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Samsø Mel:  

Cirkulær melproduktion - Klid, det nye guld? 

Samsø Mel har i Rethink Business, 
Fokuseret Værdikædesamarbejde fået 
skærpet sin økologiske profil med et 
Single Source koncept for en cirkulær 
produktionsform, og er undervejs 
stødt på en potentiel ny guldåre i 
restfraktionen klid.  

Samsø Mel er et lille mølleri på Samsø drevet ene 

mand af Morten Øster Kristensen. Mølleriet 

ligger på gården Kristensminde, også ejet af 

Morten, hvor han på 80 ha. dyrker alt det korn 

han producerer mel af. Kun derved kan han stå 

100% inde for kvaliteten af melet.  

En kompromisløs kvalitet som hans hovedkunder, 

gourmetrestauranter og –bagerier, efterspørger 

og gerne betaler ekstra for.   

Single Source som dokumentation for cirkulær 

melproduktion.  

Med den direkte forbindelse mellem mark og 

mølle er der fuld kontrol over hele produktions-

processen fra jord til bord. I Rethink Business blev 

det gjort til en løftestang for at tage skridtet 

videre fra økologi til cirkulær produktion. 

Der blev således udarbejdet et roadmap for, 

hvordan Morten gradvis kan arbejde med at 

lukke alle ressourcekredsløbene i sin 

melproduktion. Med udgangspunkt i den direkte 

kobling mellem dyrkning og bagning, blev der 

udviklet et Single Source koncept for flow af viden 

mellem produktionsleddene.  

Det betyder på den ene side, at de tiltag som 

Samsø Mel gør i både marken og mølleriet for at 

gøre produktionen mere og mere cirkulær direkte 

vil tilflyde producenterne af brødprodukterne, 

som de kan kommunikere overbevisende og med 

dokumentation overfor deres forbrugere, som 

stiller krav om bæredygtighed og kvalitet. Deres 

ønsker om dette, kan omvendt kanaliseres nemt 

og hurtigt den anden vej. Denne garanti for 

bæredygtighed og kvalitet giver produkterne en 

merværdi, som gør den cirkulære produktion af 

mel rentabel og dermed mulig.  

For at styrke denne profil og gøre Single Source til 

omdrejningspunktet for samarbejdet med 

kernekunderne, er der blevet igangsat et arbejde 

med at udvikle en ny grafisk identitet for Samsø 

Mel, som afspejler disse principper og værdier.  

Single Source konceptet giver 

mulighed for at skabe et endnu 

tættere samarbejde med mine 

kernekunder - de professionelle 

brugere af mit mel. Det er i kraft af 

samarbejdet med dem, at jeg i 

øjeblikket kan udvikle og udvide min 

forretning – med kompromisløs 

kvalitet og bæredygtighed som to 

uadskillelige værdier.  

Morten Øster Kristensen, Indehaver 

Samsø Mel 
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 Klid – en gylden restfraktion!? 

I arbejdet med at lave en ressourceprofil for 

Samsø Mel, sprang særlig én ting i øjnene, nemlig 

klid.  

Ved produktion af hvidt mel frasigtes 

hovedparten af skaldelene af kornet, også kaldet 

klid, i modsætning til fuldkornsmel, hvor hele 

kernen er med i melet. Ca. 20 % af det malede 

korn er klid og i Mortens melproduktion udgør 

det en restfaktion på 12-15 tons.  

I øjeblikket brænder Morten det af i sit 

biomassefyr, hvor det bidrager til en stor del af 

opvarmning af bygningerne. Selvom det 

klimamæssigt er en fornuftig løsning, er det i 

princippet en fødevare som bliver brændt af, 

hvilket etisk kan være problematisk. Specielt set i 

lyset af at klid har en høj ernæringsmæssig værdi 

som kostfiber. Det er blot svært for mennesker at 

fordøje klid i ren form – og selvom fuldkornsmel 

er sundere end siget mel, går det ud over bage 

kvaliteten, hvis der er for meget klid i melet.  

Men hvis de gode indholdsstoffer i klid kan 

isoleres, kan den frasigtede klid måske få en 

værdifuld anvendelse som en råvare til 

produktion af en række sundhedsfremmende 

ingredienser til fødevare- og medicinalindustrien.  

