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Innovativ smagsforstærker baseret på rejeskaller 
 

- Forbehandlingens betydning for rejeskallers anvendelsesmuligheder 
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1. Formål med projektet 
 

Den danske rejesektor har i dag en førende position på det globale marked for 
koldtvandsrejer. Skal denne position opretholdes og udvikles er det nødvendigt at der 
fokuseres på bæredygtige proces- og ressourceudnyttelsesmetoder af spildprodukter fra 
rejeproduktionen.  

Formålet med dette projekt er at udvikle målrettede og dokumenterede marine 
smagsforstærkere baseret på rejeskaller fra det danske rejefiskeri og den danske 
rejeproduktion. Projektet skal bidrage til at øge bæredygtigheden og værdiskabelsen i 
rejesektoren ved begrænse spild og forøge værdien af rejeskaller. 

I dag udgør rejeskallerne i nogen tilfælde en omkostning til bortskaffelse eller betalingen 
for rejeskallerne er nærmest symbolsk med 0,50 kr. pr. kg.  Nærværende projekt vil derfor 
bidrage med en væsentlig værdiforøgelse af et spildprodukt. 

Den konkrete målsætning er specifikt at udvikle specifikationer og produktblade, således 
at rejeskaller fra den danske rejeproduktion kan imødekomme en række 
asiatiske/koreanske aftageres ønsker og dokumentationskrav til smagsforstærkere.  

På nuværende tidspunkt er der kontakt til koreanske aftagere, der udtrykker ønske om at 
aftage betydende mængder smagsforstærker baseret på rejeskaller, et prisniveau på ca. 
$ 2,50 – 3,00 pr. kg. ekstrakt kan forventes, hvis dokumentationskravene kan 
imødekommes i forbindelse med forbehandling og proces.  

Det skal i den sammenhæng oplyses at det globale marked for marine smagsstoffer 
(ekstrakter og pulver) i 2010 var ca. 150 mio. USD eller 70.000 tons. Hovedparten af 
forbruget (90%) foregår i Asien med en årlig vækst på 6 – 9 %. De vigtigste 
anvendelsesområder for marine smagsstoffer og ekstrakter er til fiskesupper og sovser.  

Projektet vil: 

 Optimer anvendelsen af rejeskaller og dermed understøtte et mere bæredygtigt 
rejefiskeri  

 Øge værdien af affaldsmængderne (rejeskaller) fra rejeproduktionen og  
 Positioner koldtvandsrejer som et endnu mere bæredygtigt produkt  

Endelig vil projektet på en systematisk måde skabe nye og mere innovative marine 
smagsforstærkere gennem en afdækning og dokumentation af forbehandlingens effekter 
og betydning for anvendelsen af rejeskaller til human brug.  
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2. Beskrivelse af ansøger/virksomhed 
 

Danish Seafood Association 

Danish Seafood Association (DSA) er den danske fiskeindustris brancheorganisation. DSA 
blev dannet i 2010 som forening for danske virksomheder, der er aktive inden for 
produktion og handel med fisk og skaldyr. Som medlemsdrevet brancheorganisation 
leverer DSA viden, netværk og forestår udviklingsprojekter til medlemsvirksomhederne 
der ønsker konkrete problemstillinger løst. Langt størstedelen af danske 
seafoodproducenter er i dag medlem af DSA og den samlede danske rejesektor er 
tilnærmelsesvis organiseret gennem DSA, hvorved dette projekt også har en generisk 
målsætning for den samlede danske rejesektor. Fra DSA vil deltage direktør Poul Melgaard 
Jensen, der ligeledes vil være projekthaver. 

For at sikre den kollektive interesse af projektet, vil der nedsættes en følgegruppe under 
DSAs Skaldyrsgruppe som følger projektet og sikre at resultater spredes ud til relevante 
modtagere.  

DTU Fødevareinstituttet 

DTU Fødevareinstituttet vil være videns leverandør i projektet. DTU Fødevareinstituttet 
forsker i og formidler bæredygtige og værdiskabende løsninger inden for fødevarer og 
sundhed til gavn for samfund og erhverv. Fra DTU Fødevareinstituttet deltager 
seniorforsker Grethe Hyldig. 

Grethe Hyldig (seniorforsker) vil forestå de objektive råvare og sensoriske analyser i 
forbindelse med de forskellige forbehandlingsformer samt de færdige smagsforstærkere 
samt de færdige smagsforstærkere. Grethe har mange års erfaring som leder af det 
sensoriske laboratorium på DTU og er international anerkendt for udvikling af sensoriske 
analysemetoder til især marine produkter.  

