidkål 0 90-95 2-6 mdr. Ethylenfølsom
CA: 3-4% CO2+1-2% O2
Biokonservering

Kartofler +4-6 ca. 90 5-9 mdr. Sårheling før lagring
Ethylenfølsom
CA muligt

Løg ÷1-0 75-85 5-9 mdr. Fortørring før lagring
Ikke særlig ethylenfølsom
CA: 3% CO2 + 2-3% O2

Icebergsalat 0 90-95 1-3 uger Ethylenfølsom

Æbler 0-5b 90-95 2-8 mdr. Ethylenproducerende

CA: 2-5% CO2b+ 3% O2
Biokonservering

Pærer ÷1-0 90-95 1-6 mdr. Ethylenproducerende
CA: 3% CO2 + 2-3% O2
Biokonservering muligt

Kirsebær ÷1-2 90-95 1-2 uger CA: 10% CO2 + 3% O2

Jordbær 0 90-95 1-5 dage CA: 0% CO2 + 3% O2



Atmosfæresammensætning

Ethylen er en luftart, der dannes ved frugters respirationsproces. Æbler, pærer og blommer har en
kraftig ethylenproduktion, men nyhøstede, sygdomsangrebne grøntsager afgiver også en del ethy-
len. Ethylen virker som et plantehormon ved at stimulere modningen af mange frugter og grønt-
sager, hvilket som regel er uønsket, da processerne ikke stopper ved opnåelse af ‘fuld modenhed’.
Selv meget små koncentrationer (ppm) af ethylen på kølelageret kan virke stærkt stimulerende på
modningen af en del råvarer. Som det fremgår af tabel 16 er mange råvarer meget følsomme over
for ethylen (fremkaldelse af bitter smag i gulerødder, fremkaldelse af pletter på salat, etc.), hvor-
for ethylen skal fjernes ved en passende luftcirkulation på kølelageret (Ryall & Pentzer, 1986).

Råvarers holdbarhed under kølelagring kan ofte forøges ved at ændre sammensætningen af
atmosfæren i lagerrummet. Et reduceret iltindhold og/eller et højere indhold af kuldioxid i
lagerrummet (i forhold til atmosfærisk luft) nedsætter råvarernes respirationsrate. Denne form
for opbevaringsteknik betegnes lagring i modificeret (kontrolleret) atmosfære (CA-lagring).
Den optimale luftsammensætning varierer for de enkelte råvarer som angivet i tabel 16.

Der er opnået gode resultater med lagring af sødkirsebær, hvor der kan opnås en holdbarhed
på seks uger ved at starte kølekæden ude i plantagen og udnytte CA-lagring. Tilsvarende
forsøg med forlængelse af holdbarheden ved lagring af kinakål, issalat og surkirsebær er
påbegyndt under FØTEK-programmet.

Inden for frisk frugt er det primært æbler og pærer, som lagres. Æbler lagres i Danmark fra
midt i september og frem til næste års høst. Lagring i kontrolleret atmosfære har været kendt i
Danmark i 30-40 år. Disse lagre er et sluttet kredsløb, hvor frugtens respirationsprocesser
styres ved at holde en lav iltprocent i luften på lageret samtidig med, at temperatur og luft-
fugtighed kontrolleres. Der er store omkostninger og tekniske problemer (lukning af lager
under en lang høstperiode) forbundet med lagring i kontrolleret atmosfære, hvorfor denne
opbevaringsteknik kræver lagring af store mængder for at være rentabel.

Eksempelvis lagres den franske og hollandske æblehøst i modificeret atmosfære på store lagre,
hvor der højst går 18 timer, fra æblerne plukkes, til lagrene er lukket. Æblehøsten er så stor i disse
lande, at det ikke er nødvendigt at lagre flere forskellige sorter på samme lager, dvs. opbevarings-
betingelserne kan optimeres til én bestemt sort. Derudover anvendes vandkøling/isdampkøling
for at køle æblerne til lagertemperatur hurtigst muligt. Flydende kvælstof kan anvendes til at inhi-
bere respirationsprocesserne og sikre, at æblerne er nedkølede inden lagring. Endvidere benyttes
post-harvest kemikaliebehandling mod visse fysiologiske sygdomme (brun skræl). Kemi-
kaliebehandling kombineret med CA-lagring er mindst lige så effektivt som strålebehandling til
forlængelse af æblers holdbarhed. I Danmark er råvareproduktionen umiddelbart for lille til
lukning af lagre inden for 18 timer og opbevaring af forskellige sorter særskilt.

* Design af billigere/alternative faciliteter til CA-lagring ‘i mindre målestok’ vil gøre det
muligt for danske råvareproducenter og mindre forarbejdningsvirksomheder at udnytte
vidensopbygningen og fordelene ved CA-lagring til opbevaring af mindre mængder af
råvarer.
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Sygdomsangreb under lagring

Angreb af mikroorganismer giver også anledning til tab ved lagring. Mikroorganismerne kan
transporteres med råvarerne ind på lageret (løggråskimmel, storknoldet knoldbægersvamp,
lakridsråd i gulerødder, etc.) eller være til stede på selve lageret (fx hvid lagersvamp). Det er
meget svært at bekæmpe fx gråskimmel på selve lageret, og et eventuelt svampeangreb
forebygges i øjeblikket ved sprøjtning af markerne.

* Udvikling af hurtige, følsomme analysemetoder til påvisning af post-harvest sygdomme
(svampe- og bakterieangreb) i frugt og grønt kan i kombination med prædiktiv mikro-
biologi bruges til at forudsige udviklingen af råvarernes mikrobiologiske kvalitet under
lagring og dermed bruges til at minimere svind ved en effektiv lagerstyring.

* Biokonservering kan anvendes til forlængelse af råvarernes holdbarhed under lagring.
Ved biokonservering podes råvarer som fx æbler, hvidkål og gulerødder med en
podeorganisme (gær), hvorefter podeorganismen skal forhindre fremvækst af uønskede
mikrobielle fordærvere ved simpel konkurrence.

12. Forbehandling

Forbehandling af frugt og grøntsager følger typisk følgende flow:

Modtagelse på fabrik
↓

Sortering
↓

Mekanisk rensning
↓

Vaskning
↓

Sortering efter størrelse og/eller kvalitet
↓

Skrælning, trimning o. l.
↓

Blanchering

Mange råvarer underkastes kun en del af forbehandlingsprocesserne. Det er for eksempel ikke
alle frugter og grøntsager, der skrælles, og sure bær blancheres normalt ikke. Desuden kan
sortering af praktiske årsager foregå efter selve forarbejdningsproceduren (fx sorteres ærter
efter indfrysning, idet sortering før blanchering ville betyde, at ærterne skulle holdes adskilt
og behandles forskelligt under blanchering).
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Sortering

For at sikre den højst mulige kvalitet i det færdige produkt er det essentielt, at de enkelte
råvarer eller råvaredele bliver anvendt mest hensigtsmæssigt. Gode og mindre gode
råvarekvaliteter bør således ikke blandes i det samme produkt, og sortering er derfor et meget
vigtigt led i hele produktionskæden. Sortering foregår ofte ved modtagelse af råvarerne samt
under selve produktionen, og der kan sorteres efter råvarernes størrelse eller kvalitet.

Størrelsessortering

Størrelsessortering sker med henblik på fremstilling af ensartede produkter og af hensyn til
efterfølgende forarbejdningstrin (snitning, udstening, blanchering, varmekonservering etc.),
der skal indrettes efter produkternes størrelse. Desuden kan størrelsessortering medføre øget
effektivitet i produktionen og mindre spild ved anvendelse af bestemte størrelsesklasser til
bestemte produkter. Eksempelvis anvendes store løg til fremstilling af hele kølede eller frosne
løg, mens små løg snittes og friteres. Kartofler sorteres ligeledes før placering i siloer
afhængig af størrelse, sort mv. Herfra udtages bestemte størrelser til fremstilling af bestemte
kartoffelprodukter (fx anvendes store kartofler til produktion af pommes frites).

Asier skal helst være af samme størrelse til produktion af survarer, idet de udhules automatisk
under forbehandlingsproceduren. For store størrelsesvariationer giver derfor et stort svind i
produktionen. Asier håndplukkes og sorteres under plukningen efter størrelse (vægt), og
asierne skal veje mellem 1,1 og 3 kg. Store (tykke) asier frasorteres, fordi disse asier ofte får
en mere ‘grov’ struktur, hvilket giver en dårligere konsistens i det færdige produkt.

Størrelsessortering kan også have afgørende indflydelse på afregningen med råvareproducen-
ten. Eksempelvis afregnes der kun for rødbeder, som har en størrelse på mellem 4 og 7 cm.
Ved råvaremodtagelsen køres rødbeder igennem en rensetromle for at fjerne små rødbeder og
fremmedlegemer, hvorefter rødbederne fx kan sorteres på en gulerodssorteringsmaskine. Små
rødbeder anvendes til foder. Rødbeder med en størrelse over 7 cm går til produktion af
rødbedeterninger, men der er som regel et overskud af store rødbeder, hvorfor disse rødbeder
ofte anvendes til kreaturfoder. Rødbeder størrelsessorteres bl.a. af hensyn til varigheden af
den senere varmebehandling (kogning).

Kvalitetssortering

Kvalitetssortering sker med henblik på at fjerne fremmedlegemer, urenheder og ‘defekte’
råvarer. Manuel kvalitetssortering kan fx foregå på sorterborde, hvor råvarerne transporteres
forbi personalet ved hjælp af ruller, kopper, bånd eller spiraler, mens beskadigede, insekt- og
sygdomsangrebne samt på anden vis ubrugelige produkter frasorteres. Eksempelvis fra-
sorteres gule kålblade, tidsler, brændenælder og fremmedlegemer ved fremstilling af danske
kålprodukter.
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Vægtfyldesortering er en alternativ form for kvalitetssortering, der kan anvendes til maskinel
sortering af ærter. Efter grovrensning (fjernelse af bælgrester m.v.) adskilles de bløde ærter fra
de hårde ærter ved saltgradiering. Ærterne føres igennem en saltopløsning, hvor ærterne
opdeles i forskellige kategorier alt efter ærternes fordeling i væsken som følge af forskelligt
indhold af vand og tørstof. Først frasorteres ærter, der flyder ovenpå eller synker helt til
bunds, og derefter kan resten af ærterne sorteres efter, hvor langt de er sunket ned i væsken.

Kvalitetssortering medfører også en mere optimal udnyttelse af alle råvarekvaliteter. Råvarer
af høj kvalitet kan fx anvendes til varmekonservering eller frysning, mens lettere beskadigede
eller deforme råvarer kan benyttes til mindre krævende produktioner som fx saft og
marmelade. Sortering af æbler er et eksempel på, at den bedste kvalitet går til konsum, mens
frasorterede (små) æbler anvendes til fremstilling af most. Tilsvarende kan bær af høj kvalitet
anvendes til løsfrosne produkter, mens frasorterede bær går til saftproduktion.

Kvalitetssortering efter farve kan ske manuelt eller ved hjælp af optiske sorteringsanlæg, som
er en forholdsvis ny sorteringsteknologi. Bær, kartofler, gulerødder, ærter og sprødstegte løg
føres med et transportbånd igennem et lasersorteringsudstyr med høj hastighed. Sorterings-
udstyret indeholder fotoceller, der registrerer produkternes farve. ‘Fejlfri’ produkter vil
uhindret passere igennem apparatet, mens fremmedlegemer og ‘misfarvede’ produkter
(umodne bær, sortstykker blandt friterede løg og pommes frites, gulerødder med lakridsråd
etc.) blæses væk fra transportbåndet ved hjælp af trykluftspust.

Indførelse af optiske sorteringsanlæg har medført en besparelse af arbejdskraft samtidig med,
at det er blevet muligt at frasortere flere fremmedlegemer (fx tidsler og andet ukrudt fra
ærter), som ikke kunne fjernes med de gamle sorteringsanlæg. Farvesorteringsudstyr til auto-
matisk frasortering af ‘defekter/pletter’ medfører desuden mere ensartede produkter og
dermed en forbedring af kvaliteten af færdigvaren.

Avanceret sorteringsteknologi som fx farvesorteringsudstyret giver industrien en
konkurrencefordel i forhold til producenter, som ikke anvender denne teknologi. Et konkret
eksempel er fremstilling af løsfrosne bær, hvor danske råvarer ikke kan konkurrere på prisen
med importerede bær fra de tidligere østlande. Derimod kan man ved anvendelse af farve-
sorteringsudstyret til sortering af fx solbær og ribs i Danmark levere ensartede produkter, der
kan konkurrere på kvalitet og i sidste ende give et bedre dækningsbidrag. Der importeres også
bær fra Polen og Ungarn, som derefter sorteres på farvesorteringsudstyret og sælges som
løsfrosne produkter.

* Stødpletter og andre mærker på fx kartofler og løg frasorteres i dag manuelt, da den
nuværende teknologi ikke kan registrere relativt små ‘fejl’ på store overflader. Det
eksisterende udstyr kan heller ikke bruges til frasortering af indre defekter såsom
infektion af ærter med ærteviklerens orm.

Sorteringsteknologi til fremstilling af ensartede varer er et middel til at imødegå den
skærpede konkurrence på landbrugsprodukter (inkl. frugt og grønt), der sandsynligvis vil
komme fra de tidligere østlande.
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*Det er således nødvendigt at fortsætte med at udvikle og videreudvikle avanceret
sorteringsteknologi og eventuelt indføre flere sorteringstrin i produktionsgangen.

I alle mostprodukter er det vigtigt, at alle rådne æbler fjernes, idet ét råddent æble kan
indeholde nok af det kræftfremkaldende svampetoksin patulin til at forurene most fra 250 kg
æbler (grænsen for patulin-indhold i danske mostprodukter er 25 ppb).

