
Referat af møde i Dialogforum vedrørende Daka SecAnim den 28. september 

  

Deltagere: Torben Petersen, Anker Boje, Henning Jeppesen. Fra Daka: Martin Schmidt, Rikke Klitgaard Friis, 

Keld Winther Rasmussen (ref) 

Afbud fra Jacob Christensen. Ivan Bährentz var fraværende 

  

1. Fabrikschef Martin Schmidt, som tiltrådte ved årsskiftet, præsenterede sig selv. Martin er uddannet 

maskinmester og har arbejdsmæssigt en bred baggrund fra fødevareindustrien. Han er bosat i Grenå 

  

2. Martin gav derefter en status på indsatsen med at begrænse først og fremmest lugtgenerne fra 

fabrikken. Luftforbrændingsanlægget som blev installeret i 2021, fungerer stadig rigtig godt. De meget 

få lugtklager – i alt 16 – vi har modtaget i år, har hovedsageligt kunnet henføres til mindre udfald i 

forbindelse med bakeout/vedligehold på anlægget, som nødvendigvis finder sted. Der lægges dog en 

stor indsats i at holde oppetiden så høj som muligt 

  

3. Energisituationen: Daka – og især SecAnim – er meget store forbrugere af gas og derfor også at finde 

på Energistyrelsens liste over ”ubeskyttede” virksomheder, som i en tilspidset krisesituation kan få 

gasforsyningen afbrudt. Sandsynligheden for at det sker i denne vinter forekommer meget lille, men 

alligevel har Daka i lighed med andre i samme situation investeret i en olietank og forberedt sig på i 

hvert fald delvist at kunne skifte til gasolie om nødvendigt. Dog kan f.eks. luftforbrændingsanlægget 

kun køre på gas.  

  

4. Spildevandsproblemet arbejdes der fortsat med. Ved store regnskyl kniber det med kapaciteten og fra 

tid til anden må der køres vand væk til eksterne tanke, som så siden hentes tilbage igen. Der ses p.t. 

på forskellige løsninger på. Samtidig kigges der stadig ind i etablering af et helt nye rensningsanlæg på 

sigt.  

  

5. Ismaskinen, som også var ny sidste år, fungerer godt. Den er kun i brug i sommerhalvåret og er netop 

blevet slukket for sæsonen 

  

6. Rikke Klitgaard Friis - direktør for forretningsudvikling og bæredygtighed - fortalte om forskellige tiltag 

overfor landmændene. Dels for bedre opbevaring af de døde dyr og dels for at få dem hurtigere 

tilmeldt og dermed afhentet af hensyn til kvaliteten som råvare i Daka.  

   

7. Der var gruppen pæne ord om de senere års positive udvikling i forhold til lugtgener. De få støjgener 

vi fra anden side har hørt om, anses ikke for et stort generelt problem. Daka blev opfordret til at 

synliggøre sig yderligere lokalt i og omkring Assentoft. Desuden at markedsføre os selv mere med det 

”positive vi gør” fremfor ”det negative, som vi ikke længere gør”. 

  



8. Freddie Poulsen er udtrådt af gruppen. En nabo fra Romalt-siden har tidligere vist interesse og vil 

blive kontaktet af Torben Petersen om at træde ind.  

  

9. Aftalte at KWR sonderer behovet for at holde et møde i foråret. Ellers om et år 

  

  

 

 