 

Involverede danske rejevirksomheder:  

De involverede virksomheder har forskellige forbehandlinger af rejer og har hver især 
forskellige affaldsstrømme fra deres produktion. En afdækning af deres 
forbehandlingsmetoder samt anvisning af mulige anvendelsesmåder til human produktion 
vil på branche generisk niveau kunne være med til at løse væsentlige problemstilling i den 
danske rejesektor. 



             

3 
 

Ocean Seafood A/S og Coldwater United Seafood ApS 

Ocean Seafood A/S er salgskontor for virksomheden Ocean Prawn A/S, og sælger de frosne 
rå og frosne kogte skalrejer fra Ocean Prawn. Ocean Prawn A/S har 4 af verdens mest 
moderne rejetrawlere, som driver rejefiskeri i Nordatlanten med en årlig fangst af omkring 
25.000 ton koldtvandsrejer. Koncernen beskæftiger 118 danske medarbejdere, heraf 99 
på Bornholm. Ocean Prawns rejer pilles på maskine eller i hånd.  

Ocean Seafood A/S sælger i dag rejer til virksomheden Coldwater United Seafood Aps, som 
har sin hovedproduktion af håndpillede rejer i Marokko. Anvendelsen og testningen af 
rejeskallerne fra Coldwater United Seafood produktion i Marokko udgør en væsentlig 
komponent. Der vil for den komponent der handler om rejer forbehandlet og håndteret i 
Marokko være tale om et samarbejdsprojekt mellem de to virksomheder. Rejeproduktion 
skaber ca. 3.000 tons rejeaffald pr. år. Rejeskallerne bliver i Marokko enten deponeret på 
losseplads eller anvendt til gødning. 

Launis A/S 

Launis rejefabrik modtager dagligt ferske rejer fra 6-7 kuttere i Skagen. Rejerne fanges i 
Skagerrak. Rejerne har ikke været frosset, og de koges, maskinpilles og lægges i lage på 
fabrikken. Launis skaber ca. 1.000 tons rejeaffald pr. år som sendes til FF-Skagen og 
indgår i fiskemelsproduktion. 

Guldborg Rejepilleri 

Guldborg Rejepilleri er baseret på fjordrejer, som maskinpilles og efterrenses i hånden. 
Fjordrejerne afsættes til high-end restauranter, hovedsageligt i hovedstadsområdet. 
Guldborg rejepilleri skaber ca. 20 tons rejeaffald pr. år.  
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Eksterne konsulenter: 

Baseret på opslag på opslag på Danish Seafood Associations hjemmeside 
(http://danishseafood.org/wp-content/uploads/2016/09/Udbudsmateriale-Ekstern-
leverand%C3%B8r-til-Innovativ-smagsforst%C3%A6rker-baseret-p%C3%A5-rejeskaller-
15-09-16.pdf) er der udvalgt to eksterne leverandører til at løse de nødvendige opgaver.  

GEMBA Seafood Consulting 

GEMBA Seafood Consulting A/S vil deltage i projektet som eksterne konsulenter og er 
ansvarlig for gennemførelse af udviklingsarbejdere. Medarbejdere fra GEMBA Seafood 
Consulting, som vil blive involveret i projektet er Jens Henrik Møller, Kersti Haugan og 
Kasper Teilmann. Jens Henrik Møller er cand.scient. pol og har mange års erfaring i 
forretningsudvikling på fiskeriområdet. Kersti Haugan er cand.brom. med 
tillægsuddannelse i økonomi og mini-executive MBA. Hun har mange års erfaring i 
forretningsudvikling af fødevareingredienser på Danisco/Dupont og har i projektet 
'Trash2Cash' på Teknologisk Institut igangsat en udvikling i den nordjyske fiskeindustri der 
sikrer, at fiskeindustriens biprodukter udnyttes til produkter af højere værdi end tilfældet 
er i dag. Kasper Aalling Teilmann er phd fra Copenhagen Business School, og vil i projektet 
bidrage med kompetencer indenfor økonomi og markedsanalyser. 

Højmarklaboratoriet a·s 

Højmarklaboratoriet er en innovativ virksomhed, der arbejder med udvikling, laboratorie- 
og rådgivningsopgaver til virksomheder, med speciale indenfor fødevarer og fiskefaglige 
opgaver. Højmarklaboratoriet er en privat virksomhed, der er etableret i 1984 af 
civilingeniør Greta Jakobsen.  