* Det er på nuværende tidspunkt nødvendigt at sprøjte æbleplantager mod patulin-
producerende svampe, men optimering af sorteringsteknologi til frasortering af rådne
æbler kan reducere risikoen for toksinforgiftning og dermed reducere behovet for
sprøjtning. Samtidig skal tab som følge af svampeangreb naturligvis minimeres ved
skånsom behandling under høst og lagring ved passende betingelser (jf. afsnittet om
lagring).

Vask

Forbehandling af de fleste grøntsager starter med rensning og/eller vask. For mange bær-
frugters vedkommende er mekanisk rensning dog unødvendig og direkte skadelig for råvare-
kvaliteten (jordbær, hindbær etc.). Bær vaskes slet ikke eller overbruses kun let med vand.

De mere robuste råvarer (kartofler, løg) renses først mekanisk for at fjerne jord, småsten og
snavs ved at lade råvarerne passere roterende, perforerede tromler (eventuelt udstyret med
børster), rysteborde med tremmer, kraftige blæsere eller lign. Forbehandling af løg kan starte
med en slags tørrensning, hvor løgene placeres i siloer, som opvarmes med luftstrømme
nedefra (ca. 20°C). Herved løsnes løgskaller og snavs. Derefter føres løgene igennem en
stenudskiller og videre til aftopning (jf. afsnittet om skrælning, snitning etc.). Bladrige
grøntsager (salat, kål) kan tumbles for at løsne sand og jordpartikler, men behandlingen vil
beskadige det skrøbelige bladvæv og medføre tab af udbytte, kvalitet og vitaminindhold.

I den efterfølgende vask fjernes overfladesnavs og urenheder. Vaskeprocessen kan
effektiviseres ved, at råvarernes overflade børstes, bringes til at gnide mod hinanden eller
udsættes for kraftige vandstråler/luftstrømme, der kan trænge ned i fordybninger og huller.
Vaskeprocessen kan ligeledes lettes ved tilsætning af afspændingsmiddel til vaskevandet for at
nedsætte vandets overfladespænding, men afspændingsmidlet skal omhyggeligt skylles af
råvarerne igen.

Rensning og vask af frugt og grøntsager er processer, der medfører store tab i kvalitet og
næringsværdi (mekanisk beskadigelse, udludning af aroma-, farve- og næringsstoffer). Udlud-
ningstabets størrelse afhænger af råvarens art, idet vask af bladrige grøntsager med stor
overflade kan medføre et næsten totalt tab af ascorbinsyre, mens vask af rodfrugter som fx
kartofler ikke har så stor betydning for indholdet af næringsstoffer. Anvendelse af koldt vand,
mindst mulig vandmængde og kort vasketid nedsætter udludningstabet (Bøgh-Sørensen et al.,
1986).
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Der forbruges forholdsvis store mængder vand til vask af råvarerne, hvilket giver betydelige
omkostninger til spildevandsrensning og -afledning, idet vand fra vaskeprocessen indeholder
meget jord og snavs. Dette vand kan ikke recirkuleres til andre trin i produktionen, hvor der
håndteres renere produkter.

* For at nedbringe udludningstabet, procestiden og vandmængden er der således stadig
behov for udvikling af effektive og vandbesparende vaskeforanstaltninger. Dette gælder
generelt for vaskeprocesserne inden for frugt og grønt. Eksempelvis er der allerede
indført et vandbesparende sandfangesystem i forbindelse med vask af kartofler, hvor
sand og jord fra vaskeprocessen opsamles og deponeres.

* Forbehandling og vask af råvarerne i marken som led i høstprocessen vil medføre
mindre problemer med rensning af spildevand på fabrikken.

Der er dog også fordele forbundet med vask, idet vandafkøling af råvarerne medfører, at respi-
rationsprocesserne (og fordampningen) nedsættes. Desuden medfører neddypning i vand en
mindre kontakt mellem råvaren og luftens ilt, hvorved oxidation af bl.a. ascorbinsyre reduceres.

Derudover kan vand anvendes som transportmiddel, hvorved mekaniske skader på råvarerne
ved transport fra ét sted til et andet minimeres samtidig med, at råvarerne vaskes. Æbler gen-
nemgår en vaskeproces før presning, hvor det tilstræbes at fjerne jord, blade, fugle- og insekt-
ekskrementer mv. Vaskeprocessen foregår typisk samtidig med, at æblerne transporteres fra
modtagestationen til produktionsområdet. Æbler fremføres i kanaler fyldt med vand hen til en
vertikal-gående sneglegang, hvor æblerne overbruses i modstrøm. Herfra føres de vaskede
æbler ind på mosteriet.

Skrælning, snitning o. l.

Inden blanchering skal mange frugter og grøntsager skrælles, have fjernet stilke, blomster,
sten og kernehus samt skæres i stykker. Blomster fjernes generelt fra bær efter indfrysning
ved tumbling. Der er udviklet specielle maskiner til mange af disse funktioner, men i flere
tilfælde er maskinerne en modificering af allerede eksisterende teknologi. Eksempelvis kan
solbær rippes på en maskine, der oprindeligt var en bønnesnitter.

Skrælning, trimning og fjernelse af sten, kerner, mv. er processer, der medfører væsentlige
udbyttetab og store mængder spildprodukter. Ludskrælning af søde kartofler medfører
udbyttetab på ca. 10-18%, afhængig af kartoflernes størrelse. Størstedelen (ca. 90%) af
vitamintabet ved forarbejdning af grøntsager sker under skrælning og snitning. Indholdet af
visse næringsstoffer som fx jern er koncentreret i råvarernes yderste lag, hvorfor tab af
næringsstoffer ved skrælning ofte vil være procentvis større end det tilsvarende vægttab.

I de efterfølgende afsnit omtales forskellige teknikker til skrælning af frugt og grønt. Det
gælder generelt for skrælningsprocesser, at en minimering af spildprocenten vil medføre en
øget produktmængde og dermed en bedre indtjening.
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Mekanisk skrælning

Mekanisk skrælning anvendes til skrælning af robuste grøntsager samt æbler og pærer. Som
eksempel kan nævnes løg, kartofler, gulerødder og rødbeder, der kan skrælles på en
karborundumskræller (knivskræller).

Karborundumskrælleren er opbygget af flere valser og en snegl, der fører produktet fremad.
Både valserne og sneglens hastighed kan indstilles afhængig af, hvor godt skrællen sidder
fast. Skrælleprocessen går derfor hurtigst, hvis råvarerne er lette at skrælle. Desuden fås en
mindre spildprocent ved en forholdsvis ‘mild’ skrælning.

Rødbeder er lette at skrælle, hvis de ikke har sårskader (mekaniske skader fra høst og/eller
råd). Rødbeder er ganske robuste og er derfor ikke særlig følsomme over for variationer i
skrællehastigheden.

Løg kan som allerede nævnt skrælles på en karborundumskræller. Et alternativ hertil er
fjernelse af løgskræller med lufttryk, efter at skallen er åbnet med ét snit i siden.

Dampskrælning

Produktet føres af en snegl eller et transportbånd igennem et bad med kogende vand eller
passerer forbi dyser, der udsender dampstråler. Dampskrælning anvendes bl.a. til kartofler og
gulerødder, hvor procestiden og varmebehandlingen er meget afgørende for det færdige
produkts smag og konsistens. Det er ikke muligt at dampskrælle løg, idet løgene derefter får
en grålig farve.

Højtrykdampskrælning

Denne skrælleteknik er en variant af dampskrællemetoden, hvor produkterne hurtigt dampop-
varmes til 150-160°C i en trykbeholder, dvs. temperaturen overstiger 100°C i produktets
yderste væv. Derefter vil et hurtigt trykfald i beholderen medføre, at der udvikles damp under
skrællen, som herefter løsnes fra produktet. Ulempen ved metoden er, at cellerne i de yderste
lag af plantevævet ødelægges samtidig med, at varmebehandlingen ikke inhiberer phenoloxi-
daserne i vævet, hvorved der kan opstå en zone med brunfarvning. Højtrykdampskrælning
anvendes bl.a. til kartofler og gulerødder, hvor skrællen efterfølgende fjernes ved fx at føre
produktet igennem en tromle med børster.

Natriumhydroxid (lud) skrælning

Lud opløser planternes cellevægge, hvilket kan udnyttes til opblødning af skræller. Lud-
skrælning kan foregå i en blanchør, der fyldes med varm natriumhydroxid (NaOH)-opløsning
i stedet for med vanddamp. Ludskrælning kan anvendes til nye gulerødder (5% NaOH i 2-3
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min.), kartofler (8-10% NaOH i 5 min.) og æbler (10% NaOH i 2 min.). Ludbehandling har
den fordel, at beskadiget og råddent væv også fjernes ved processen. Ascorbinsyre, thiamin
og riboflavin er ustabile forbindelser i alkalisk miljø, hvorfor der vil ske et tab af
næringsstoffer ved ludbehandling. Ludskrælning er en teknologisk enkel proces, men
anvendelsen af denne skrælleteknik er meget begrænset af hensyn til de miljømæssige
ulemper ved at arbejde med lud og ved bortskaffelse af lud.

Aftopning

Aftopning af løg foregår ved, at løgene føres hen over rysteriller, hvor toppene falder ned
imellem rillerne og skæres af. Ved afskæring af løgenes top og bund placeres hvert løg
manuelt på en drejeskive, som passerer to knive til afskæring af hhv. top og bund. Afskæring
af løgenes top og bund sker enten før eller efter skrælning. Store løg er lettest at håndtere i
produktionen, fordi det er meget tidskrævende at placere løgene manuelt i maskinen.

* Udvikling af automatiske rod- og topmaskiner til aftagning af top og bund på løg vil
medføre, at produktionshastigheden kan øges samtidig med, at det fysisk hårde og
trivielle arbejde ved maskinen kan undgås.

Snitning/ findeling

De fleste grøntsager gennemgår en eller anden form for ‘snitteproces’ under forbehandlings-
proceduren. Hvidkål grovsnittes før kogning, mens kål til hakket grønkål og hakket spinat
snittes efter blanchering. Kartofler, løg, gulerødder, rødbeder skæres i skiver, tern, stave, etc.
før eller efter blanchering, mens salat og andre grøntsager snittes og rives til fremstilling af
råkostsalater.

Ofte ‘snittes’ frugt (fx æbler) til fremstilling af saft for at opnå et højere saftudbytte under
presningen. Jo mindre stykker frugten opdeles i, jo flere celler ødelægges, og jo større saft-
udbytte kan forventes. Dette gælder dog kun op til en vis grænse, idet meget små frugtstykker
vil formindske saftafløbet under presningen. Den ideelle udskæringsstørrelse afhænger af
sort, modenhedsgrad og pressetype. Bløde sorter og lagret frugt skal skæres i grovere stykker
end sorter med en fastere konsistens og mindre modenhedsgrad.

Snitning, hakning, rivning og lignende ‘udskæringsprocesser’ giver generelt anledning til
kvalitetstab. Ved fremstilling af vakuumpakkede, kogte kartoffelprodukter (tern, skiver) sker
ca. 90% af vitamintabet i snitteprocessen.

Kvaliteten af snittede grøntsagsprodukter vurderes ud fra udskæringens regelmæssighed,
størrelse samt antal topstykker, kantstykker, plettede eller misfarvede (grønne) stykker.
Snitning/udskæring af grøntsager medfører således et stort svind i produktionen, idet
råvarerne ikke kan udnyttes optimalt. Eksempelvis giver fremstilling af gulerodsstave et stort
svind (ca. 30%), idet ‘endestykker’, ‘kantstykker’ og knækkede stave frasorteres.
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Der arbejdes konstant med at minimere spildprocenten ved snitning af fx kartofler og gule-
rødder. Ved udskæring af gulerødder er det afgørende, at råvaren indeholder så få knækkede/
revnede stykker som muligt. Der foregår i øjeblikket en undersøgelse af årsagen til revner i
gulerødder, og samtidig har en skånsom håndteringspraksis bidraget til at nedbringe antallet
af knækkede gulerødder. Produktion af specielle størrelser af gulerødder til bestemte
udskæringer er ligeledes et middel til at nedbringe spildprocenten. Gulerødder til skivning
skal således helst være så store/lange som muligt, mens gulerødder til tern skal være brede.

Ved snitning af kartofler til pommes frites har kartoflerne hidtil passeret snitteblokken med en
mere eller mindre tilfældig orientering, men udvikling af en ny kartoffelsnitter (hydrocutter),
hvor kartoflen vendes på den lange led, før den passerer igennem snitteblokken, har medført
en bedre udnyttelse af råvaren, idet der opnås flere lange stave.

Udstening

Der er to typer af teknologi til udstening af kirsebær. Udstening af kirsebær til løsfrosne, hele
bær foregår på en tromle, hvor de optøede kirsebær fra et transportbånd falder ned i huller på
tromlen, som passerer et stempel, der tager stenene ud. Tromle, hulstørrelse og stempel tilpas-
ses kirsebærrenes størrelseskategori således, at der opnås en præcis udstening med maksimalt
udbytte. Valseudstening anvendes derimod ved forbehandling af bær til syltetøj, idet bærrene
ikke forbliver hele under processen.

Bærtresterne fra udsteningsprocessen anvendes til saftproduktion, mens kirsebærstenene
bliver brugt som brændsel.

Udstening af kirsebær til løsfrosne bær er en speciel teknik, som gør det muligt for danske
virksomheder at fremstille et nicheprodukt. Et andet eksempel på udvikling af en speciel
udsteningsteknologi er en maskine til fjernelse af kernerne i hyben.

Presning

Hele produktionsgangen ved fremstilling af frugtsaft og koncentrat er illustreret i appendiks i
figur A.2, mens selve forbehandlingen (maische-enzymering) og presseproceduren med
efterfølgende filtrering er beskrevet i dette afsnit.

