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Konvex

Miljøvenlig og sikker genanvendelse
af naturens organiske ressourcer

Miljøet spiller en stor
rolle i Dakas dagligdag, og vi ser
os selv som en integreret del
af det grønne kredsløb

Velkommen til Daka Denmark

KÆRE KUNDER,
LEVERANDØRER
OG PARTNERE
I denne brochure har vi fornøjelsen af at præsentere de

domme. Dakas aktiviteter skaber dermed sikkerhed og

mange forskellige forretningsområder, der tilsammen

tryghed for dansk og svensk landbrug og fødevarepro-

udgør Daka. Aktiviteterne spænder bredt, men fælles

duktion gennem en sikker og miljøvenlig håndtering af

for alle områderne er en ambition om at udnytte sam-

mere end 500.000 tons biprodukter og risikomateriale

fundets animalske og organiske biprodukter effektivt

fra landbrug, fødevarevirksomheder og slagterier hvert

og miljøvenligt, så intet går til spilde.

eneste år.

Miljøet spiller en stor rolle i Dakas dagligdag, og vi ser

Som leverandør af højkvalitets protein- og fedtingre-

os selv som en integreret del af det grønne kredsløb.

dienser er vi en væsentlig samarbejdspartner for fo-

Både når vi indsamler og genanvender madrester som

derproducenter over hele verden. Dakas foderproduk-

råstof til biogasproduktion, og når vi leverer miljøven-

ter bruges bl.a. som ingredienser i petfood, fiskefoder,

lig biodiesel til nordiske og internationale olieselskaber,

minkfoder og grovvarer. Herudover fremstiller Daka et

bidrager vi til at opfylde klimamålsætningerne her-

sortiment af funktionelle plasmaproteiner, der bruges

hjemme og i Europa.

i fødevareproduktion over hele verden. Produktionen
af vores ingredienser foretages på moderne og højtek-

Daka er en del af SARIA-gruppen - Europas førende

nologiske anlæg, der sikrer et højt kvalitetsniveau og

virksomhed inden for håndtering af animalske bipro-

konkurrencedygtighed i processen.

dukter og organiske restprodukter. Vi har samtidig
bevaret vores solide skandinaviske rødder gennem et

Vi ved, at fremtiden skabes i krydsfeltet mellem medar-

fortsat delejerskab fra dansk og svensk landbrug og

bejdere, kunder, leverandører og partnere. Vi glæder os

fødevareproduktion via selskaberne Danish Crown A/S,

derfor til et godt og frugtbart samarbejde fremover, og

Scan AB, Tican Fresh Meat A/S og SB Pork A/S.

håber med denne brochure at kunne give lidt inspiration til yderligere områder, hvor gode ideer kan blomstre.

Som en integreret del af det veterinære beredskab,
udfylder Daka hver eneste dag en væsentlig rolle i at

Lars Krause-Kjær

minimere risikoen for smittespredning af husdyrsyg-

CEO
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Til gavn for kunder,
leverandører og miljøet

Daka Denmark

VÆRDI ER VORES
KERNEKOMPETENCE
Hos Daka tilgår vi enhver opgave med lige dele respekt

og det betyder, at Daka konstant er i bevægelse. At i

og nysgerrighed. I vores optik arbejder vi nemlig med

morgen bliver anderledes end i går.

det fineste, der findes; naturens egne ressourcer. Det
har bragt os allerforrest i feltet, når det handler om

Det er en udvikling, som sker i takt med, at kundernes

bæredygtig genanvendelse af organiske biprodukter.

behov og krav også ændres. Derfor ved vi faktisk ikke

Men Daka handler om meget mere end miljøvenlig-

noget bedre end en udfordring, fordi den uundgåeligt

hed og god samvittighed. For dét, der tidligere blev

skubber til nye processer. Nye produkter. Ny værdi.

betragtet som spildprodukter, giver vi dagligt værdi. Til
foder og biodiesel. Til ingredienser og færdige produk-

Daka er en del af den internationale koncern SARIA,

ter. Til landbruget og til industrien. Til gavn for kunder

hvor vi i vid udstrækning deler vores erfaringer med

og leverandører. Og til gavn for miljøet.

