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 ” Det er altid en ny kunde, vi sælger til. Foreløbig har der ikke været noget gensalg. 
Vi regner med, at bioelementerne kan holde 20-25 år.

Erik K. Nielsen, international salgschef, RK Plast

 b Lokalt
■	SKIVE
■	SALLING
■	FJENDS
■	VINDERUP

Der er ingen fisk i vandet her, men der er bioelementer. 
I et rigtigt dambrug vil elementerne dog enten ligge 

på bunden eller ligge på overfladen, afhængig af 
deres massefylde. RK Plast fremstiller bioelementer 

i tre udgaver. Her ses direktør Morten Primdal og 
international salgschef Erik K. Nielsen.

 Foto: Lindy Jørgensen

Erik K. Nielsen og Morten Primdal vil ikke have ud, hvor 
mange maskiner, der fremstiller bioelementerne, men de 
kommer i hvert fald rullende hele tiden. Det bliver til et pænt 
stykke over en milliard hvert år.  Foto: Lindy Jørgensen

Vietnam er et land, der kræver tålmodighed, for der er me-
get bureaukrati, fortæller Erik K. Nielsen, som har 80-90 
rejsedage hvert år.  Foto: Lindy Jørgensen

Det lyder lidt som tunge 
regndråber, der lander på et 
tag, og det har egentlig også 
noget med vand at gøre. Men 
rasle-lyden kommer fra de 
mange, mange, mange pla-
stikdimser - såkaldte bioele-
menter - som døgnet rundt 
bliver spyttet ud af maskiner-
ne hos RK Plast i Vester Lyby.

Bioelementerne bliver 
brugt til at rense vandet i 
dambrug, og på den måde 
nedsætte forbruget af vand 
og medicin, og det skaber 
helt nye muligheder for pro-
duktionen af fisk og eksport 
af dansk teknologi.

- For to måneder siden var 
jeg nede at se et anlæg i ør-
kenen i Abu Dhabi, hvor vo-
res teknologi bliver brugt. Jeg 
har også set, hvordan der kan 
drives dambrug i Gobi-ørke-
nen i Kina. Det giver mulig-
hed for at producere fisk på 

steder, hvor man tidligere 
ikke havde mulighed for det, 
og det skyldes, at det er mu-
ligt at genbruge vandet, siger 
Erik K. Nielsen, der er inter-
national salgschef hos RK 
Plast.

VIETNAM
Han er for nyligt kommet 

hjem fra sin tredje rejse til 
Vietnam alene i år.

Virksomheden har netop 
leveret to dambrug til Viet-
nam, hvor RK Plast er en af 
de danske virksomheder, som 
sender ny miljøteknologi mod 
øst. Det er nødvendigt at opfø-
re flere dambrug og gøre pro-
duktionen mere miljøvenlig, 
siger Morten Primdal, der er 
direktør i RK Plast.

- Der bliver færre fisk i ha-
vene, der kommer flere men-
nesker på jorden, og der er 
flere, der spiser fisk, siger 

Morten Primdal.
De to anlæg i Vietnam er 

dels leveret til et universi-
tet, dels som et dambrug, 
som samtidig skal være de-
monstrationsanlæg for øvri-
ge dambrugere i Vietnam. 

- Projektet er to-delt og be-
står både af uddannelse og 
forsøg på universitetet, og af 
produktion ude på et dam-
brug, siger Erik K. Nielsen.

DØDELIGHED
Han fortæller, at dam-

brugsproduktionen i Vietnam 
er stor.

- Men der er en høj døde-
lighed blandt fiskene på de 
dambrug, og det er ikke no-
get, dambrugerne bliver po-
pulære på, når forbrugerne 
finder ud af, hvilke forhold, 
produktionen foregår under, 
siger salgschefen.

- I Danmark har vi et tek-

nologisk forspring, fordi der 
var en miljøregulering i nul-
lerne, og derfor kan vi nu sæl-
ge den teknologi, som vi har 
brugt mange år på at bygge 
op, siger Erik K. Nielsen.

De mange millioner bioele-
menter, der bliver spyttet ud 
af maskinerne - et pænt styk-
ke over 1000 millioner styk 
årligt - er også en del af den 
teknologi, selv om de ser ret 
simple ud

- Vi foretager stadig pro-
duktudvikling på dem, og de 
seneste seks-syv år er salget 
af dem steget, siger Morten 
Primdal.

LEVETIDEN
Det øgede salg sker, selv om 

der foreløbig ikke er sket ud-
skiftning af de bioelementer, 
der blev leveret for over 10 år 
siden. De er selvrensende, og 
de kan holde mindst 20-25 år.

Nu kan man også drive dambrug i en ørken:

Dimser til hele verden
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 ” Det er vigtigt at have nogle steder, hvor vi kan tage potentielle kunder med hen.
Morten Primdal, direktør, RK Plast

Prøv at sige navnet »FSSC 22000« hurtigt nogle gange ef-
ter hinanden. Nej, det er ikke særligt mundret, men hvis 
man vil levere til de producenter, der sælger noget, som 
folk putter i munden, så skal man have et certifikat, der 
hedder noget, som er svært at få over læberne.

Og det certifikat - med navnet FSSC 22000 - har RK 
Plast netop modtaget.

