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AgroTech og Grønt Center planlægger sammenlægning af
rådgivningsaktiviteter
AgroTech og Grønt Center har netop underskrevet en hensigtserklæring, der skal
munde ud i en sammenlægning af de to virksomheders aktiviteter. Formålet er at
udnytte de fælles kompetencer og teknologiske faciliteter til gavn for det danske
fødevareerhverv ved, at Grønt Centers faciliteter i Holeby bliver del af rådgivningsvirksomheden og GTS-instituttet AgroTech.
I praksis vil der være tale om etablering af en AgroTech afdeling på Råhavegård i Holeby, hvor Grønt
Centers salgs- og projektaktiviteter for fødevarer, planter og miljøteknologi i fremtiden vil blive gennemført. Sammen vil parterne tilbyde en effektiv infrastruktur på tværs af Danmark til afprøvning og
udvikling af nye produkter og teknologi. Grønt Centers øvrige aktiviteter vil fortsætte i Fonden Grønt
Center.
Thomas B. Olsen, AgroTech
”Vi ser store muligheder for AgroTech i en stærkere tilstedeværelse i Region Sjælland. Det vil bringe
os tættere på en række af vores kunder, og vi vil være i stand til at servicere alle vores kunder bedre, ikke mindst på grund af adgangen til de faciliteter, Grønt Center råder over. Målet med at indgå
samarbejdet er således at udnytte de synergieffekter, der helt indlysende er ved at råde over flere
faciliteter til understøttelse af vores rådgivningsaktiviteter.”
Grønt Center råder bl.a. over et GMP laboratorium og pilot plant til fødevareproduktion. Desuden har
de faciliteter til fødevareproduktudvikling. Sidst men ikke mindst står Grønt Center bag Algeinnovationscenteret og er derfor godt rustede til at udnytte mulighederne i det biobaserede samfund.
Poul Hunniche Madsen, Grønt Center
”Et samarbejde med AgroTech vil gøre os til en del af noget større og give os adgang til værdifuld
viden. Samtidig kan vores ydelser nu tilbydes gennem et GTS institut, der udgør en vigtig brik i det
danske innovationssystem, og vores faciliteter komme stærkere i spil.”.
De to parter arbejder nu videre frem mod en sammenlægning af rådgivningsaktiviteterne den 1.
januar 2015.
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Om Grønt Center
Fonden Grønt Center, Råhavegård, er et erhvervs- og forskningscenter, der arbejder sammen med
det offentlige, jordbruget, agroindustrien og den miljøteknologiske industri.
Grønt Center ejer Videncenter Råhavegård. Grønt Center har særlig fokus på Region Sjælland, men
arbejder i hele Danmark. Aktiviteterne fokuserer på erhvervenes udviklingspotentiale integreret i den
offentlige infrastruktur. Arbejdsområder:

Forskning- og udviklingsopgaver indenfor jordbruget, følgeindustrien og den miljøteknologiske
industri
- Nye produktioner og dyrkningsmetoder
- Nye forarbejdningsmetoder

Videnudveksling med virksomheder, universiteter og forskningscentre m.v. - nationalt såvel som
internationalt

Landdistriktsudviklings-projekter
Grønt Center arbejder tæt sammen med erhvervsliv, landbrug og universiteter. Grønt Center har 11
medarbejdere i Holeby.
Om AgroTech
AgroTech omsætter forskning til forretning gennem vidensbaseret rådgivning, teknologiske services
og innovation inden for:

Miljø

Planter

Fødevarer
Kunderne er bl.a. teknologileverandører, gartnerier, fødevarevirksomheder, storkøkkener, forædlingsvirksomheder og offentlige kunder. AgroTech arbejder desuden tæt sammen med
universiteter for hele tiden at sikre deres kunder nem adgang til den nyeste viden.
AgroTech har 80 medarbejdere. Hovedkontoret er beliggende i Agro Food Park ved Aarhus, og virksomheden har en afdeling i Taastrup, på Københavns Universitets campus.
AgroTech er et af Danmarks ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS). Det eneste med
fuldt fokus på jordbrugs- og fødevaresektoren.
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