andre markeder. Men med netværket får vi også selv
mulighed for at trække på kapaciteter og kompeten-

Vi er drevet af gode kundeoplevelser, teknologisk

cer, som garanterer løsninger i verdensklasse. Bog-

know-how og en passion for konstant at skubbe

staveligt talt. Lokal og global på samme tid. De små

grænserne for, hvad der kan genanvendes - og hvor-

detaljer som ændrer det store billede. Det er vores

dan. Hvor nogle ser et æbleskrog, ser vi en mulighed,

hjemmebane.
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Daka Denmark

Daka Denmark

EJERKREDS

OVERSIGT
Randers

Daka
SecAnim

51%

er førende indenfor

Karlskoga

Horsens

Konvex
AB

Daka
ReFood

genanvendelse af animalske bi- og restprodukter.
Koncernen tilbyder ydelser indenfor biprodukthåndtering og -genanvendelse, produktion af ingredienser
og slutprodukter af høj kvalitet til forskellige industrier,
samt produktion af vedvarende energi i form af biodiesel og biogas.
Koncernen har over 6.500 medarbejdere på mere end
130 lokationer i 19 lande. Koncernen er 100 % ejet af

Lidköbing

Hedensted

Konvex
AB

Daka
Denmark

RETHMANN gruppen, der siden 1934 har arbejdet med
transport og logistik, affald og genbrug.
RETHMANN beskæftiger på verdensplan mere end
60.000 ansatte på 967 lokationer i over 50 lande.

Ringsted

Daka
Denmark

49%

Løsning

Daka
SARVAL
		

har i mere end 125 år produceret og solgt mad til forbrugere i hele verden.

Koncernen er i dag Europas største og verdens andenstørste svineslagteri, og har over 26.000 ansatte

Løsning

Daka
ecoMotion

på 21 produktions- og distributionsvirksomheder.
har i flere generationer produceret og solgt svensk kød til de svenske forbrugere.
Virksomheden er ejet af HK Scan Group, som er en af Europas førende fødevareproducenter med
over 7.700 ansatte i 7 lande.

Lunderskov

Daka
SARVAL

er Danmarks tredjestørste slagteri. Virksomheden producerer og sælger fersk og frosset
svinekød til både detail- og industrikunder. 80 % af produktionen går til eksport. Virksomheden er i dag
ejet af den tyske slagterikoncern Tönnes Fleish, der er en af Europas største slagterier.
Se mere på daka.dk |
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260 specialister,
fordelt på 7 lokationer
i Danmark og Sverige
Daka Denmark

HØJTEKNOLOGI SKABT
AF HVER ENKELT
MEDARBEJDER
Ingen er stærkere end det svageste led, og hos Daka er

gode muligheder for både personlig og faglig udvik-

alle led dybt afhængige af hinanden.

ling, og hos Daka er uddannelse af den enkelte medarbejder helt essentiel for samspillet i virksomheden.

Toptunet produktion giver for eksempel ingen mening
uden salg, service eller udvikling på samme niveau. Og

Som en del af den tyske koncern, SARIA, bliver det til

i en virksomhed, hvor nytænkning er indgroet vane,

over 6.500 ansatte og mere end 130 lokationer i 14

hvor alle faggrupper interagerer og forventer det

europæiske lande, som alle gør en forskel for samfun-

bedste af hinanden, er kun de bedste ansat på deres

dets og klodens ressourcer.

respektive felter.
Daka beskæftiger således omkring 260 specialister,
fordelt på 6 lokationer i Danmark og Sverige. Det giver
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Daka Denmark

DET GRØNNE
KREDSLØB
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Daka SecAnim er en bæredygtig
virksomhed med stor fokus på
sikkerhed, miljø og etik

Daka SecAnim

MED SIKKERHED
DET SIKRE VALG
I Daka SecAnim servicerer vi dagligt et stort antal dy-

Den store tanke, at restprodukter i virkeligheden er

rebesætninger, og har derfor et kompromisløst fokus

af umådelig værdi, er stadig ny i det store perspektiv.