- Vi har en del produktion til Arla Foods, så det har væ-
ret et krav fra dem, at vi har det certifikat, fortæller direk-
tør Morten Primdal.

- I forvejen har vi et kvalitetsstyringsprogram, men der 
kræves mere, når man leverer til fødevareproducenter. Der 
er særlige beklædningsregler, og vi skal vurdere, hvilken 
risiko der er for, at der kan ske fejl på de maskiner, vi be-
nytter. Hvis der falder en skrue af en robot, skal vi også 
kunne spore, hvilke produkter, der er blevet fremstillet 
på maskinerne i den periode, fejlen er sket, siger Morten 
Primdal.

FLERE KRAV
Han tilføjer, at FSSC 22000-standarden også betyder, 

at der er skrappere krav til rengøring, vedligeholdelse og 
generel kontrol.

- Vi skal også have adgangskontrol til virksomheden, og 
det er noget, vi er ved at få gjort færdigt nu. Dermed kan 
uvedkommende ikke bare komme ind, siger direktøren.

RK Plast fremstiller støvlåg og måleskeer til Arla, og 
det er typisk producenternes kunder - altså supermarke-
derne - der stiller de krav, som i sidste ende betyder, at 
virksomheder som RK Plast skal igennem en flere måne-
der lang dokumentations-proces med afsluttende »eksa-
men«.

- Det er noget, vi har arbejdet intenst med i fire-fem må-
neder, og det har kostet mange ressourcer, men certifika-
tet giver også en konkurrence-mæssig fordel, siger Mor-
ten Primdal.

HENRIK LIND JØRGENSEN
hlj@skivefolkeblad.dk

Certifikat giver konkurrencefordel:

Navnet er  
svært at få  
over læberne

■■ RK Plast i Vester Lyby har netop leveret 
bioelementer til to dambrug i Vietnam. Det er 
første gang, virksomheden kommer ind på det 
vietnamesiske marked.

■■ RK Plast leverer bioelementer til de dansk-
producerede dambrug. Bioelementerne har en 
meget stor overflade i forhold til deres størrelse, 
og dermed kan der sidde mange bakterier på 
elementerne.

■■ Bakterierne nedbryder næringsstoffer, så vandet 
kan blive genbrugt. Det betyder både et mindre 
vandforbrug, og der bliver også mindre behov 
for medicin og kemiske stoffer i produktionen, 
fordi vandet er rent og fiskene sunde. De gode 
levevilkår gør, at man kan producere flere fisk på 
et mindre område med mindre miljøpåvirkning og 
bedre dyrevelfærd.

■■ Bioelementerne blev opfundet af Robert 
Knudsen, stifteren af RK Plast, i 2004, og 
salget er øget de seneste mange år. Det er en 
forretningshemmelighed, hvor stor en del af RK 
Plasts produktion, bioelementerne tegner sig for, 
og mængden er heller ikke offentlig. Direktør 
Morten Primdal vil dog godt sige, at det er »et 
pænt stykke over en milliard« bioelementer, der 
blev fremstillet sidste år.

■■ Bioelementerne bliver eksporteret til lande over 
hele verden. Sidste år havde RK Plast eksport til 
samtlige verdensdele, da Tasmanien kom med på 
kortet. Virksomheden beskæftiger 35 ansatte.

 b Dambrug på nyt marked

Der er 750.000 bioelementer i hver af disse sække, men der 
skal også nogle til. Et dambrug i Norge har netop fået 500 
storsække leveret.  Foto: Lindy Jørgensen

Projektet i Vietnam be-
gyndte for fem år siden, men 
nu, da dambrugene står fær-
dige, håber direktøren for RK 
Plast, at der kan sælges til 
flere dambrug i landet.

- Det er en form for mar-
kedsføring, og hvis det viser 
sig, at vietnamesiske dam-
brugere ser et potentiale i 
det, kan vi gøre det til forret-
ning, siger Morten Primdal.

Storsækkene med bioele-
menter hober sig op på par-
keringspladsen ved RK Plast. 
Der er tre kubikmeter i hver 
sæk - svarende til 750.000 
bioelementer - men der går 
også mange til et anlæg.

- Vi har for nylig leveret 
1500 kubikmeter bioelemen-
ter til et anlæg i Norge. Det er 
500 storsække svarende til 25 
fyldte lastbiler, siger Erik K. 
Nielsen, som lige har været 
på messe i Tyrkiet og er på 

vej mod andre messer i Skot-
land og Tjekkiet.

- Her om sommeren er man 
i gang med at bygge dambrug 
i Europa, og så gælder det om, 
at vi kan levere vores pro-
dukter til tiden, siger Erik K. 
Nielsen.

LEVERING
RK Plast kan dog også sen-

de bioelementer afsted med 
kort varsel, og det er me-
get godt. Selv om de cirka et 
gram tunge plastikelementer 
kommer i som det sidste in-
den fiskene, er det ikke altid, 
der er tænkt på dem i god tid.

- Forleden fik vi en ordre 
fra Singapore om torsdagen, 
og fredag var containeren 
klar til afgang, siger Morten 
Primdal.

HENRIK LIND JØRGENSEN
hlj@skivefolkeblad.dk

Nu kan man også drive dambrug i en ørken:

Dimser til hele verden
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