Højmarklaboratoriets mangeårige erfaringer med problemstillinger i fiskeri- og 
dambrugserhvervet muliggør, at Højmarklaboratoriet a·s ofte indgår som aktiv 
sparringspartner mellem virksomheder, forskning samt myndigheder indenfor områderne: 
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3. Baggrund for projektet, samt udfordringer og behov 
 

Den globale fangst af koldtvandsrejer udgør ca. 220.000 tons (Pandalus borealis), hvoraf 
hovedparten (85%) fanges på kysten af Grønland og ved Canada. Det vurderes at 
danskejede virksomheder har tilgang til ca. halvdelen af fangsten, hvilket svarer til en 
affaldsmængde på ca. 30.000 ton total set.  

Udnyttelsen af rejeskaller i Danmark er i dag relativ usystematisk og tilfældig. Biomassen 
sendes typisk til biogasanlæg, melproduktion eller spredes ud på marker, som gødning 
eller ledes tilbage i havet. Gennem de seneste årtier er der med varierende succes 
foretaget forsøg i Danmark med udvinding af værdifulde komponenter fra rejeskaller og 
resultat er, at der stadig ikke er skabt nogen bæredygtig forretningsmodel. Årsagen til den 
lave udnyttelsesgrad af rejeskaller vurderes at være: 

 store omkostninger forbundet med daglig indsamling og transport af rejeskaller til 
forædlingsanlæg  

 varierende indhold af proteiner mv. afhængig af forbehandlingen og  
 manglende viden i den enkelte virksomhed om markeder, anvendelsesformer samt 

produkter. 

I dette projekt vil der udvikles smagsforstærkere (rejepulver og rejeekstrakter) som kan 
bruges i saucer, dip, supper, gratiner, pateer, snacks og surimi baseret på at 

 det er et velkendt og attraktivt marked 
 eksisterende fremstillingsteknologi i fødevareindustrien kan anvendes 
 de deltagende virksomheder allerede har etablerede afsætningskanaler til 

fødevareindustrien 

Teknologien for fremstilling af rejepulver og ekstrakter vil være baseret på 
homogenisering, kogning, presning, ekstraktion og koncentration (inkl. enzymatiske 
metoder anvendes). Der er derfor behov for udvikling nye businesscases og etablering af 
forretningsmodeller, med virksomheder som kender teknologien og som har en passende 
salgsorganisation, som kan indgå eller fremstille nye fødevareprodukter.   

Rejevirksomhederne der indgår i projektet har forskellige forbehandlings- og pillemetoder 
og denne forskellighed giver en mulighed for at anvende de rejeskaller der bedst egner sig 
til produktion af en smagsforstærker. Nærværende projekt vil afdække forbehandlings 
betydning for rejeskallers anvendelse til human brug og give anvisninger hvordan man kan 
løse denne udfordring. 
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4. Investeringens aktiviteter og tidsplan herfor 
 

Projektet er bygget op omkring fire indholdsrelaterede arbejdspakker og en arbejdspakke 
om projektledelse. Resultaterne der opnås i samtlige arbejdspakker vil dokumenters og 
gøres tilgængelige for hele branchen og er således af kollektiv generisk interesse. 

Arbejdspakke 1: Markedsanalyse og forretningsmodel 
(Ekstern konsulent, Danish Seafood Association) 

Formålet med arbejdspakke 1 er at skabe overblik over markedet for smagsforstærkere, 
råstofgrundlaget og udarbejde en egentlig forretningsmodel. Forretningsmodellen skal 
baseres på omkostninger og udgifter i forbindelse med transport, produktion afsætning 
m.m. Der vil i arbejdspakken blive udviklet business cases, der leverer en overordnet 
beskrivelse af processen for tilblivelse af smagsforstærkeren over til kommercialiseringen. 
Business case beskrivelsen er med til at levere et veldokumenteret grundlag for relevansen 
for at introducere en smagsforstærker baseret på rejeskaller. Arbejdspakken vil yderligere 
levere en deciderede forretningsmodel der beskriver omkostningerne ved transport, 
produktion, afsætning, og markedspris for det endelige produkt.  

Arbejdspakke 1 vil forløbe fra januar 2017 til maj 2018. 

 

Arbejdspakke 2: Forbehandling og analyse af råvaren 
(DTU Fødevareinstituttet, rejevirksomheder, ekstern konsulent) 

Formålet med arbejdspakke 2 er at analysere de forskellige forbehandlingsformers 
indflydelse på råvarens kvalitet og sammensætning af forskellige komponenter. Det vil 
sige, at der skal foretages relevante råstofanalyser af skaller fra rejer der er håndpillet, 
maskinpillet fra henholdsvis skallen fra pandalus borealis og fjordrejer. Ud over den 
egentlige pilning af rejerne, foretager de medvirkende rejevirksomheder en forskellig 
behandling af rejerne der betyder at de kan pilles på maskine eller i hånden.  

