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Horsens

HORSENS - Horsens & Fri-
ends er nu ude med en præ-
cisering omkring billetsalget 
til One Direction-koncerten 
tirsdag 16. juni på Casa Are-
na Horsens.

Her fraveg arrangørerne 
for et par uger siden kravet 
om, at man skal være mindst 
16 år for at kunne overvære 

koncerten fra plænen. I ste-
det blev betingelsen nu, at 
man er mindst 120 cm høj.

Der er dog stadig en al-
dersgrænse, idet børn un-
der 16 år skal være i følge 
med en voksen. 

Er man 16 år eller derover, 
kan man betræde plænen 
alene.

Mere præcist  
om One Direction

Det nye anlæg i Horsens er det første af sin slags i Horsens, 
fortæller Birger Parsberg Olesen, refood business unit ma-
nager fra Daka Refood. 

Siden 1980’erne har Daka hentet affald fra f.eks. restaura-
tioner, storkøkkener og kantiner og genanvendt madaffal-
det, forklarer han. 

- Vi bygger egentlig bare videre på det projekt, vi begynd-
te dengang, fortæller han om det nye anlæg, som kommer 
til at koste ”et pænt tocifret million-beløb”. 

Når anlægget er bygget, vil lastbilerne køre til anlægget, 
hælde affaldet i en tank, hvorefter det kommer i en afembal-
lerings-maskine, som kan trække eksempelvis plastik af fø-
devarer, så både plastik og fødevaren kan genanvendes. 

Derved slipper supermarkeder, fødevareproducenter og 
hoteller for at fjerne emballagen manuelt. 

Normalt ville emballerede fødevarer fra f.eks. supermar-
keder, blive brændt sammen med andet husholdningsaf-
fald. 

Denne teknologi er ny i Danmark. Men den er ikke ny i 
Europa. Mere end 40 andre Saria ReFood-anlæg rundt om-
kring i Europa bruger samme teknologi, forklarer Birger P. 
Olesen. 

Han fortæller også, at det er nyt i Danmark, at Daka Re-
foods anlæg er forbundet direkte med et biogasanlæg. 

Men i resten af Europa er der masser af eksempler på det. 
- Det giver god mening at have anlæggene samlet, fordi 

det ikke giver unødig transport mellem anlæggene, siger 
han. 
 

Anlæg kan selv skille  
mad fra emballage

Borgmester i Horsens Peter Sørensen (S) er glad for, at det 
nye anlæg er kommet til Horsens. Specielt fordi det giver 
nye arbejdspladser, og fordi kommunen i forvejen ønsker at 
satse på grøn energi. 

- Vi er interesseret i at tiltrække virksomheder som Daka 
Refood, fordi vi i forvejen har mange virksomheder, der ar-
bejder med grøn energi. Den kan være med til at styrke vo-
res andre virksomheder, bl.a. med vigtig viden på området, 
siger han. 

I forhold til Horsens Kommunes fokus på madspild så Bir-
ger P. Olesen, refood business unit manager fra Daka Re-
food, gerne, at kommunen tog initiativ til at stille krav til 
restauranter, kantiner m.m. om at sortere deres madaffald, 
hvis de har en vis mængde. 

Peter Sørensen vil gerne være med til at motivere inden 
for lovens rammer, men han ønsker ikke at bestemme, hvor-
dan eksempelvis private virksomheder skal sortere deres 
affald. Som reglerne er nu, sker sorteringen af madaffald på 
frivillig basis, fortæller han. 

- Vi vil gerne være med til at facilitere og italesætte mad-
spild, hvilket jeg også mener, at vi allerede gør, siger han.   
 

Borgmester: Vi vil gerne 
have grønne virksomheder 

Daka Refood afhenter  mad- 
affald fra bl.a. restaurationer  
og bringer det til fabrikken  
i Løsning, hvor fedtet udskilles, 
da det indgår i produktionen  
af biodiesel. Det resterende  
materiale fra affaldet anvendes 
til biogaspulp, som bliver solgt 
til danske biogasanlæg. Med 
det nye samarbejde med  
Horsens Bioenergi i Rådved kan 
Daka Refood mindske fragten, 
fordi det nye anlæg bliver  
direkte forbundet med Horsens  
Bioenergis eksisterende anlæg 
i Rådved (billederne). 
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