på hygiejne og eliminering af smitterisiko. Som en del

Men det er lige præcis, hvad Daka SecAnim A/S gør;

af det danske veterinærberedskab er sikkerhed altid

skaber værdi af restprodukter. Daka SecAnim er spe-

vores første prioritet, og når det kommer til din dyre-

cialiserede i animalske biprodukter fra slagterier og

besætning, tager vi ingen chancer.

dyr fra landbruget. Det er vores råvaregrundlag, og vi
forvandler det hver dag til organisk gødning, biodie-

Vi arbejder under markedets strengeste håndterings-

sel og andet biobrændsel.

krav, af hensyn til både smittefarer og miljøbelastning. Og vi skubber selv til grænserne for, hvor sikkert

Det lyder enkelt, men er en teknologisk og logistisk

det kan gøres. Derfor planlægger vi også selv alt ind-

udfordring, som til gengæld sparer miljøet for man-

samling og transport af råvarerne, så vi sikrer at vores

ge, mange tons CO2-udslip og anden forurening.

biler dagligt bliver desinficerede og rengjort.

Vores helt store passion er at udvinde og udnytte
restprodukter, så intet går til spilde. På den måde

Rest- og biprodukter er traditionelt set en af det mo-

værner vi ikke bare om miljøet, men tilfører endda

derne samfunds store udfordringer, og i takt med at

konkret værdi. Vi betragter vores forretning som et

der produceres som aldrig før, øges miljøbelastnin-

stort grønt kredsløb.

gen. Det er derfor nødvendigt, at der tænkes i nye og
innovative løsninger.
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Vi arbejder hver dag på at
skabe et grønnere Danmark,
præget af mere genanvendelse,
mere vedvarende energi og
mindre spild af ressourcer.
Daka ReFood

FULDT SKRALD
PÅ GRØN ENERGI
Daka ReFood indsamler og genanvender madaffald

Udover at skabe grøn genanvendelse til fordel for mil-

og friturefedt, som gennem højteknologiske pro-

jøet, er vores fornemmeste opgave at skabe merværdi

cesser bearbejdes til biogas, biodiesel og gødning.

for vores kunder - og finde den optimale økonomiske

Hver dag arbejder vi for at skabe et grønnere Dan-

og bæredygtige løsning til hver enkelt af dem. Der-

mark, præget af mere genanvendelse, mere vedva-

for er alle vores serviceløsninger skræddersyede. Det

rende energi og mindre ressourcespild. Vi indsamler

kombineret med et dynamisk logistiksystem, sikrer

madaffald fra fødevareindustrien og storkøkkener.

alle en høj grad af fleksibilitet.

Fra sygehuse og kantiner. Fra restauranter og hoteller. Madaffaldet bliver nedbrudt og omdannet til

Vores egen produktion bærer i ligeså høj grad præg

biogas, som er et grønt og CO2-neutralt alternativ til

af miljøvenlige og bæredygtige processer, og det

produktion af el og fjernvarme. Og restproduktionen

er vores målsætning at blive en 100 % CO2-neutral

fra bioforgasningen anvendes derefter til gødning

virksomhed.

i landbruget. Det brugte friturefedt genanvendes
til produktion af andengenerationsbiodiesel – et
miljørigtigt alternativ til fossile brændstoffer.
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Daka ecoMotion biodiesel
udleder 83 % mindre CO2
end almindelig fossil diesel
Daka ecoMotion

MILJØVENLIG
BIOBRÆNDSTOF
Biobrændstoffer er et godt eksempel på, at store ud-

naturen, da næsten 100 % af råvarerne anvendes.

fordringer også skaber store muligheder. Fordi det

Og selv restprodukterne af restprodukterne finder

er udfordringerne, der driver innovationen. Og som

anvendelse - for eksempel glycerin som anvendes i

et led i bekæmpelsen af de globale klimaforandrin-

biogasproduktionen. Vi er helt nede i de små detaljer

ger kan du nu passende køre med biodiesel fra Daka

her, men som altid ser vi vores tiltag i et internationalt

ecoMotion. Derved udleder du 83 % mindre CO2 end

perspektiv.

med almindelig fossil diesel. Og cirka 50 % mindre
end konventionel biodiesel. Det er ikke småting. EU

Det kræver helt specielle produktionsmetoder at pro-

har da også officielt klassificeret ecoMotion TME som

ducere andengenerationsbiodiesel, da vi er underlagt

”anden-generations biodiesel”. Og det er vi stolte over.