Der høstes en del æbler direkte til presning, men størstedelen af produktionen af æblemost er
baseret på industriæbler, dvs. æbler, der er frasorteret til konsum pga. størrelse, stødpletter,
frostskader eller lignende. Industriæblerne er derfor ikke optimerede til mostfremstilling. Af
bærfrugter anvendes surkirsebær, solbær og i mindre omfang ribs, hindbær, jordbær mv. til
fremstilling af frugtsaft. Bærfrugt dyrkes primært med henblik på salg direkte til industrien
(med undtagelse af jordbær), dvs. der er ikke frasorterede bær, som anvendes til saft-
fremstilling, og dermed skulle råvarekvaliteten være bedre end for æblers vedkommende.
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Forbehandling (maische-enzymering)

Frosne bær tøs op til omkring ÷7°C - 0°C i en optøningssnegl inden enzymering og presning.
Frosne bær giver et bedre presseudbytte end friske bær, idet plantevævet destabiliseres og
eventuelt frostsprænges.

Pektinindholdet i frugten har stor betydning for råvarens presbarhed. Pektin består hovedsageligt
af (1-4)a-D-polygalacturonsyre, som i større eller mindre grad er estrificeret med methanol.
Pektin i moden frugt er vandopløseligt, mens der i umoden frugt findes uopløseligt protopektin.
Disse forskellige pektinformer (især de vandopløselige) tilbageholder saften under presningen,
idet pektinerne giver frugtmassen en højere viskositet. Solbær indeholder så meget pektin, at der
kan dannes en gel under presningen. Maische-enzymering, dvs. tilsætning af pektinspaltende
og/eller cellulosespaltende enzymer til maischen (frugtmassen) før presning, øger frugtens
presbarhed, idet pektinerne og cellulosen i frugtens cellevægge nedbrydes. Enzymeringen kan
foregå som kold-enzymering (stuetemperatur) eller som varme-enzymering (40-50°C).

* Udvikling af en hurtigmetode til måling af pektinindholdet i bær og frugter vil gøre det
muligt præcist at beregne hvor meget enzym, der skal tilsættes under maische-
enzymeringen, samt hvor længe bærfrugten skal enzymeres.

Saftpresning

Når frugten er skåret i passende små stykker og enzymeret, vil en mindre del af saften frit kunne
‘løbe fra’ maischen (10-20%), men resten af saften kan udvindes ved at sætte maischen under
tryk. Presning af maischen kan foregå i en stempelpresse/tromlepresse, der består af en cylinder
med et stempel (se figur 1). I cylinderen er der udspændt kunststofslanger, der virker som et
drænsystem under presningen. Cylinderen roterer under presningen, hvorved maischen lagres
imellem slangerne. Stemplet bevæges fremad, hvorved saften presses ud af maischen og ind i
slangerne.
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Figur 1. Horisontal stempelpresse til presning af bærfrugt. Når stemplet bevæges fremad,
presses saften ud af bærfrugten og ind i drænsystemet af udspændte kunststofslanger.
Cylinderen roterer under presningen.



Normalt kan der maksimalt opnås et saftudbytte på ca. 85%. Saftudbyttet afhænger primært af
tryk, stempelhastighed, maischelagstykkelse, findelingsgrad og selve råvaren (sort, moden-
hedsgrad mm.). Der er fx fremavlet æblesorter, som giver et bedre presseudbytte (men råvare-
produktionen af æbler er primært rettet mod konsummarkedet).

* Optimering og effektivisering af presseudbyttet vil give en øget rentabilitet i produk-
tionen og en bedre udnyttelse af råvarerne.

Ved presning af saft er varmebehandling af råvarerne årsag til et betydeligt tab af aroma og
farve. Den nuværende produktionsteknologi gør det nødvendigt at varmebehandle råvarerne
under både maische-enzymering og presning, dvs. der tabes mange af de farve- og aroma-
komponenter, som bidrager til saftens sensoriske kvalitet.

* Anvendelse af alternative opvarmningsmetoder og/eller alternative presningsmetoder vil
mindske tabet af smag og aroma under produktionsprocessen.

Presning af jordbær, solbær, kirsebær, ribs mv. giver et restprodukt (trester), som på nuværende
tidspunkt ikke udnyttes kommercielt. Tresterne køres på lossepladsen eller til kompostering.

* Udvinding og opgradering af indholdsstoffer fra presserester vil ligeledes betyde en
bedre udnyttelse af råvarerne.

Filtrering

Efter presning er saften uklar som følge af indhold af cellebestanddele, hvorfor saften ofte
filtreres. Kiselgurfiltrering er et eksempel på en hyppigt anvendt filtreringsteknik, men pro-
cessen resulterer i et affaldsprodukt (kiselgur); anvendelse af dette er i udlandet pålagt store
miljøafgifter, og tilsvarende må forventes i Danmark.

Det har været forsøgt at anvende ultrafiltrering til fremstilling af saft, men ultrafiltrering kan
kun bruges til æblesaft. Ved filtrering af saft fra bær fjerner denne filtreringsteknik farve-
komponenterne fra bærsaften.

* Udvikling af alternative filtreringsprocesser, som ikke resulterer i et problematisk
affaldsprodukt, vil imødegå forventede krav til miljøafgifter.

13. Forarbejdning og konservering

Efter modtagelse og forbehandling skal råvarerne videre forarbejdes for at opnå produkter med en
længere holdbarhed. Til dette formål anvendes forskellige konserveringsprincipper, hvor tempera-
turbehandling og kemisk konservering er de hyppigst anvendte konserveringsmetoder. I de efter-
følgende afsnit beskrives forskellige temperaturbehandlingsmetoder (varmebehandling, frysning,
optøning) og kemiske konserveringsmetoder (sukker- og syrekonservering samt fermentering).
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Varmebehandling

Varmebehandling er en vigtig proces ved forarbejdning af frugt og grønt. Grøntsager til
frostlagring skal varmebehandles for at undgå bismag under lagring. Marmeladeprodukter
varmebehandles af hensyn til produktets homogenitet, mens varmebehandling også kan
benyttes til at fremstille produkter med specielle egenskaber og/eller højere forædlingsgrad
(forkogte kartofler, sprødstegte løg etc.). Der kan således være mange forskellige årsager og
formål med varmebehandling af frugt og grønt, hvilket illustreres i de følgende afsnit.

Pasteurisering

Pasteurisering er en hurtig varmebehandlingsproces, hvor produktet almindeligvis opvarmes
til en centrumtemperatur på ca. 70-80°C i 30 sekunder. Pasteurisering er samtidig en
forholdsvis mild varmebehandling, og formålet med denne korte temperaturbehandling er at
gøre produktet mikrobiologisk stabilt.

Upasteuriseret friskpresset frugtsaft og klaret saft er et glimrende vækstmedium for mikro-
organismer, og desuden er saften kemisk ustabil som følge af enzymatisk aktivitet. Da pH er
relativ lav i frugtsaft, kan en pasteurisering kombineret med det lave pH gøre saften stabil,
hvorved holdbarheden forlænges. Det er ofte nødvendigt at varmebehandle saften to gange,
idet varmebehandling er nødvendig inden lagring på steriltanke og ved tapning på detail-
emballage. For at undgå varmeskader på saften bør den varmes hurtigt op til pasteuriserings-
temperaturen og afkøles hurtigt igen. Dette kan fx opnås ved HTST (High Temperature Short
Time) behandling i et pladepasteuriseringsapparat.

Ved pasteurisering af nogle produkter skal der tages specielle forholdsregler for at gøre
produktet mikrobiologisk stabilt. Eksotiske frugter som fx ananas til produktion af frugtgrød
eller marmelade kan indeholde nogle thermetolerante bakterier, som kræver pasteurisering
ved en højere temperatur (ca. 5°C over normale centrumtemperaturer). Tomater skal ligeledes
pasteuriseres ved en højere centrumtemperatur, idet tomater er vanskelige at håndtere i
produktionen på grund af risiko for vækst af sporedannende bakterier.

Ved pasteurisering kan det være meget afgørende for det færdige produkts kvalitet, at tempe-
raturbehandlingen er ‘præcis’. Ved fremstilling af asier til survarer er det således vigtigt, at
produkterne bliver pasteuriseret til en centrumtemperatur, der ligger så tæt på 80°C som
muligt, idet denne varmebehandling giver asier en god konsistens (sprøde). En kraftigere
pasteurisering medfører en sejere konsistens. Generelt konserveres survarer ved pasteurisering
kombineret med et lavt pH (3,6-4,0) i færdigvarerne.

Blanchering

Grøntsager underkastes ofte en kort varmebehandling (blanchering) inden frysning, tørring
eller fremstilling af konserves. Formålet med blancheringen afhænger af den videre for-
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arbejdning af produktet. Ved efterfølgende tørring eller frysning er hovedformålet med
blanchering at inaktivere enzymer (peroxidaser, lipaser, lipooxigenaser), der ellers hurtigt
ville være i stand til at forringe produktets farve, smag og næringsværdi.

I phenolholdige produkter forårsager polyphenoloxidaser enzymatisk, oxidativ brunfarvning,
hvilket er én af de primære kvalitetsforringende processer i frugter og mange grøntsager.
Polyphenoloxidaserne kan hurtigt forårsage misfarvning af lyse produkter som æbler, pærer,
ferskner og kartofler. Polyphenoloxidaserne kan inaktiveres ved blanchering, men blanchering
af frugt vil ofte medføre alvorlige kvalitetstab, og enzymatisk brunfarvning må derfor i stedet
forhindres ved tilsætning af enzyminhibitorer (fx SO2), antioxidanter (fx ascorbinsyre) eller
ved anvendelse af andre konserveringsprincipper (sukkerlage).

Blanchering har stor betydning for bevarelse af den grønne farve i frosne og tørrede
grøntsager. Chlorophyl frembringer den ønskede lysegrønne farve i produkterne, men
enzymer kan katalysere omdannelsen af chlorophyl til pheophytin, der er en mørk olivengrøn
forbindelse. En passende varmebehandling kan inaktivere enzymerne uden samtidig at
omdanne for meget af chlorofylindholdet i produktet. Den bedste blanchering af ærter opnås
ved 100°C i 2 min., hvor kun 7% af chlorophylmængden omdannes. Tilsvarende har frosne
bønner, der er blancheret i 1 min. ved 93-100°C, en bedre farve end bønner, der er blancheret
i både kortere og længere tid.

Det primære formål med blanchering af råvarer til dåsekonserves er at uddrive den luft, som er
indesluttet i små luftlommer eller opløst i vand i plantevævet, idet luften ellers ville forårsage
ufuldstændig fyldning, korrosion og forringet holdbarhed som følge af forhøjet iltindhold i dåsen.
(Luftuddrivelsen medfører, at de yderste cellelag falder sammen, hvorefter vævet under
overfladen er bedre beskyttet mod oxidationsprocesser). Ærter og æbler indeholder relativt meget
luft, og der er til varmebehandling af æbler udviklet flere metoder til blanchering under vakuum,
hvorved luftuddrivelsesprocessen effektiviseres. Desuden fungerer blancheringsprocessen ved
fremstilling af dåsekonserves som forvarmning af produktet før påfyldning på dåse.

A) Blancheringsmetoder

De to traditionelle blancheringsmetoder er vandblanchering og dampblanchering. Den væsent-
ligste forskel er, at dampblanchering forårsager et mindre udludningstab end vandblanchering,
hvilket giver et mindre tab af næringsstoffer (inkl. vitaminer). Til gengæld resulterer damp-
blanchering af grøntsager ofte i en græsagtig bismag som en konsekvens af manglende udvask-
ning af uønskede smagsstoffer (bitterstoffer). Dannelse af bismag ved dampblanchering af
grøntsager kan ofte forhindres ved vaskning i varmt vand før varmebehandlingen, men denne
proces vil give et betydeligt udludningstab. I Danmark dampblancheres bl.a. kål og spinat, men
ellers er vandblanchering den hyppigst anvendte metode til varmebehandling af frugt og grønt.

Frugt og grønt kan blancheres i en trådnettromle indeholdende en transportør (trådnetlommer,
snegl eller lign.), der fører produktet gennem blanchøren, dvs. gennem et vandbad eller evt. et
damprum. Regulering af blancheringshastigheder foregår ved at variere transportørens hastig-
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hed. Blancheringstiden varierer fra 1-12 min. afhængig af bl.a. størrelsen på produktet.
Frugter til frugtpulp o. l. kan blancheres i et vandbad (kogetrug - thermascrew), hvor
produktet føres gennem kogetruget ved hjælp af et skovlhjul. 

Ærter båndblancheres, afkøles i isvand og indfryses, hvorefter størrelsessorteringen foregår.
Ærterne burde størrelsessorteres før blanchering, idet blancheringstiden er baseret på de store
ærter, dvs. de mindre ærter får en lidt for kraftig varmebehandling, hvilket har en negativ
effekt på smag og farve. I praksis størrelsessorteres ærterne efter indfrysning af tidsmæssige
og kapacitetsmæssige årsager, da sortering før blanchering ville medføre, at hvert parti skulle
blancheres for sig selv samtidig med, at blancheringsbetingelserne konstant skulle ændres.

B) Blancheringskontrol

I frugt og grøntsager er enzymerne katalase og peroxidase almindeligt forekommende.
Enzymerne er forholdsvis varmeresistente, hvorfor disse to enzymer kan anvendes til kontrol
af blancheringsgraden. Katalasetest kan anvendes til grønne bønner, asparges og spinat.
Peroxidasetesten benyttes til produkter, som gennemgår en kraftigere varmebehandling, idet
katalase inaktiveres allerede ved en mild varmebehandling. Til phenolholdige produkter måles
blancheringsgraden med en phenolaseprøve.