De medvirkende rejevirksomheder vil i samarbejde med DTU fødevareinstituttet arbejde 
med forskellige variationer af forbehandlingen og vurdere dens indflydelse på kvaliteten 
som input i produktion af smagsforstærker. 

Den eksterne konsulent skal foretage en dokumentation og facilitering af processen og 
sikre at de nødvendige mængder og forbehandlingsmetoder analyseres. 

Arbejdspakke 2 vil forløbe fra marts 2017 til december 2017. 
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Arbejdspakke 3: Udvikling af smagsforstærkere baseret på rejeskaller 
(Højmarkslaboratoriet, DTU Food, ekstern konsulent) 

Formålet med arbejdspakke 3 vil være den egentlige produktion af smagsforstærkeren. 
Der vil arbejdes tæt sammen med arbejdspakke 2, hvor råvaregrundlaget analyseres. 
Arbejdspakken vil være inddelt i tre steps: 1) udviklingsprøve baseret på en mindre 
mængde rejeskaller fra de forskellige forbehandlingsmetoder 2) pilotprøve baseret på en 
mængde svarende til den portionsmængde der normalt vil produceres på fabrikken og 3) 
en egentlig igangsættelse af markedsproduktion af smagsforstærkeren. 

Gennem udviklingsprocessen og frem mod en kommerciel produktion af 
smagsforstærkeren vil der foretages forsøg med de forskellige rejeskallefraktioner og de 
bedste egenskaber dokumenteres.  

Arbejdspakke 3 vil forløbe fra november 2017 til september 2018. 

 

Arbejdspakke 4: Test, validering og markedsintroduktion 
(DTU Fødevareinstituttet, Ekstern konsulent) 

Smagsforstærkerene, baseret på forskellige rejeskalleinput vil i denne arbejdspakke blive 
analyseret med sensorisk profilering af et testet og trænet sensorisk panel og den eller de 
smagsforstærkere med de bedste sensoriske egenskaber udvælges til pilotproduktion og 
endelig til kommercialisering. Arbejdspakke 4 gennemføres således i tæt sammenhæng 
med arbejdspakke 3. Resultaterne af test og validering dokumenteres gennem forløbet og 
den endelige produktion af smagsforstærker gøres klar til at blive introduceret på 
markedet. 

Arbejdspakke 4 vil forløbe fra januar 2018 til december 2018. 
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Arbejdspakke 5: Projektledelse, rapportering og kommunikation 
(Ekstern konsulent, DSA) 

Formålet med denne arbejdspakke er 1) at koordinere, organisere og administrere 
projektforløbet således at alle partnere inddrages og arbejder sammen om et samlet formål 
og 2) kommunikere og formidle projektets resultater gennem relevante artikler i 
populærvidenskabelige tidsskrifter samt levere indlæg på konferencer herunder bl.a. 
International ColdWater Prawn Forum (ICWPF) i Reykjavik til november 2017. ICWPF er et 
særdeles relevant forum, hvor hele den globale koldtvandsrejesektor er samlet og hvor 
interessen for at skabe nye produkter baseret på en bæredygtig anvendelse af 
overskudsproduktionen er til stede.  

Innovativ smagsforstærker baseret på rejeskaller vil være et dagsordensættende projekt 
for den danske rejesektor, hvor der gennem flere år har været forsøg på at sikre en 
fornuftig anvendelse af de rejeskaller der i dag ikke anses som en ressource. Interessen 
for projektet øger kravene til kommunikation, omtale og projektledelse. Arbejdspakken vil 
derfor være målrettet mod at projektet bliver gennemført som forventet og der foretages 
nødvendige tilpasninger undervejs. Fokus vil også være på kommunikation og inddragelse 
af den øvrige rejesektor i de resultater der opnås.  

Arbejdspakke 5 vil forløbe fra januar 2017 til december 2018.  
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5. Forventede arbejdspakker i projekt 
 

 
Arbejdspakker, indhold, periode og ansvarlige 

 

 
Budget 

Arbejdspakke 1: Markedsanalyse, case og forretningsmodel (jan. 2017 - maj 2018) 
Ansvarlige: Ekstern konsulent, Danish Seafood Association 

491.800,- 

 
 Markedsanalyse og analyse af råstofgrundlag 
 Business case beskrivelser  
 Udvikling af forretningsmodel for kommercialisering af smagsforstærkeren 

 

 