For at få et billede af dette mulige potentiale, 

blev der foretaget en analyse af klid fra Samsø 

Mel - på Teknologisk Instituts afdeling for Træ og 

Biomaterialer i Taastrup. Den viste, at der findes 

flere forskellige interessante stoffer i klidden, 

som kan være yderst værdifulde, hvis de kan 

udvindes rentabelt. Det gælder bl.a. 

specialproteiner, særlige sundhedsfremmende 

kostfibre, voks og diverse indholds- og 

processtoffer til industriel produktion.  

På den baggrund blev der ansøgt og bevilliget 

midler fra Udviklingsprogrammet for Bioøkonomi 

i Region Midtjylland til at foretage en 

prøveraffinering af klid på Teknologisk Instituts 

pilotanlæg til bioraffinering i Taastrup – og på 

baggrund af resultaterne af denne, at udarbejde 

en forretningsmodel- og strategi for dette nye 

område.  

Dette arbejde er igangsat i efteråret 2018 og de 

foreløbige resultater tegner lovende. Særligt et 

stof med det kryptiske navn arabinoxylan kan vise 

sig at være interessant, da det er et yderst 

sundhedsfremmende stof, som tilmed kan 

hæmme kræftcellers udvikling. Hvis det kan 

lykkes at isolere dette stof på en rentabel måde, 

kan der her ligge en potentiel guldgrube.  

Der kan ligge et stort 

forretningspotentiale i at konvertere 

et lavværdi restprodukt til højværdi 

specialprodukter. Men der er lang vej 

til realisering af dette mulige 

potentiale, med mange faldgruber 

undervejs.  

Derfor er det optimalt, at Samsø Mel 

har fået midler til at få undersøgt 

muligheden til bunds – før man evt. 

kaster sig ud i dette nye 

forretningsområde.  

Niels Mikkelsen, Partner, Minor 

Change Group 
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Selvom det selvfølgelig endnu ligger nogle år ude 

i fremtiden før det gule klid måske kan 

konverteres til en gylden forretning, har Samsø 

Mels arbejde med dette klidspor således allerede 

nu åbnet perspektivet for, at man med et 

cirkulær økonomisk mindset kan skabe værdi på 

andre og flere måder, end blot ved et snævert 

fokus på sin kerneproduktion. 
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VIRKSOMHEDSNAVN 
Samsø Mel 
 
VIRKSOMHEDSLEDER INTERVIEWET 
Morten Øster Kristensen 
 
PRIMÆRE PRODUKT 
Økologisk kvalitetsmel 
 
ANTAL ANSATTE 
1 
 
OMSÆTNING 
1 mio kr.  

 
FOKUS OMRÅDE(R) IFT. PROJEKTET 
Cirkulær Melproduktion – raffinering af klid 

 
KONSULENT(ER) I PROJEKTET 
Niels Mikkelsen – Minor Change Group Aps 
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Region Midtjyllands projekt, ”Fokuseret Værdikædesamarbejde – design for optimal 
ressourceanvendelse”, er et 3-årigt projekt begyndende med første forløb over cirka 12 måneder 
i 2016-2017 og andet forløb i 2017-2018.  

Praktisk projektleder og operatør er Lifestyle & Design Cluster, www.ldcluster.com.  

Projektet er finansieret af EU´s Regionalfond samt Vækstforum i Region Midtjylland.  

Projektet giver de deltagende virksomheder viden om Cirkulær Økonomi og nye 
samarbejdsmodeller via fokus på ressourceeffektivisering og på at øge den værdi, produkt eller 
serviceordning skaber. På denne baggrund udvikles løsninger med fokus på at forlænge 
produkters levetid, mindske skadelige miljøpåvirkninger, minimere affald og samarbejde på tværs 
af værdikæder samt jobskabelse.  

Hver virksomhed i projektet har fået hjælp til at udvikle en ny grøn forretningsmodel og optimere 
værdikæden. Resultaterne opnås i samarbejde med partneren Væksthus Midtjylland samt 
eksterne eksperter og rådgivere. 

 

 

http://www.ldcluster.com/