Blanchøren kan være en af de væsentligste mikrobiologiske kontaminationspunkter i en
konservesfabrik. Der vil altid være dele af blancheringsapparatet, hvor temperaturen kun er
40-50°C. Samtidig indeholder blanchøren rigelige mængder af næringssubstrat, hvorfor der er
gode muligheder for vækst af thermofile mikroorganismer, som efterfølgende kun kan fjernes
fra konservesprodukterne ved kraftig varmebehandling/autoklavering.

* Blanchering giver således anledning til kvalitetsændringer i form af tab af aroma og
vitaminer, konsistensændringer mv., hvorfor kvaliteten af varmebehandlede produkter
muligvis kan forbedres ved at erstatte de nuværende blancheringsmetoder med
alternative (opvarmnings)teknikker.

Kogning

Forkogte eller kogte produkter har i princippet været udsat for en ‘over-blanchering’, dvs.
produkterne har en længere opholdstid i blanchøren. Fremstilling af forkogte produkter
betyder, at produktionskapaciteten er lidt lavere, idet blanchøren kører lidt langsommere.
Eksempelvis foregår mørkogning af grønkål og hvidkål i en sneglekoger (blanchør baseret på
damp), og opholdstiden i sneglekogeren er hhv. 45 min. og 20 min. Forkogte/kogte produkter
har generelt en højere mikrobiologisk kvalitet end blancherede produkter som følge af den
længere varmebehandlingstid.

Rødbeder til survareproduktion koges i batches i 45-55 min. alt afhængig af årstiden og af
rødbedernes størrelse. Hvis rødbederne ikke er møre efter kogning i 1,5 time, må de kasseres.
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Problemer med utilstrækkelig mørkogning af rødbeder kan forekomme i slutningen af
sæsonen, men årsagen til dette fænomen kendes ikke.

Kogning medfører normalt et betydeligt tab af vitaminer, men pakning af produkterne (fx
kartofler) i vakuumpose inden kogning medfører en minimering af vitamintabet. Vakuum-
pakkede, forkogte kartofler har et højere vitaminindhold end ‘hjemmelavede’ kogekartofler,
fordi kartoflerne koges i pose. Hele produktionsgangen ved fremstilling af forkogte kartofler
er illustreret i appendiks i figur A.4.

Varmesterilisering (autoklavering)

Varmesterilisering anvendes til varmebehandling af færdigpakkede dåser, glas o. l. ved frem-
stilling af hel- og halvkonserves. Varmesterilisering er en meget kraftig form for varme-
behandling, og formålet er at sikre en inaktivering af varmeresistente bakteriesporer, der ellers
kunne give holdbarhedsproblemer.

Ved fremstilling af ærtekonserves fyldes de blancherede ærter på dåse ved hjælp af fylde-
maskiner og passerer derefter et brusebad af 80-90° varm lage med salt og sukker. Her bliver
dåserne fyldt til randen, men noget af lagen spildes ved transport til lukkemaskinen, så der
opnås et passende head space. Varmebehandling af ærter på dåse foregår som regel ved 120°C
i 20 min.

Kartofler på glas er ligeledes et eksempel på et varmesteriliseret produkt. Skrællede kartofler
fyldes i glas og overhældes med saltlage. Glassene lukkes og autoklaveres ved 120°C i 25-30
min. Kartoflernes holdbarhed opnås gennem virkningen fra saltlagen og autoklaveringen.
Normalt fremstilles konserveskartofler af vinterkartofler, som er ret stivelsesholdige, men der
produceres også konserveskartofler ud fra nye Samsø-kartofler. Disse kartofler høstes, inden
de er helt udgroede, og forarbejdes med det samme. De små Samsø-kartofler høstes kun i 2-3
uger i begyndelsen af juni. Konserveskartofler fra Samsø er et højkvalitetsprodukt, der
adskiller sig ved at have en friskere smag end de almindelige konserveskartofler.

Fritering

Fritering er ‘stegning’ af et levnedsmiddel, som nedsænkes i en 160-190°C varm olie. Ved
fritering har olien til formål at fungere som varmeoverføringsmedium. Ved fritering sker der
en kraftig varmebelastning af olien, som nedbryder og forringer oliens egenskaber. Kvalitets-
forringelserne af olien ses som ændring af lugt, farve og konsistens (olien bliver mørkere og
mere tykflydende) samt en øget tendens til skumning (Larsen, 1993).

Fritering anvendes i frugt- og grøntindustrien til forarbejdning af kartofler og løg. Blanch-
erede, lufttørrede kartoffelsnitter anvendes til fremstilling af pommes frites som illustreret i
figur A.4 (appendiks), hvor opholdstiden i frituren afhænger af det enkelte produkt. Efter
fritering fryses eller køles kartoffelprodukterne.
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Ved fremstilling af sprødstegte løg (‘ristede løg’) paneres de snittede løg inden friturestegning
for at få et sprødt produkt. Paneringen indeholder primært vand, mel og salt, men ved at
ændre på paneringens sammensætning er det muligt at reducere løgenes olieoptagelse og
derved nedsætte det færdige produkts kalorieindhold. Reduktion af olieindholdet medfører
dog samtidig en forringet smagsoplevelse, dvs. det er vanskeligt at opfylde forbrugerens krav
til både sunde og velsmagende produkter.

* Udvikling af nye eller alternative paneringer, fritureolier og/eller friteringsteknikker til
fremstilling af et velsmagende løgprodukt med et højere indhold af løg og lavere
olieindhold vil medføre, at produktet skal konkurrere på kvalitet og ikke på pris, hvilket
vil give en betydelig konkurrencefordel over for udenlandske konkurrenter.

Ved fremstilling af stegte løgprodukter er farven samt indholdet af sortstykker og frie fede
syrer (harskning) afgørende kvalitetsparametre. Sprødstegte løg har en holdbarhed på ca. 1 år,
hvis produktet opbevares tørt og forholdsvis køligt.

Løg og kartofler kan blive mørke under stegning bl.a. som følge af den sukkeromdannelse,
der finder sted i råvaren under lagring (jf. afsnittet Lagring - Temperatur). Variationer i
råvarernes sammensætning, herunder tørstofindhold, medfører således variationer i farven på
det færdige produkt, men sammenhængen mellem farve og råvarekvalitet er ikke kortlagt.
Farven på et friteret produkt kan på nuværende tidspunkt ikke forudsiges ud fra egentlige,
kvantitative målemetoder, mens kvalitative metoder som fx stegeprøver benyttes.

* Udvikling af en metode baseret på fx måling af kulhydratsammensætningen til forud-
sigelse af et råvarepartis egnethed til fritering kan medvirke til bedre udnyttelse af
råvarer.

Køling af varmebehandlede produkter

Varmebehandling medfører et behov for hurtigt og effektiv nedkøling for at minimere
temperaturbelastningen af det enkelte produkt. Eksempelvis afhænger størrelsen af vitamin-
og aromatabet under blanchering bl.a. af, hvor hurtigt der bliver kølet ned efter blancheringen.

Køling af varmebehandlede produkter giver anledning til et betydeligt vandforbrug, men dette
forbrug kan reduceres ved at anvende luft i stedet for vand til den primære afkøling. Andre
nedkølingsteknikker (børster til spredning af produkt, niveauforskelle til vending af produkt)
giver ligeledes en mere optimal udnyttelse af kølevand.

Til gengæld kan nedkøling ved oversprøjtning med koldt vand i stedet for med luft give den
fordel, at produktet ikke klistrer sammen.

Vandforbruget i en virksomhed kan generelt reduceres ved recirkulering og genanvendelse af
kølevand i fx vaskeprocesser, men vand kan ikke ukritisk recirkuleres i produktionen af
hensyn til risiko for mikrobiel kontamination.
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Frysning

Frysning er en hurtig og effektiv konserveringsmetode, hvis fryseteknikken udnyttes optimalt
under hensyntagen til de kvalitetsmæssige tab, som kan opstå under nedfrysning og
frostlagring. Ved fremstilling af løsfrosne grøntsager anvendes frysning (kombineret med
blanchering) som konserveringsprincip. Hele produktionsgangen ved fremstilling af frosne
grøntsager er illustreret i appendiks i figur A.1. I dette afsnit beskrives forskellige metoder til
nedfrysning af frugt og grønt, og derefter omtales de kvalitetsmæssige ændringer, som sker
under nedfrysning og frostlagring.

En hurtig og effektiv nedfrysning af produkter fås ved anvendelse af nedfrysningshastigheder
på ca. 0,3-0,5 cm/h (svarende til en frysetid på max. 8 timer for mindre produkter). Højere
frysehastigheder (over 20 cm/h) kan opnås i små produkter som fx ærter og kirsebær. Høje
frysehastigheder giver særlige produktionstekniske fordele (kort procestid, større indfrys-
ningskapacitet) samtidigt med, at kvalitetstabet minimeres.

Nedfrysningsmetoder

Nedfrysningsmetoder kan opdeles i luftfrysning, hvor cirkulerende kold luft anvendes til at
fjerne varme fra produktet og immersionsfrysning, hvor væske benyttes som frysemedium. I
dette afsnit beskrives og sammenlignes de to fryseteknologier.

A) Luftfrysning

Luftfrysning (synonym: blæstfrysning eller tunnelfrysning), dvs. nedfrysning i hurtigt cirku-
lerende kold luft, er i dag den mest udbredte nedfrysningsmetode. Fordelen ved denne fryse-
teknik er, at den er særdeles fleksibel. En tunnelfryser kan anvendes til alle former for pak-
ninger i alle størrelser. 

Ved luftfrysning er det vigtigt at minimere fordampningen fra produktets overflade under ned-
frysning, idet denne fordampning er ensbetydende med vægttab og indtørring af produktet.
Fordampningen minimeres ved, at luften i fryseren har en temperatur på under ÷30°C, idet
luft ved så lav temperatur ikke kan transportere signifikante mængder af vanddamp. Desuden
skal lufthastigheden være forholdsvis høj, så produktets overfladetemperatur hurtigt sænkes,
hvorved fordampningen ligeledes begrænses (Bøgh-Sørensen et al., 1986).

Kontinuerlig luftfrysning kan fx ske i en båndfryser, hvor produkterne føres igennem fryseren
på et eller flere transportbånd, mens luften blæses op igennem båndet. Båndfrysere kan
benyttes til frysning af produkter, der ikke så let klistrer sammen (fx tørre produkter eller
friturestegte produkter).

Fluid-bed frysning er en anden luftfrysningsmetode, som i stor udstrækning anvendes til in-
line frysning af grøntsager. Princippet ved fluid-bed frysning er, at produktet (fx ærter)
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anbringes i et trug med perforeret bund, mens en kraftig luftstrøm blæses op gennem bunden i
truget. Ved anvendelse af en lufthastighed på ca. 3 m/s vil ærterne blive holdt svævende i det
strømmende medium, dvs. ærterne vil opføre sig som i en væske, og de frosne ærter (med lavere
vægtfylde) vil ‘flyde ovenpå’ produktlaget og løbe ud via overløbet. Fordelen ved metoden er, at
produkterne nedfryses enkeltvis (Individual Quick Freezing), dvs. der kan udtages en mindre
mængde produkt fra en detailpose uden, at hele pakkens indhold skal tøs op og bruges på én
gang. Desuden er den kraftige cirkulation i en fluid-bed fryser ensbetydende med et højt
varmeovergangstal, hvilket betyder en meget hurtig frysning, og samtidig køres produkterne
gennem fryseren uden anvendelse af mekanisk transport. Derudover er vægttabet ved fluid-bed
frysning forholdsvist lavt (under 1%) (Bøgh-Sørensen et al., 1986).

Fluid-bed frysning kan kun anvendes til nedfrysning af forholdsvis små produkter som fx
ærter og kirsebær. Blomkålsbuketter er et af de største produkter, som kan nedfryses efter
dette princip.

B) Immersionsfrysning

Immersionsfrysning er en væskefrysningsteknik, hvor produktet placeres i en væske. Dette
medfører en meget effektiv varmetransmission mellem produkt og frysemedium, hvilket
specielt er vigtigt for produkter med irregulær overflade som stegte løg.

Nitrogenfrysning er et eksempel på anvendelse af immersionsteknikken, hvor produktet ned-
dyppes eller overbruses med flydende nitrogen (N2) ved ÷196°C. Fordelene ved denne fryse-
teknik er, at der opnås en meget hurtig nedfrysning, der anvendes et fryseanlæg af små ydre
dimensioner, investeringen er lav, driftsformen simpel, udgifter til vedligeholdelse er lave og
fleksibiliteten med hensyn til mængden af produkt er stor. Ulempen er driftsomkostningerne,
idet der ca. anvendes 1,2-2 kg nitrogen per kg produkt, hvilket gør driftsomkostningerne ved
denne fryseteknik ca. 3 gange større end ved luftfrysningsmetoderne (Bøgh-Sørensen et al.,
1986).

Sammenlignes fluid-bed frysning med nitrogenfrysning ses, at der næsten ikke er forskel på
kvaliteten af det frosne produkt. Nitrogenfrysning resulterer i en meget hurtig nedfrysning,
men der er til gengæld risiko for, at produktet revner eller fastfryses til det tranportbånd, som
fører produktet gennem nitrogenfryseren.

Kvalitetstab ved nedfrysning og frostlagring

Ved frysning omdannes vand til iskrystaller. Iskrystallernes størrelse er bl.a. afhængig af
frysningsmetoden. Ved ekstrem hurtigt nedfrysning dannes isen amorft (uden krystallinsk
struktur), hvilket tilsyneladende giver meget få ændringer i produktet. Derimod kan en meget
langsom nedfrysning (flere døgn for en mindre pakning) give anledning til dannelse af så
store iskrystaller, at der kan opstå fysiske skader på produktet (beskadigelse af cellevægge,
sprængning af celler, etc.).
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Fluid-bed frysning og nitrogenfrysning resulterer netop i, at isen dannes amorft, dvs. disse
fryseteknikker giver ikke anledning til kvalitetstab som følge af fysiske skader på produktet.

