
 

 

Referat af mødet i Dialoggruppen på SecAnim  

Torsdag den 23. september 2021 

  

Mødedeltagere: 

• Torben Petersen 

• Anker Boje 

• Jacob Christensen 

• Ivan Bährenz 

• Freddie Poulsen.  

• Afbud fra Henning Jeppesen 

• Daka - Martin Botolf Sejer - Fabrikschef 

• Daka - Keld Winther Rasmussen – Public Affairs Manager (ref.) 

 

Referat 

Velkomst: Keld – som er ny Public Affairs Manager i Daka - bød velkommen  

 

Martin gennemgik herefter aktuelle forhold samt nye og kommende tiltag på SecAnim: 

1. En sikkerhedsventil til afhjælpning af overtryk i dampsystemet var årsag til den ”mystiske 

lyd”, som en del har kommenteret i Facebook-gruppen i uge 36.  Er forklaret ved et opslag 

på ”Daka i Randers” den 15. september 

  

2. RTO-luftforbrændingsanlægget: Har kørt problemfrit siden april og med meget markant 

effekt på lugtgenerne. Når der ses bort fra forhold i forbindelse med branden den 19. juli, 

har der ”kun” været 10 klager over lugt siden uge 16, hvor anlægget blev taget i brug, hvilket 

skal sammenlignes med ca. 300 i samme periode i 2020. Det gamle Retherm-anlæg er 

efterfølgende fjernet og der er sat ekstra lydisolering på blæserne. Ozongeneratoren er også 

blevet overflødig, men planlægges at sættes på et mindre biofilter til efterpolering af 

afkastet.  

  

3. Branden: R2-anlægget stod stille i 14 dage i forbindelse med branden. Vi fik derfor tilladelse 

til ekstraordinært at bruge minkhallen til oplagring af 4.500 t. svin. Ved genopstarten var der 

ventilationsproblemer i weekenden som nødvendiggjorde en rokade, således at minkhallens 

ventilation blev flyttet til produktionen. Det mundede desværre ud i to indskærpelser fra 

Miljøstyrelsen: Dels for en overskridelse af lugtgrænsen (som vi selv anmeldte), dels for at 

portene ekstraordinært stod åbne i minkhallen, hvor luften blev særdeles dårlig p.g.a. den 

manglende ventilation. Meget årvågne naboer filmede portene og klagede til MST. Vi gik 

derefter over til at anvende friskluftudstyr for at kunne færdiggøre arbejdet med at tømme 

hallen.  

  



 

 

4. Minkhallen fremover: Pågår overvejelser lige nu. Næppe til mellager. Evt. indgå i 

myndighedernes beredskab overfor ekstraordinære sygdomsudbrud, som indebærer 

sanering af husdyrbesætninger. På kort sigt har vi accept af at bruge den til leca i forbindelse 

med udskiftning af fundamentet under biofilter-anlægget 

  

5. Ismaskinen: Kører som den skal og leverer ca. 10 tons is om dagen til nedkøling af råvarer. 

Laver lidt støj, men der er nu sat en port i, som løser det. 

  

6. Et nyt større rensningsanlæg er i støbeskeen, som skal afhjælpe behovet for at køre 

spildevand til Grenå og anden ekstern oplagring. Bortkørsel er nødvendigt for at overholde 

kravene ved udledning, men er både uhensigtsmæssigt og dyrt.  En investering på 4-4,5 mio. 

€.  – og afgørende: Et anlæg som lugter mindst muligt. 

  

7. Evaluering: Der var meget positiv respons fra Dialoggruppen på udviklingen. Luftgenerne har 

helt entydigt været langt mindre hen over sommeren både i omfang og hyppighed. Der var 

forståelse for de udfald, der har været i forbindelse med branden og enighed om, at når 

basis – lugten fra den daglige normaldrift – er i orden, vil der også være rum for accept af 

helt ekstraordinære situationer.  

  

8. Keld gennemgik afslutningsvis nogle af de ydre udfordringer, som Daka står overfor. Daka 

har grundlæggende gode kort på hånden under klimadagsordenen, eftersom virksomheden 

kun arbejder med bedst mulig genanvendelse af organisk materiale og derved sparer kloden 

for meget mere Co2 end der udledes ved produktionen. Men vanskeligt for Daka og andre 

eksporterende virksomheder at få det hensyn bragt i spil i en debat, som ofte snævert sigter 

på de særlige danske målsætninger om 70% nedbringelse af Co2-udledningen.  Ligeledes er 

det en udfordring at fastholde kreditten for at biodiesel baseret på recirkulerede råstoffer 

ikke optager landbrugsjord som kunne være anvendt til fødevarer – i modsætning til 1. 

generations energiafgrøder 

  

9. Fremtidig mødefrekvens: I lyset af den positive udvikling var der enighed om, at nøjes med 

et årligt møde. Dog vigtigt at Dialogforummet bibeholdes  

 

 