strenge krav og restriktioner. Professionel ordrebehandling, fleksible logistikløsninger, omfattende

ecoMotion TME er produceret af animalsk fedt, som

kvalitetssikring og internationale certificeringer ga-

udvindes af restprodukter fra slagterier og landbrug.

ranterer, alle vores kunder, produkter af den højeste

Selve produktionen tager i sig selv også hensyn til

kvalitet.
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Vi fremstiller bl.a.
højkvalitetsproteiner og
fedt til foderblandinger til
kæledyr, fisk og pelsdyr
Daka SARVAL

FRA SLAGTERIERNES
BIPRODUKTER TIL FODER
I produktionen af foder er det essentielt, at prote-

Vi har både egenkontrol og kontrol af uafhængige

in- og mineralindholdet i råvarerne er optimalt, når

laboratorier og veterinært tilsyn. Råvarer, processer

der skal produceres sund og afbalanceret foder til

og produkter kontrolleres desuden af Fødevarestyrel-

kæle- og produktionsdyr. Og som i enhver anden

sen. Kontrol af kontrollen kan virke pedantisk, men

virksomhed er også dette marked afhængig af en

det er vores erfaring, at når det kommer til hygiejne,

samarbejdspartner, der performer på pris, kvalitet og

sikrer effektive rutiner, at alle internationale standar-

leveringssikkerhed.

der overholdes, således vi til enhver tid kan afsætte
højkvalitetsprodukter, der sikrer en god protein- og

Daka SARVAL henter friske råvarer fra godkendte

mineralforsyning i vores kunders slutprodukter.

svineslagterier. Biprodukterne værdiforædles til højkvalitetsprotein og -fedt, som typisk benyttes i fo-

Og alligevel er produkterne alt andet end standardi-

derblandinger til kæledyr, pelsdyr, svin og fjerkræ. Vi

serede. Vores produktionsanlæg fremstiller en lang

henter selv råvarerne, da kvaliteten af vores output i

række specialprodukter, som er tilpasset individuelle

høj grad afhænger af, hvor frisk input vi får. Men ef-

kundeønsker, og vi har efterhånden mange års erfa-

fektiv og fleksibel logistik repræsenterer alligevel kun

ring i at kunne agere hurtigt og kompetent i forhold

en del af de kræfter, vi lægger i at sikre produkter af

til markedernes krav, som hele tiden ændrer sig.

høj kvalitet.
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Biomal™ fra Konvex
sparer miljøet for mange
tons CO2-udledning
Konvex AB

FRA AFFALD OG
RESTPRODUKTER
TIL LYS OG VARME
Hos vores svenske datterselskab, Konvex AB, indsam-

kredsløb, som hvert år sparer miljøet for mange tons

les affald og biprodukter hos de svenske landbrug og

CO2. Den unikke produktion, der transformerer ani-

slagterier med samme kompromisløse fokus på hygi-

malsk affald til et biobrændselsprodukt, med samme

ejne og sikkerhed som i Danmark.

brændværdi som flis, placerer os som en af landets
mest effektive producenter af miljørigtig biobrændsel.

Essentielt for den enkelte landmand er sikkerheden i
håndtering af potentielt smittefarlige produkter. Der-

Biomal fra Konvex sparer ikke kun miljøet for man-

for arbejder vi ikke kun under markedets strengeste

ge tons CO2-udledning og anden forurening. Selve

håndteringskrav, men også målrettet på at videreud-

produktionsprocessen hos Konvex er også så forure-

vikle mulighederne for at øge sikkerheden yderligere.

ningsbesparende som overhovedet mulig. F.eks. bliver
vand fra produktionen, der ikke kan genbruges, først

Konvex transformerer affaldet og biprodukterne til

bearbejdet på eget rensningsanlæg, inden det ledes

det effektive og miljøvenlige biobrændsel Biomal,

videre til traditionel spildevandsrensning.

som erstatter traditionelle fossile brændstoffer hos de
svenske kraftvarmeværker. Biomal er et skoleeksempel på, hvorledes vores produkter indgår i det grønne

Se mere på konvex.se |

23