Ved nedfrysning sker der en irreversibel denaturering af visse proteiner, hvorved proteinernes
og dermed produktets vandbindingsevne reduceres. Proteindenatureringen antages at være
årsag til, at visse plantevæv som fx hovedsalat bliver slappe og helt mister den normale
konsistens ved frysning.

Frostlagring af løsfrosne grøntsager har den ulempe, at der fx i en pakke med frosne gulerods-
tern, ærter eller pommes frites er store luftmellemrum, hvilket giver mange muligheder for
indtørring og oxidation (harskning). For uemballerede eller løst emballerede produkter kan
denne indtørring ske allerede under nedfrysningen, men indtørringen er ofte størst under selve
frostlagringen. Indtørring kan forårsages af fordampning (jf. afsnittet om frysning), men
oftest er proteindenatureringen årsagen til vandtabet.

Enzymatiske ændringer som fx oxidation af lipider (harskning) i frosne frugter og grøntsager
sker forholdsvis langsomt. Kvalitetstab under frysning som følge af enzymatiske ændringer
har derfor kun en væsentlig betydning ved frostlagring snarere end ved indfrysning. Oxida-
tionsprocesser kræver tilstedeværelse af ilt, og en oxygentæt pakning kan derfor forlænge
produktets holdbarhed under fryselagring.

Som allerede nævnt skal de fleste grøntsager blancheres før frysning for at forhindre, at der
under frostlagringen opstår en høagtig bismag, der fx i ærter allerede kan vise sig efter fire
ugers lagring ved ÷18°C. Denne bismag skyldes især harskning som følge af lipase og
oxidaseaktivitet (jf. afsnittet om blanchering). Hvis enzymerne ikke inaktiveres, fås også en
større ascorbinsyrenedbrydning under frostlagringen. Ligeledes kan der ved frostlagring af
frugt og grønt ske en enzymatisk dannelse af acetaldehyd, som kan give anledning til bismag.

Det lave pH i frugter modvirker enzymaktivitet under frostlagring, og det er derfor ikke nødven-
digt at blanchere frugter før frysning. Frysning medfører ofte ret kraftige og irreversible kon-
sistens- og smagsændringer i frugt. Eksempelvis smager saften af frugter, der har været frosset,
mere surt end saften fra de tilsvarende ufrosne frugter, dvs. der sker en frigivelse af syrer ved
frysning. For at modvirke disse ændringer kan frugterne fryses med tørt sukker eller i sukkerlage.
Appelsinkoncentrat er ét af de frugtprodukter, som ofte konserveres ved frysning. Bærfrugt fryses
ofte i tønder eller andre større beholdere og anvendes især som råvare til marmeladefremstilling.

Mikroorganismer i frosne frugt- og grøntprodukter stammer fortrinsvis fra jord og vand samt
fra den naturlige flora, som findes på råvarerne. Blandt de vigtigste typer af bakterier på frugt
kan nævnes Escherichia, fækale streptococcer, Leuconostoc og Lactobacillus. På frosset frugt
og i frosne frugtprodukter findes desuden forskellige typer af gær (Saccharomyces) og
skimmelsvampe (Aspergillus, Penicillium, Mucor og Fusarium).

Kvalitetstab ved frysning kan således være fysiske skader, indtørring, harskning og ændringer
i smag, farve og konsistens. Generelt bliver kvalitetstab ved frostlagring ofte større, hvis
produktet frostlagres i længere tid, men lavere temperatur sikrer mindre kvalitetstab.
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Der er netop iværksat en undersøgelse af kvaliteten af dybfrostærter med henblik på at
frembringe grønne ærter til dybfrostproduktion, som opfylder forbrugernes krav til kvalitet
(smag, farve, tekstur), og dette projekt kan måske danne grundlag for at fokusere mere på
dybfrostprodukters sensoriske egenskaber.

* For at kunne fremstille frosne produkter af høj kvalitet er det nødvendigt at kunne måle
kvalitet, men i øjeblikket findes der ingen kvantitative analysemetoder til fastlæggelsen
af kvaliteten af blancherede, dybfrosne produkter som fx ærter, gulerødder og løg.

Optøning

Optøning er principielt det modsatte af frysning, idet den varmemængde, der fjernes ved ned-
frysning, skal tilføres under optøning for at nå den oprindelige tilstand i produktet. Der er
imidlertid store forskelle mellem frysning og optøning pga. de forskellige termiske egen-
skaber af frosne og ufrosne produkter. Under nedfrysning stiger produktets varmelednings-
evne, hvorfor der stadig kan fjernes meget energi (varme) fra produktet per tidsenhed. Under
optøning falder varmeledningsevnen med den stigende temperatur i produktet samtidig med,
at der kræves mere varme for at opvarme de allerede optøede lag.

Derudover begrænses optøningsprocessen af, at overfladetemperaturen på produktet skal
holdes så lav, at der ikke sker ændringer som dryp (væskeudskillelse), indtørring, mikrobiel
aktivitet eller forringelse af smag og næringsværdi. Sammenlignet med frysning er optøning
således en meget tidskrævende proces.

Væskeudskillelse i form af dryp ved optøning af frysevarer skyldes proteindenatureringen (jf.
afsnittet om frysning), der medfører et fald i produktets vandbindingsevne, hvilket forårsager,
at vandet ikke uden videre kan genoptages under optøningen. Den oprindelige struktur og
konsistens kan derfor ikke reetableres fuldstændigt efter optøning.

Optøningsmetoder

Optøning kan foregå ved varmetransmission til overfladen af produktet ved hjælp af
konvektion (optøning i luft og vand, vakuumoptøning) eller optøning kan ske som følge af
varmeudvikling i selve produktet ved hjælp af strømgennemgang eller absorption af elektro-
magnetisk energi (mikrobølger). Mindre produktmængder kan optøs ved henstand ved
passende (lav) temperatur. Saftkoncentrater, pulp og bær til marmeladeproduktion modtages
ofte som frosne produkter, der er aseptisk pakket i plasticbeholdere, tønder eller lignende.
Disse råvarer eller halvfabrikata optøs ofte ved henstand i ca. 1-3 døgn i et forholdsvis køligt
lokale, hvor produkterne eventuelt tildækkes med folie for at undgå aromatab og udtørring.

Optøning i luft er meget tidskrævende, og der er samtidig risiko for kvalitetstab (udtørring,
enzymatisk og mikrobiel aktivitet, etc.). Desuden betyder en langsom optøningsprocedure af
fx bær til marmelade, at produktionen bliver mindre fleksibel, og der skal arbejdes
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lørdag/søndag med at optø råvarerne til den kommende uges produktion. Fordelen ved
optøning i luft er, at metoden er meget skånsom sammenlignet med fx optøning af bær under
opvarmning og omrøring, hvilket medfører mekaniske skader på bærrene samt tab af farve og
aroma.

Optøning ved hjælp af mikrobølger er en alternativ optøningsmetode, hvor produktet op-
varmes i et skiftende magnetfelt ved 980 eller 2450 MHz. Mikrobølger dannes i højfrekvens-
generatorer, hvorfra energien ledes til mikrobølgeovnen, hvori mikrobølgerne reflekteres,
indtil de absorberes af produktet i ovnen. Mikrobølger trænger ind i alle dielektrika som fx
vand og sætter vandmolekylerne i svingninger, hvorved der udvikles varme.

Fordelene ved mikrobølger er, at optøningen går meget hurtigt, dryp og fordampning er meget
lille, og hygiejnen er høj. Opvarmningen kan ske kontinuert i en tunnel med transportsnegl,
og derudover kan også emballerede produkter (undtagen metalemballage) optøs med mikro-
bølger. Ulemperne ved metoden er risiko for ujævn opvarmning af inhomogene produkter og
høje omkostninger. I praksis anvendes mikrobølger bl.a. til optøning af bær.

* Udvikling af en hurtig procedure til optøning af bær vil mindske kvalitetstabet under
optøning og samtidig afhjælpe fleksibilitetsproblemerne i produktionen.

Kemisk konservering

Ved kemisk konservering forstås anvendelse af stoffer, der forhindrer eller forsinker ødelæg-
gelse af levnedsmidler. Begrebet kemisk konservering omfatter således ikke kun anvendelse
af ‘syntetiske tilsætningsstoffer’, men også velkendte konserveringsprincipper som sukker-
konservering, syrekonservering og fermentering. I de efterfølgende afsnit beskrives princippet
bag ved de tre sidstnævnte konserveringsteknikker, og samtidig illustreres anvendelsen af
disse metoder inden for frugt- og grøntindustrien. Sukkerkonservering anvendes ved frem-
stilling af marmelade, syltetøj, frugtgrød o. l., syrekonservering benyttes ved fremstilling af
survarer, mens surkål er fermenteret hvidkål. 

Sukkerkonservering

I det følgende beskrives marmelade som et eksempel på et sukkerkonserveret produkt.
Sukkerets konserverende virkning beror først og fremmest på, at sukker binder vand og
dermed sænker vandaktiviteten (aw) i produktet. Ved sukkerkonservering tilsættes produktet
så store mængder sukker, at vandaktiviteten reduceres tilstrækkeligt til at forhindre mikrobiel
vækst. De fleste sukkerarter har en antibakteriel effekt ved aw på ca. 0,95, hvilket svarer til en
koncentration i produktet på ca. 18% for fructose og glucose, mens den ækvivalente kon-
centration for saccharose er højere (ca. 47%). For at opnå en fungicid/fungistatisk virkning
skal aw være 0,90 eller lavere, hvilket svarer til en koncentration på ca. 50% (i vægt) eller
derover (Bøgh-Sørensen et al., 1986).
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De mikroorganismer, som hyppigst fremkalder fordærvelse i sukkerkonserverede levneds-
midler som marmelade, syltetøj, frugtsaft og frugtgrød, er såkaldte osmofile gær af slægten
Saccharomyces (især Saccharomyces baillii). Disse organismer kan vokse i opløsninger med
op til 70-80% sukker, dvs. ved en vandaktivitet på ca. 0,70. Flere engelske marmelader
fremstilles med dette specielle høje sukkerindhold, mens hovedparten af de danske
marmelader ligger i tørstofområdet 50-60%. I danske marmelader er det således nødvendigt at
supplere med andre konserveringsmetoder som fx varmebehandling og/eller tilsætning af
konserveringsmidler for at undgå, at produktets holdbarhed er begrænset efter åbning af
glasset. Konserveringsmidler som fx benzoat og sorbinsyre har en betydelig konserverende
effekt ved de lave pH-værdier i frugt- og bærprodukter (marmelade og saftkoncentrat har en
pH-værdi på ca. 3,1-3,5) (Institut for Veterinær Mikrobiologi, KVL).

* En tilfredsstillende løsning på holdbarhedsproblemerne for marmelade med et lavt
sukkerindhold (mindre end 50-60%) uden brug af konserveringsmidler (‘tilsætnings-
stoffer’) vil medføre en konkurrencefordel og give bedre eksportmuligheder.

Ved marmeladefremstilling er det formålet at fremstille et produkt, hvor frugterne/frugt-
stykkerne ligger jævnt fordelt i en gel. Følgende stoffer kan indgå i en recept til fremstilling
af marmelade: Frugt, sukker, syre, pektin, vand, farve og konserveringsmiddel (kaliumsorbat,
natriumbenzoat).

Sukker tilsættes primært som konserveringsmiddel, men det medvirker også til at give
produktet en passende smag og geleringsevne. Der anvendes normalt saccharose, men en del
af saccharosemængden kan af pris- eller konsistensmæssige årsager erstattes af glucosesirup.
Marmelade tilsættes ligeledes syre (citronsyre) for at forbedre produktets smag, konsistens og
holdbarhed. Med undtagelse af æbler indeholder de frugter, som anvendes til marmelade-
fremstilling, en utilstrækkelig mængde nativ pektin til at give produktet en passende
konsistens. Pektin og eventuelt carragenan tilsættes derfor som stivelsesmiddel til en
koncentration på ca. 1%.

Bærfrugtens naturlige indhold af pektiner varierer, hvorfor der hele tiden skal justeres på den
mængde ‘syntetisk’ pektin, som skal tilsættes under produktionen.

* Kogeprøver kan anvendes som et kvalitativt mål for, hvor meget pektin der skal tilsættes
til marmeladeblandingen, men bedre viden om selve geleringsprocessen, og metoder til
styring af denne proces, vil sikre homogenitet i produktionen.

Selve marmeladefremstillingprocessen er illustreret i figur A.3. Processen startes med en for-
behandling af råvarerne. Bærfrugten kalibreres eventuelt ved trækning med sukker for at
hindre bæropstigning og foropvarmes inden blanding med de øvrige ingredienser i marme-
laden. Marmeladeblandingen varmebehandles i kar under skånsom omrøring. Efter marme-
ladekogningen transporteres den varme masse til påfyldning i glas/spande og videre til pak-
ning. Generelt tilstræbes en maksimal bevaring af smag og aroma samt minimal beskadigelse
af frugterne. Vigtige parametre i denne proces er tid, temperatur og skånsom mekanisk
behandling.
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Der er flere årsager til, at varmebehandling er nødvendig ved marmeladefremstilling. Ind-
trængning af sukker i bærfrugten øges, og eventuelle frugtskaller blødgøres ved opvarmning.
Derudover er den høje temperatur under varmebehandlingen nødvendig for at uddrive den
luft, som findes i råvarerne, idet tilstedeværelse af luft forhindrer en jævn fordeling af gel- og
bærfrugtmasse i det færdige produkt. Desuden kan tørstofindholdet i det færdige produkt
reguleres, idet vand fjernes ved fordampning. Mikrobiologisk og enzymatisk aktivitet
inhiberes ved varmepåvirkningen, men denne inhibering kan også opnås ved en eventuel
efterfølgende pasteurisering af glasmarmeladerne. Endelig medfører den høje temperatur, at
frugt-sukkerblandingen indeholdende pektin kan opnå en jævn konsistens og holdes flydende
under påfyldning af de glas/beholdere, som produktet skal sælges i, idet selve gelerings-
processen først sker under den efterfølgende afkøling.