Arbejdspakke 2: Forbehandling og analyse af råvaren (mar. 2017 - dec. 2017) 
Ansvarlige: DTU Fødevareinstituttet, rejevirksomheder, ekstern konsulent 

692.194,- 

 
 Analyse af forbehandlingens indflydelse på råvarens sammensætning og kvalitet 
 Analyse af forskellige pillemetoders indflydelse på kvalitet 
 Dokumentering af forbehandlingsmetode og råvareanalyse 

 

 

Arbejdspakke 3: Udvikling af smagsforstærkere (nov. 2017 – sept. 2018) 
Ansvarlige: Højmarkslaboratoriet, ekstern konsulent, Danish Seafood Association 

677.219,- 

 
 Udviklingsproduktion af mindre volumen rejeskaller fra forskellige fraktioner 
 Pilotproduktion af den/de bedste smagsforstærkere 
 Kommercialisering og markedsproduktion 

 

 

Arbejdspakke 4: Test, validering og markedsintroduktion (jan. 2017 - dec. 2018) 
Ansvarlige: Ekstern konsulent, DTU Fødevareinstituttet, Danish Seafood Association 

609.826,- 

 
 Udvalgte smagsforstærkere analyseres af testet og trænet sensorisk panel  
 Den/de bedste smagsforstærkere udvælges til pilot- og markedsproduktion  
 Resultaterne af test og validering dokumenteres  
 Klargøring til introduktion på markedet 

 

 

Arbejdspakke 5: Projektledelse, rapportering og kommunikation (jan. 2017-dec. 2018) 
Ansvarlige: Ekstern konsulent, Danish Seafood Association 

309.163,- 

 
 Koordinering, organisering og administration af projektforløbet  
 Inddrage partnere og sikre samarbejde om et samlet formål  
 Rapportering af arbejdsopgaver og hele projektets forløb 
 Kommunikere og formidle projektets resultater gennem relevante kilder 

 

 

Mødeomkostninger  60.000,- 
Rejseomkostninger 100.000,- 
Revision 20.000,- 
Egen investering rejeskaller og transport heraf 250.000,- 
Ansøgt beløb fra NaturErhvervstyrelsen 2.960.201,- 
Totalt budget (inkl. værdi af anvendte rejeskaller og transport ca. kr. 250.000) 3.210.201,- 
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6. Miljø 
 

Rejeskaller og rejeaffald anses i dag ikke som en ressource hos rejevirksomhederne og 
behandles i flere tilfælde som egentlig affald. Afhængig af forbehandling og pillemetode 
består skallen af Pandalus borealis af op til 40% protein og 34% aske, hvoraf asken 
indeholder ca. 1,3 g fosfat og 8,0 g kalcium per 100 gram. Ved en værdiforøgelse til 
smagsforstærkere vil rejeskallerne indgå som en produktionsressource og dermed 
udnyttes til videre forbrug. Det betyder at hvor skallerne tidligere behandledes som affald, 
vil det ved denne proces fungere som en ressource og dermed en fjernelse af næringssalte.  

Der produceres i dag smagsforstærkere baseret på skaller fra den langt mindre 
bæredygtige produktion af opdrætsrejer, hvor medikamenter, antibiotika og 
næringsholdigt foder er normale inputs. Smagsforstærkere baseret på skaller fra 
koldtvandsrejer vil dermed være et bæredygtig alternativ i forhold til tilsvarende produkter 
baseret på stillehavsrejer.  

Rejeskaller anvendes i nogen grad til rejemel i fiskemelsindustrien, mens en stor del 
rejeskaller afskaffes som affaldsprodukt. Ved at skabe en forretning for skallerne til 
anvendelse i smagsforstærker udnyttes affaldet som en ressource til videre forædling. 
Bortskaffelsen minimeres og dermed skabes mindre udledning. 

7. Styrker, svagheder og fremtiden 
 

Danmark har en stærk position på rejefangst og produktion og ved at skabe et marked for 
restproduktionen vil det være med til at styrke branchens miljømæssige fodaftryk. En 
højere udnyttelsesgrad af rejerne vil give et positivt indtryk af branchen og være med til 
at styrke deres image. 

Der er en klar efterspørgselsstigning blandt hovedparten af europæiske lande på 
bæredygtige fødevarer. Med udviklingen af en smagsforstærker baseret på rejeskaller fra 
koldtvandsrejer, vil der komme et bæredygtigt alternativ på markedet – til gavn for en 
stor del forbrugere. 

Der opleves en kvotereduktion i de væsentligste rejefangstnationer. Fortsætter denne 
nedgang vil det på sigt mindske grundlaget for anvendelse af rejeskaller til andre formål, 
såsom smagsforstærkere.  