Kvalitetsparametre ved marmeladeproduktion

Kvaliteten af det færdige produkt bedømmes bl.a. ud fra følgende kritiske kontrolparametre i
det færdige produkt:

- Manglende glans (produktets udseende bliver lyst og mat). Årsagen til dette kan være
tilstedeværelse af luftbobler under gelering.

- Bæropstigning (bærfrugtstykker samles øverst i glas/beholder). Bæropstigning
forårsages af utilstrækkelig sukkerudligning mellem gel og frugtstykker, utilstrækkelig
luftuddrivelse inden tapning og ved for lang opholdstid fra tapning til gelering.

Bæropstigning undgås ved at kalibrere bærrene inden varmebehandlingen. Kalibrering fore-
går ved henstand i sukkerlage i timevis. Hastigheden af sukkeroptagelsen afhænger bl.a. af
bærrenes størrelse, hvor der fx er stor forskel på vægtfyldekalibrering af store bær som fx
jordbær og svesker sammenlignet med små bær. Bærrenes stabilitet øges ligeledes ved
sukkeroptagelsen, hvilket er medvirkende årsag til, at jordbær kan bevare størrelse og facon i
marmeladeprodukter.

Inden for hvert enkelt råvareparti er det vigtigt, at bærrene har en ensartet størrelse ved
kalibreringen, fordi der ellers skal bruges forskellig tid til sukkeroptagelsen.

* Udvikling af metoder til hurtigere kalibrering af bærrene samt til bestemmelse af sukker-
optagelsen i bærrene vil lette styringen af produktionen.

Synerese (saftudtræk fra geleen)

Der vil altid forekomme synerese ved brydning af gelestrukturen, men ‘for stor’ synerese kan
skyldes forgelering af pektin, for lavt pH og/eller manglende sukkerudligning. Der vil ofte
forekomme synerese i marmeladeprodukter indeholdende mindre end ca. 30% tørstof. I
sukkerfri marmeladeprodukter (10% tørstof) anvendes derfor alternative geleringsmetoder og
kunstige sødemidler.
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Syrekonservering

Syrers evne til at hæmme mikroorganismer kan relateres til koncentrationen af udissocieret
syre. ( Sammenhængen mellem den udissocierede syre (AH), den dissocierede syre (A-) og
brintioner (H+) er: AH = A- + H+.) Den antimikrobielle effekt af den udissocierede syre
skyldes formentlig syrens evne til at trænge gennem cellevæggen (svagt lipofilt molekyle).
Inde i cellen dissocieres syren på grund af det høje pH (ca. 7), og der sker en ophobning af
brintioner samtidig med, at syren i en vis udstrækning hæmmer transporten af næringsstoffer,
hvorefter cellen gradvist inaktiveres.

Eddikesyre har en stærk antimikrobiel virkning over for specielt bakterier, idet eddikesyre let
trænger gennem cellevæggen og desuden denaturerer cellens strukturproteiner samt nedsætter
cellens varmeresistens (Bøgh-Sørensen et al., 1986).

Eddikesyre anvendes af smagsmæssige grunde sjældent i høje koncentrationer, hvorfor syre-
konservering ofte kombineres med andre konserveringsteknikker som fx varmebehandling.

Survarer, dvs. drueagurker, agurker i skiver, rødbeder, rødkål, asier mv. er eksempler på
produkter, hvor syrekonservering kombineres med varmebehandling. Disse grøntsager bliver
efter forbehandlingsprocessen fyldt direkte på dåse eller glas. Derefter påfyldes en ca. 80°C
varm lage (ca. pH 4) bestående af eddikesyre, salt, sukker og konserveringsmiddel. Efter
vakuumlukning bliver produkterne pasteuriseret til en centrumtemperatur på ca. 80°C.

Fermentering

Princippet i fermentering er at skabe gunstige vækstbetingelser for et udvalg af bakterier, som
kan omdanne tilsatte eller naturligt forekommende sukkerarter til syre og aromastoffer.

‘Surkål’ (tysk; Sauerkraut) er strimlet, saltet og fermenteret hvidkål. Tilsætning af salt til den
strimlede kål medfører en udtrækning af næringsstoffer (primært sukkerarter) fra kålvævet,
hvorved der dannes en lage omkring kålen. Lagen bliver således næringssubstrat for de
naturligt forekommende mælkesyrebakterier (spontan fermentering) eller for den tilsatte
starterkultur (kontrolleret fermentering). Bakterierne omdanner sukkerarterne til mælkesyre,
hvilket resulterer i et pH-fald. Hvidkål har normalt et sukkerindhold på 3,5-4,0%, og forgæ-
ring af denne mængde sukker giver et syreindhold på ca. 1,8-2,3% i slutproduktet. Salt- og
syreindholdet i det færdige produkt hæmmer vækst af uønskede bakterier samt enzymatisk
blødgøring af kålen. Den optimale fermenteringstemperatur er ca. 18°C. Ved denne tempera-
tur opnås en passende høj fermenteringshastighed, og den deraf følgende hurtige syreproduk-
tion sikrer kålen en tilfredsstillende sprødhed (Chr. Hansens, Starter Cultures, Information).

Fermenteret kål kan produceres med henblik på anvendelse som færdigvare (surkål) eller
halvfabrikata, der senere kan videreforarbejdes og bruges til fremstilling af remoulade.
Fermenteret kål kan også blandes med andre tilsvarende konserverede grøntsager til frem-
stilling af salater, pickles og dressinger.
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Pakning, design og emballage

Emballeringsteknologi har stor indflydelse på både det færdige produkts kvalitet, når det
ankommer til forbrugeren, og råvarens kvalitet, når den ankommer til fabrikken. For den
uåbnede vare kan holdbarheden sikres gennem en hygiejnisk fremstillingsproces med aseptisk
fyldning eller koldsteril tapning, vakuumlukning og eventuel varmebehandling (pasteurisering).

Desuden har produktets indpakning stor indflydelse på forbrugerens opfattelse af dets funktionalitet.
Det er således vigtigt at vurdere pakningsmaskineriet samt pakkematerialets type og facon. Pakning
til detailhandlen er ofte ensbetydende med udgifter til indkøb og opbevaring af mange forskellige
slags emballage, idet virksomhedens produkter ofte pakkes i distributionskædens emballage.

Pakkemetoder

Pakning til detail foregår ved aseptisk tapning (saft, juice) eller dosering (ærter, sprødstegte
løg, kartofler, gulerødder, hakket kål etc.)

Princippet ved aseptisk pakning er, at varmebehandlede produkter under sterile forhold fyldes
på en i forvejen steriliseret beholder, som lukkes under sterile forhold.

Tetra-pak er et af de mest anvendte aseptiske pakkesystemer til tyndtflydende produkter som
fx juice og frugtsaft. Pakkematerialet (fx plastcoated pap) leveres i ruller, der steriliseres ved
at passere gennem et bad med hydrogenperioxid (H2O2), som derefter fjernes ved hjælp af
varm, sterilfiltreret luft. Produktet pumpes ind i fyldemaskinen, hvor fylde- og lukkeoper-
ationen foretages i et kammer med overtryk af sterilfiltreret luft.

Plastbeholdere, dvs. poser,tbægre, etc. kan fyldes efter samme princip. Plastbægrene sprayes
med H2O2 og tørres ved at passere blæsere med varm, sterilfiltreret luft. Efter fyldningen
varmesvejses låget, der udstanses af et sterilt alufolielaminat. Systemet holdes sterilt under
forseglingen med et laminart flow af steril luft. Denne emballagetype anvendes bl.a. til opbe-
varing af halvfabrikata af bær og frugt.

Plastposer kan også steriliseres (fx ved hjælp af ioniseret bestråling) og anvendes til aseptisk
fyldning eller koldsteril tapning. Fyldning og lukning kan fx ske i en vakuumtank eller en
overtrykstank med sterilfiltreret luft.

Tapning af marmelade og frugtgrød på glas eller spande foregår ved temperaturer over 50°C
for at undgå for tidlig gelering. Når der ikke anvendes hermetisk lukkede spande til marme-
lade/frugtgrød, skal der tilsættes konserveringsmidler til produkterne.

* Som allerede nævnt i afsnittet om sukkerkonservering, skal anvendelsen af konserve-
ringsmidler minimeres, og udvikling af emballage, der giver produktet en lang holdbar-
hed (også efter åbning af emballagen) uden brug af konserveringsmidler, kan give
konkurrencefordele og forbedrede afsætningsmuligheder.

M A P P

-95-



M A P P

Produktdesign

Produktets design ved pakning kan være en væsentlig salgsparameter. Et eksempel er salget
af dybfrosset kål i kugleform, der blev en succes, idet forbrugerne kan udtage den ønskede
portion kål til optøning. Ulempen er, at det resterende ‘løsfrosne’ produkt i den åbne pakning
indtørrer. Blokfrosne produkter kan ikke opdeles i mindre portioner, men til gengæld
modvirker blokfrysning en udtørring af produktet under opbevaring på frost.

* Forbrugervenlige portionspakninger er nødvendige for at sikre optimal kvalitetsbevaring,
kombineret med fordelene ved storindkøb (økonomi, indkøbshyppighed).

14. Identifikation af forskningsbehov: Idekatalog

Biologisk produktionsteknologi

Planteforædling

Planteforædling koncentreres traditionelt om afgrøder, hvor den økonomisk største gevinst
kan hentes. For eksempel er det gennem årtier forsøgt at fremavle bygplanter, der er resistente
mod meldug, idet netop denne sygdom er årsagen til store udbyttetab i dansk landbrug. En
anden typisk udvalgsparameter er udbyttetallet; dette er naturligvis båret frem af et ønske om
at høste så meget som muligt på et givet areal. Imidlertid må man i dag erkende, at med
overskudsproduktion og krav om kvoter og braklægning af dansk landbrugsjord er det på tide
at ændre retning for planteforædlingen.

Parallelt med denne udvikling er der udviklet vævskulturteknikker til bl.a. effektivisering af
opformeringsprogrammer. Disse teknikker kan også anvendes til produktion af nye plantearter
eller -sorter, der er opstået enten ved hybridisering mellem to forskellige arter eller ved gene-
tisk modifikation. I dag kan der indsættes fremmed DNA (transformeres) i langt størstedelen
af grøntsagsafgrøderne, og de kan propageres, mens der endnu mangler tilsvarende metoder
til en del frugttræer og buske.

Der er i dag et udstrakt behov for forædling af frugt- og grøntafgrøder med forbedrede funk-
tionelle egenskaber, især kombineret med egenskaber, der gør dem velegnede til industriel
høst og forarbejdning. Dette gælder fx velsmag hos jordbær, holdbarhed under transport hos
bær, frugter og ærter, holdbarhed under opbevaring hos kartofler, løg og gulerødder, fryse-
egnethed (dvs. velsmag også efter frysning) hos porrer, kuldetolerance hos æbler og ens-
artethed hos gulerødder.

Egenskaber som holdbarhed (eller modningsudvikling) styres formentlig genetisk nogenlunde
ens i forskellige afgrøder; derfor må det forventes, at viden om specifikke gener eller identifi-
kation af markører, som genetisk er koblet til fx senescens-egenskaberne hos én afgrøde, vil
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kunne overføres til andre afgrøder. Større robusthed og dermed mindre modtagelighed over
for stødpletter og såring kunne tilsvarende være koblet til tykkelsen af de ydre beskyttende
cellelag.

Et eksempel på en gensplejset afgrøde med længere holdbarhed, der er markedsført i USA, er
en tomat (flavour saver), hvor der er indsat et stykke DNA, som blokerer for udtryk af de
gener, som normalt medfører, at en tomat ældes (senescens) og dermed bliver overmoden.
Den ny tomat vil således ikke af sig selv forandre sig ved opbevaring, men kun påvirkes af
ydre faktorer såsom mikroorganismeangreb og udtørring.

Specifikke forskningsbehov

- Optimering af transformation og vævskulturteknikker til anvendelse i relevante afgrøder.

- Identifikation af gener involveret i modningsudvikling, holdbarhed, smag og senescens.

- Udvikling af generelle metoder til ændring af disse egenskaber hos planter.

- Etablering af markørsystemer til effektiv selektion af ønskede egenskaber

- Identifikation af korrelation mellem kemisk struktur og funktionelle karakteristika.

- Forædling af sorter, som er velegnede til industrielt brug (maskinel høst, opbevaring,
håndtering).

Biologisk bekæmpelse

Der er i stigende grad trends i både det danske og det internationale marked mod at anvende
færre kemikalier under produktion af råvarer, dels begrundet i en større miljøbevidsthed, dels
i et ønske om at kunne spise renere fødevarer. Integreret produktion imødegår i vidt omfang
dette ønske, mens økologisk/biodynamisk jordbrug helt undgår kemikalier. Det udbyttetab,
der ses uden kemikalier, kan ikke opvejes af højere priser på produkterne. Hvis yderligere
kemikaliereduktioner skal opnås, er det derfor essentielt, at der etableres alternativ be-
kæmpelse af skadevoldere eller, som det vil fremgå i afsnittet om målemetoder, metoder til
specifikt at afgøre, hvornår det er bydende nødvendigt at sprøjte.

Anvendelse af biologiske bekæmpelsesmidler er i høj grad under kommercialisering både til
udendørs brug og til væksthusbrug. Eksempelvis kan nævnes, at svampen Tricoderma virida
bruges til bekæmpelse af svampesygdommen sølvglans i blommetræer, bakterier af Strepto-
myces slægten bruges til bekæmpelse af fusarioser i grøntsagskulturer, mens en virusart kan
bruges til bekæmpelse af kålsommerfuglelarver. Desuden har rovinsekter med held været
anvendt til bekæmpelse af hvide fluer og thrips i væksthuse.
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Adskillige insektbekæmpelsesmidler er baseret på Bacillus thuringiensis toksiner, og der
arbejdes intensivt (kommercielt) med at identificere toksin-derivater, der er virkningsfulde
mod de vigtigste skadevoldere. Både protozoer og nematoder anvendes kommercielt til be-
kæmpelse af visse insektarter, ligesom specifikke plantepatogene svampe bruges til ukrudts-
bekæmpelse. Langt de fleste bekæmpelsesmidler er baseret på en patogen virkemåde; enkelte
virker antagonistisk, fx ved udskillelse af antibiotikalignende forbindelser, og nogle få virker
ved en krydsbeskyttelse, hvor der ved podning med et non-patogent isolat induceres resistens
mod et patogent isolat af samme art.

For at kunne udvikle flere biologiske bekæmpelsesmidler til brug i frugt- og grøntområdet er
det nødvendigt at kende mere til de aktuelle skadevolderes biologi.

Specifikke forskningsbehov

- Identifikation af sygdomsmekanismer, herunder værtsspecificitet, og induceret resistens.

- Screening for og identifikation af antagonistiske bakterier og svampe til bekæmpelse af
patogene mikroorganismer og insekter.

- Identifikation eller udvikling af Bacillus thuringiensis toksinderivater eller andre
toksiner med effekt over for relevante skadevoldere.

Biokonservering

I dag konserveres levnedsmidler oftest termisk eller kemisk - den termiske konservering
(frysning, pasteurisering, autoklavering) medfører ofte kvalitetsforringelser både mht. til
smag og næringsindhold. Den kemiske sukker- og/eller syre-konservering medfører en ønsket
smagsændring, men er ofte suppleret med tilsætning af fx sorbat eller benzoat, især i
produkter, hvor der ønskes et relativt lavt indhold af sukker og syre. Anvendelse af især
benzosyre og benzoater er problematisk, da de vides at være potentielt allergene, især hos
personer, der lider af astma og nældefeber.

I udlandet opnås holdbarhed af æbler på over et år ved en kombination af en overflade-
behandling og kontrolleret atmosfærelagring; disse overfladebehandlinger anvendes ikke i
Danmark. Tilsvarende er opbevaring af druer sammen med svovlforbindelser for at forhindre
post-harvest sygdomme ikke tilladt ved import af druer til Danmark.

Forbrugernes og eksportmarkedets krav til reduktion af anvendelse af konserveringsmidler,
uden at kravene til holdbarhed samtidigt reduceres, medfører et producentønske om at kunne
erstatte disse E-numre med andre forbindelser eller helt at kunne undvære konserverings-
midler. Sidstnævnte vil dog ofte stille krav om en indførelse af en termisk konservering eller
en speciel pakketeknik.
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Et alternativ er anvendelse af mikroorganismer, hvilket er særlig relevant ved lagring, idet der
her satses på, at organismen aktivt over en lang periode forhindrer tilstedeværelse af mere
eller mindre specifikke skadevoldere enten i form af direkte inhibering eller ved konkurrence.
Relevante lagersygdomme, der kunne bekæmpes på denne måde, er gråskimmel på løg,
Penicillium patula på æbler eller lakridsråd på gulerødder.

I færdigvarer kan mikroorganismer anvendes i produkter, hvor en grad af syrekonservering er
acceptabel, men også en konkurrenceflora af acceptable (levnedsmiddel)-bakterier eller
svampe kan reducere risikoen for opvækst af uønskede organismer (patogener eller fordær-
vere). Her tænkes primært på mælkesyrebakterier og gærstammer, der kunne bruges til syre-
konserverede produkter eller til at konservere friske, snittede produkter for at hindre brun-
farvning.

I færdigvarer kan det også være relevant at erstatte ‘kemikalier’ med enzymer, såsom antioxi-
danter med konserverende effekt udvundet af biologisk materiale eller produceret til formålet
in eller ex situ. Det er her essentielt, at der ikke er en egen smag ved disse enzymer, at enzy-
merne kan anvende selve produktet som substrat, og at det konverterede produkt ikke har en
bismag.

Specifikke forskningsbehov

- Identifikation eller udvikling af organismer velegnede til biokonservering.

- Udvikling af enzymer til konservering.

- Udvikling af applikationssystemer til påførsel af konserverende mikroorganismer.

Biologisk omsætning

Et ringe kendskab til de omsætningsprocesser, der foregår i råvarerne før og under for-
arbejdning, resulterer ofte i barrierer, når der enten ønskes en bedre styring af eksisterende
teknologi eller en produktudvikling mod en højere forædlingsgrad. Der er således meget be-
grænset viden om, hvad der influerer på kulhydratsammensætningen under både dyrkning og
lagring af rodfrugter. Geleringsevne og opløsningsmuligheder for forskellige pektiner er dår-
ligt belyst, og der vides her også meget lidt om, hvad der influerer på sammensætningen i de
forskellige frugter. De kemiske og mikrobiologiske ændringer, der sker under fx sukkeroptag-
else hos bær, ved brunfarvning af friske råvarer som salat og æbler og under fermenteringer,
kendes i en vis udstrækning, men oftest ikke i en detaljeringsgrad, der muliggør en aktiv
processtyring.
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Specifikke forskningsbehov

- Øget viden om mikrobiologiske omsætninger.

- Udvikling af teknologi til styring og regulering af sukkeroptagelse.

- Bedre viden om geleringsprocesser og de faktorer, der influerer på dem.

- Øget viden om og styring af faktorer, der påvirker kulhydratsammensætningen.

Maskinel produktionsteknologi

Hele frugt- og grøntbranchen er en arbejdskrafttung branche, hvor der generelt er et udtalt
behov for automatisering og rationalisering.

Høstmaskiner

Visse produkter som kål, asier og jordbær håndplukkes, mens andre høstes maskinelt, ofte
under tilførsel af mekaniske skader såsom sår, stødpletter og revner. Der er her et behov for at
udvikle maskiner, som på en skånsom måde kan høste disse afgrøder. For visse afgrøder som
solbær kan det være et problem, at de eksisterende høstmaskiner ikke kan differentiere
mellem modne og umodne bær, hvilket kan nødvendiggøre et efterfølgende sorteringstrin.

Ved høst af gulerødder, løg og kartofler er det et problem, at der sammen med afgrøden
‘høstes’ og transporteres både jord og evt. plantemateriale uden relevans ind til fabrikken. Det
ville være økonomisk fordelagtigt, hvis dette kunne efterlades på marken.

De samme afgrøder skal desuden ofte skrælles og snittes, hvilket også med fordel kan foregå i
marken, hvorved det overskydende plantemateriale kunne efterlades til nedmuldning. Et
eksempel på en sådan udvikling kombineret med en lettelse af arbejdsgangen er set i porre-
høsteren.

Specifikke forskningsbehov

- Udvikling af skånsomme høstmaskiner til vanskelige afgrøder.

- Udvikling af selektiv plukke/høstteknologi til differentiering mellem modne og umodne
afgrøder.

- Udvikling af maskiner til at flytte fabrikkens ‘snavsede’ arbejdsgange ud i marken.
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Sortering

Jo højere grad af sortering, der kan opnås i et givet produkt, jo større mulighed er der for at
gennemføre en pris- og markedsdifferentiering. Eksempler på dette ses ved størrelses- og
grovhedssortering af ærter, ved størrelsessortering af kirsebær, der muliggør en effektiv
udstening, og ved størrelsessortering af kartofler, der muliggør lagerstyring. Med farve-
sorteringsudstyr opnås en høj grad af renhedssortering, både efter fremmedlegemer og efter
misfarvninger og modenhedsgrader af så forskellige produkter som ærter, kirsebær og
pommes frites.

Det er dog ikke med det eksisterende udstyr muligt automatisk at frasortere produkter, hvor
defekten enten er intern som ormeangreb i ærter, eller hvor det kun er en del af varen, der er
beskadiget som fx stødpletter på løg og kartofler eller rådpletter på æbler. Til sidstnævnte
problemtype er det nødvendigt at anvende udstyr, der scanner/måler på hele råvarens over-
flade.

Specifikke forskningsbehov

- Videreudvikling af sorteringsudstyr til applikation på flere produkter såsom løg og
kartofler.

- Udvikling af teknologi til frasortering af råvarer med interne defekter.

Skrælning, snitning o. l.

Generelt vil alle tiltag til minimering af spildprocenten under skrælning, aftopning og pres-
ning medføre en øget indtjening i produktionen. Eksempelvis kan spildprocenten ved skræl-
ning af løg formindskes ved at tilrettelægge produktionsgangen således, at der ikke fjernes
uhensigtsmæssigt meget skal ved hhv. skrælning og top/bund-afskæring.

Der er behov for udvikling af effektive og miljørigtige skrællemetoder såsom enzymatisk
skrælning, evt. kombineret med mekanisk bearbejdning, hvor spildprocenten minimeres. Det
er et absolut krav, at skrællemetoderne skal være hurtige. Udfordringen i et projekt med enzy-
matisk skrælning vil derfor være at fremstille enzymer, der opfylder tidskravene i processen.

Parallelt hertil kan der udvikles enzymer til fjernelse af brunfarvningen på lyse, damp-
skrællede produkter (jf. afsnittet om skrælning og snitning) eller stødpletter. Enzymatisk
fjernelse af beskadiget væv er således et miljøvenligt alternativ til ludskrælning
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Specielle forskningsbehov

- Udvikling af teknologi til minimering af spild ved skrælning og aftopning.

- Automatisering af manuelle processer.

- Udvikling af enzymer til optimering af presseudbytte.

- Udvikling af enzymer til fjernelse af beskadiget væv.

- Udvikling af alternative miljøvenlige skrællemetoder.

- Udvikling af miljøvenlige filtreringsprocesser.

Batchprocesser

En del produktionsprocesser foregår som batchprocesser, hvilket generelt medfører problemer
med ineffektivitet og manglende fleksibilitet. Dette gælder især fremstilling af frugtprodukter
som marmelade og grød samt survarer, men også en nicheproduktion som fremstilling af gule
ris. I den typiske marmeladeproduktion står beholdere med bær fx til optøning, før de hældes
på stationære kogekar. En udvikling af kontinuerte processer, hvor de frosne eller friske bær
placeres i et trug og føres frem gennem en optøningssektion efterfulgt af en løbende dosering
af sukker, pektin og konserveringsmiddel under opvarmning og blanding og afsluttes med en
aseptisk pakning vil medvirke til en effektivisering af disse processer.

Specifikke forskningsbehov

- Udvikling af kontinuerte processer til erstatning af batchprocesser.

Temperaturbehandling og opbevaring

Forbehandling af adskillige produkter forbruger en del energi til blanchering, og under for-
arbejdningen anvendes store mængder energi til frysning, optøning, kogning og stegning. I
alle processerne sker desuden et vist kvalitetstab, eksempelvis udludning af vitaminer, aroma
og farvestof under kogning til marmelade, grød og saft. Udover energiforbruget er der den
ulempe ved optøning af de ofte meget store partier typisk bær eller saftkoncentrat, at prcessen
er meget tidskrævende og derfor ofte er flaskehalsen i et produktionsforløb.

Anvendelse af fx mikrobølger til optøning og opvarmning kunne medføre en større kvalitets-
bevaring, et mindre energiforbrug og større fleksibilitet pga. den kortere procestid, specielt i
forbindelse med optøning.
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Specielt ved blanchering og kogning af hele produkter (ærter, kartofler) sker der en kvalitets-
reduktion af de mindre ‘produkt-størrelser’, eftersom behandlingsgraden er reguleret således,
at de større emner sikres opvarmning til den nødvendige temperatur. Dette problem kan enten
løses ved (yderligere) størrelsessortering inden varmebehandling eller ved udvikling af blan-
chører med indbygget sortering/differentiering af produktet. Dette kunne eksempelvis baseres
på en højere gennemløbshastighed for de mindre delprodukter.

Specifikke forskningsbehov

- Udvikling og applikation af alternative energiformer til optøning og opvarmning.

- Udvikling af teknologi til forbedring af blancheringsgraden.

For at sikre et minimalt kvalitetstab under indfrysning er energiforbruget som nævnt højt. Kva-
litetsreduktionen sker derimod efterfølgende under opbevaring på frost både hos producent og
forbruger. En af årsagerne til kvalitetstabet er harskning som følge af for stor ilttilgang. Dette
er specielt relevant ved løsfrosne produkter i pakninger, der ikke forbruges på én gang.

Specifikke forskningsbehov

- Udvikling af emballage og emballeringsteknologi, der sikrer produktet kvalitet også
efter åbning.

Også ved lagring på køl (æbler, kartofler) sker en vis kvalitetsforringelse. Denne kan
afhjælpes ved lagring i kontrolleret atmosfære (CA), men de eksisterende udviklede faciliteter
forudsætter, at store produktmængder høstes og lagres, inden for - efter danske forhold -
urealistisk kort tid.

Specifikke forskningsbehov

- Udvikling af faciliteter, der muliggør CA-lagring i mindre målestok.

Målemetoder

Sortsidentifikation

Det er i dag ikke muligt at få optaget en havebrugssort på EUs sortsliste med mindre, den nye
sort adskiller sig fænotypisk fra eksisterende sorter. Udover det nødvendige politiske pres, der
skal udøves for at ændre en sådan beslutning, er det vigtigt at kunne implementere og vise
værdien af alternative fx DNA-baserede identifikationssystemer, og sammenholde disse
alternativer med nugældende systemer.
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Specifikke forskningsbehov

- Udvikling (og implementering) af markørsystemer til sortsidentifikation af
havebrugsplanter.

Varslingssystemer

Nogle af de vigtige skadevoldere i frugt- og grøntproduktionen er skimmelsvampe, hvis
sporer spredes epidemisk med vinden. Dette gælder fx kartoffelskimmel, som kan forårsage
udbyttetab på 20-40%. Angreb af denne svamp varsles i dag, når de første udbrud konstateres,
hvorefter der forebyggende sprøjtes systematisk på andre marker. Andre sygdomme som
ærteskimmel og meldug kan bekæmpes ved en urentabel beskyttelsessprøjtning.

Udvikling af specifikke varslingssystemer mod mindre skadevoldere eller mod skadevoldere i
mindre afgrøder vil oftest være uforholdsmæssigt dyrt, men varslingssystemer for luftbårne,
skadevoldende mikroorganismer kunne baseres på generelle opfangnings- og registrerings-
principper, hvorefter specifikke detektionsprincipper kan udvikles mod individuelle skade-
voldere. Sådanne detektionsprincipper kan baseres på identifikation af ribosomale DNA
sekvenser for de enkelte svampearter.

Specifikke forskningsbehov

- Udvikling af generelle detektions- og opfangningsprincipper for luftbårne patogene
mikroorganismer.

- Udvikling af varslingsystemer for havebrugssygdomme baseret på erfaring fra
landbruget.

Høsttidspunkt

Specielt for afgrøder som bær, ærter og bønner og i en vis grad også frugter gælder det, at det
optimale høsttidspunkt ligger i et relativt snævert interval. Inden for dette interval høstes den
største mængde optimalt modne råvarer med et minimum forurening af umoden afgrøde. Der
er således konstant en risiko for tab i råvareproduktionen som følge af ‘ikke-optimalt’ høst-
tidspunkt. Dette kan formentlig minimeres ved udvikling af hurtige analysemetoder til
bestemmelse af råvarekvalitet/høsttidspunkt i marken/plantagen. Udvikling af NIR (Nærinfra-
rødrefleksionsanalyse) til bestemmelse af råvarekvalitet/høsttidspunkt i marken kan være en
mulig løsning på dette problem. NIR-metoden er kvalitativ, kvantitativ, hurtig, kræver et
minimum af prøveforberedelse og er let at håndtere. Metoden har været afprøvet for ærter og
æbler, og den kan sandsynligvis også anvendes til jordbær, kirsebær, etc.
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Specifikke forskningsbehov

- Udvikling og implementering af metoder til bestemmelse af råvarekvalitet og optimalt
høsttidspunkt.

Prædiktiv mikrobiologi

Visse lagersygdomme som fx gråskimmel på løg er vanskelige at bekæmpe på selve lageret,
og et eventuelt svampeangreb forebygges i øjeblikket ved sprøjtning af markerne. En del af
lagerskaderne opstår dog først efter længere tids opbevaring, hvor de mikrobielle skade-
voldere dels breder sig fra syge til sunde partier, dels medfører udvikling af symptomer som
tør- og vådråd.

Ved at kombinere hurtige og følsomme analysemetoder til påvisning af post-harvest syg-
domme med prædiktiv mikrobiologi for de relevante lagringsforhold, kan den mikrobielle
udvikling forudsiges for et givet parti råvarer. Dette vil gøre det muligt at gennemføre en
mere effektiv lagerstyring og dermed en optimering af råvareudnyttelsen. Inficerede råvarer
kan således tilstræbes anvendt først og lagres isoleret, så der ikke er risiko for kontaminering
af sundere råvarer.

Modeller for prædiktiv mikrobiologi er udviklet for visse specifikke levnedsmiddelproduktio-
ner, og erfaringerne herfra kan overføres til lagringsbetingelser. Udvikling af analyser kan
baseres på generelle prøvetagnings- og registreringssystemer, som efterfølgende kan kom-
bineres med enzymatiske eller genteknologiske detektionsprincipper.

Specifikke forskningsbehov

- Udvikling af generelle prøvetagnings- og registreringsprincipper for lagersygdomme.

- Udvikling af specifikke detektionssystemer for udvalgte skadevoldere.

- Implementering af prædiktiv mikrobiologi til lagerstyring.

Kvalitetsmålinger

Råvarer af gode og mindre gode kvaliteter bør ikke blandes i det samme produkt, hvilket fx
kan styres teknologisk ved hjælp af markørsystemer som stregkoder, der fortæller om varens
oprindelse, alder, toksikologiske og mikrobiologiske stade samt funktionelle egenskaber.
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Specifikke forskningsbehov

- Mærkningssystemer til klassificering af råvarer.

Ad) Mikrobiologisk og toksikologisk stadie

Mikroorganismer kan stamme fra selve råvaren eller være introduceret under produktionspro-
cessen, eksempelvis ved uhensigtsmæssig sammenblanding af blancherede og ublancherede
produkter i produktionen. De traditionelt anvendte kimtalsbestemmelser angiver intet om pro-
duktets eksisterende eller forventede kvalitet. Det er således nødvendigt specifikt at kunne
identificere kvalitetsforringende organismer såsom gærarter i frugtprodukter. Disse identifika-
tioner kan danne grundlag for at bestemme levnedsmidlets (eller råvarens) eksisterende og
forventede kvalitet. Samtidigt vil det være vigtigt at kunne definere den højest acceptable
infektionsdosis i et givet produkt samt at kende til kontaminationsvejene for visse levneds-
middelbårne mikrober.

Ud over mikrobielle toksiner som patulin i æbler kan råvarerne være forurenede med
pesticidrester og tungmetaller. Specielt kan det være vanskeligt at detektere pesticider, idet
der ofte ikke haves kendskab og dermed målemetoder til de anvendte sprøjtemidler.

Specifikke forskningsbehov

- Applikation af mikrobiologisk proceskontrol.

- Udvikling af metoder til dokumentation for at råvarer og halvfabrikata ikke indeholder
levnedsmiddelpatogener.

- Udvikling af hurtigmetode til påvisning af mikroorganismer i færdigvarer som juice og
frugtgrød.

- Udvikling af analysemetoder eller generelle detektionsprincipper for pesticider og
pesticidrester.

Ad) Funktionelle egenskaber

Målemetoder til funktionelle karakteristika vil ud over muligheden for bedre produktions-
styring også være relevant ved indførelse af kvalitetsafregning. Specielt for bær og frugt
kræves en kortlægning af den kemiske baggrund for aroma og smagskomponenter. Denne kan
efterfølgende bruges til udvikling af hurtige kvantitative bestemmelser af specifikke kompo-
nenter. Andre relevante funktionelle karakteristika kunne være koge- og stegeegenskaber hos
kartofler og løg samt geleringsevne af frugt og bær.
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En hurtigmetode til måling af pektinindholdet i bær og frugter vil således gøre det muligt
præcist at beregne, hvor meget syntetisk pektin, der senere skal tilsættes under marmelade-
produktionen for at opnå en optimal geldannelse i det færdige produkt. NIR (Nærinfrarød-
refleksionsanalyse) kan muligvis anvendes til bestemmelse af pektinindholdet i bærfrugter.
NIR-analysen er hurtig (ca. 1 minut) og kræver en minimal prøveforberedelse (vakuumtørring
af analyseobjektet).Til gengæld skal NIR-analysens følsomhed muligvis optimeres, eftersom
analysen i dag fungerer bedst ved meget lave koncentrationer. Solbær og æbler indeholder
meget pektin og kan eventuelt anvendes som model.

Ud over pektinindholdet i råvaren har calciumindholdet stor betydning for det færdige
produkts geleringsevne. De pektiner, der indgår i færdigkøbte pektinblandinger til fx
marmelade, er således calcium-reaktive, og prøvekog bruges til at vise, hvordan råvarerne
reagerer med pektinblandingen. Calciumindholdet kan variere meget for kirsebær afhængig af
dyrkningssted, mens indholdet i jordbær er forholdsvis konstant.

Specifikke forskningsbehov

- Udvikling af metode til bestemmelse af pektinmængde og -kvalitet i råvarer.

- Udvikling af analyse (fx på dip-stick form) til calciumbestemmelse i råvaren.

Konserveringseffektivitet

Det færdige produkts holdbarhed afhænger i høj grad af den mikrobiologiske kvalitet og
mulighederne for at begrænse den efterfølgende mikrobielle vækst. Forbrugerens krav til for-
længet holdbarhed er stadig stigende, og dette krav kombineret med ønsket om højere frisk-
hed medfører et behov for både en bedre viden om de faktorer (fx antagonister), der influerer
på mikro-miljøet og for udvikling af nye konserveringsteknologier (opvarmnings- og frys-
ningsmetoder, biokonservering og modificeret atmosfære). Det er desuden nødvendigt for at
sikre den optimale konservering, at der kan gennemføres en kontrol af effektiviteten af den
gennemførte behandling. I visse produkter måles der i dag på den resterende enzymatiske
aktivitet. Det er nødvendigt at udvide spektret af måleparametre, så der fx også kan kontrol-
leres frysekonservering.

Specifikke forskningsbehov

- Identifikation af relevante måleparametre.

- Udvikling af metoder til måling.
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Biprodukter

Biprodukter er typisk skræller, bortsorterede råvarer og produkter samt et mindre spild ved
skift fra én produktionsserie til en anden. Disse udnyttes generelt til foder eller sendes direkte
afsted som affald.

Der har været udført forsøg med at tørre æbletrester og anvende de tørrede æbleflager som et
morgenmadsprodukt, men på nuværende tidspunkt anvendes æbletrester fra mosterierne ofte
som kreaturfoder. Tilsvarende sælges afskum fra marmeladeproduktion (50% vand, 50%
sukker) som foder.

Biprodukter ved kartoffelproduktion er hovedsagelig skræller og bortsorterede kartofler. Der
er også et mindre spild ved skift fra ét produkt til et andet på proceslinierne. For at minimere
dette spild er det vigtigt at have lange produktionsserier. Disse biprodukter anvendes i
øjeblikket til foder, idet varmt kondensvand fra blanchøren med højt COD blandes med rester
fra skrælleren, hvorved der fås et godt foderprodukt. Kondensatet kan ikke direkte køres ud på
marken pga. biproduktets høje temperatur (afsvidning), men blandingen med kartoffelrester
giver et foderprodukt, der kan sælges.

Det har uden held været forsøgt at udvinde lysin fra kartoffelskræller. Et mere effektivt
ekstraktionssystem kunne måske gøre processen rentabel.

Solbær- og kirsebærtrester er forsøgt opgraderet ved udvinding af farvestof. Substitution af
kunstige farvestoffer med naturlige frugtfarvestoffer er en mulighed for anvendelse af disse
biprodukter, men det vil kræve et rentabelt ekstraktionssystem.

Kernerne i kirsebærsten har en nøddeagtig/mandel smag, som måske kunne danne basis for
opgradering. I princippet udnyttes denne smagskomponent allerede delvis ved fremstilling af
saft, idet kirsebærrene udstenes så effektivt, at der medtages en lille del af stenen til videre
forarbejdning. Det skal dog bemærkes, at kirsebærsten ligesom mandler indeholder cyanid-
forbindelser.

Spild fra skrælning af løg og kartofler anvendes som dyrefoder, men restprodukter inde-
holdende løg giver miljøproblemer i form af lugtgener.

Specifikke behov

- Udvikling og implementering af ekstraktionsmetoder til opgradering af råvarerester eller
fermenterede produkter.

- Udvikling og implementering af fermenteringsprocesser til opgradering af råvarerester.

- Udvikling af teknologi til udvinding eller reduktion af mængden af flygtige forbindelser.
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Vand

Udledning af spildevand til kommunale rensningsanlæg er en betydelig udgiftspost for
virksomheden på trods af, at mikroorganismerne i rensningsanlægget nyder godt af det høje
sukkerindhold i spildevand fra levnedsmiddelindustrivirksomheder.

Forrensning af processpildevand før udledning er derfor vigtigt for at minimere udlednings-
afgifter. En sådan forrensning kan foretages med en hydrocyklon, der frasorterer partikler i
vandet, eller ved et vandbesparende sandfangssystem, hvor sand/jord fra råvaren opsamles og
derefter deponeres.

Spildevandsbehandling kan ofte medføre dannelse af store mængder slam, som det vil være
rationelt at anvende som fx gødning eller i forbindelse med biogasproduktion.

I biogasanlægget omdannes (forgæres) organisk materiale (fx skræller) til methangas. Gassen
kan anvendes til opvarmningsformål, og tilbageværende slamrester fjernes efterfølgende fra
spildevandet i et mekanisk filter. Forrensningsproceduren kan fjerne op til 95% af det
organiske materiale i spildevandet.

Mulighederne for at anvende dette biprodukt afhænger imidlertid af, at en række kvalitative
og kvantitative egenskaber ved produktet er optimeret med henblik på håndtering (afvanding,
lugt) og anvendelse (næringsindhold, fravær af patogene mikroorganismer).

En anden vigtig indfaldsvinkel til at reducere vandforbruget i industrien er udvikling af
alternativ rengøringsteknologi, hvor fx laserstråler kan erstatte vand.

Specifikke forskningsbehov

- Udvikling af vandbesparende teknologi til køling og vask.

- Optimering af udnyttelse af organiske spildprodukter til energiproduktion.

M A P P
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Figur A. 1. Produktionsgang ved fremstilling af blokfrosset hakket grønkål og spinat
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Figur A.2. Fremstiiling af frugtsaft og koncentrat
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Figur A. 3. Produktionsgang ved fremstilling af marmeladeprodukter
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Figur A. 4. Fremstilling af vakuumpakkede kogte kartofter og friturestegte kartoffelprodukter
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