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Fra jord til bord til jord til nominering
bæredygtighed: Virksomheden
Biotrans Nordic i
Hjallese er med sin
madaffaldskværn
blevet nomineret til
Odense Bæredygtighedspris

Tekst og foto: Kristian Isaksen
kris@fyens.dk

Hjallese: Væggene på Bio-

trans Nordics kontor vidner om
en virksomhed, der i øjeblikket
høster frugterne af en særdeles
god idé.
- Vi er ydmyge over at se på
den kundeliste, vi har. Da vi
startede for tre år siden, havde
jeg forventet, at det ville gå godt,
men jeg havde faktisk ikke regnet med, at vi allerede i dag ville
stå med visse af kunderne, siger
Søren Probst Jeberg, der er medejer af Biotrans Nordic, imens
han kigger på en billedramme,
der afslører nogle af de navne,
der har valgt hans firmas løsning
- flere af dem er med i det fornemme C20-selskab.
Biotrans Nordic har skabt
en madkværner, der simpelt
fortalt forvandler madaffald til
grøn energi. Sagt med en mere
teknisk forklaring udvinder
kværnen alle næringsstofferne
fra affaldet. Det kværnede affald, også kaldet biomasse, bliver
slutteligt kørt til et biogasanlæg.
Her bliver biomassen omdannet
til varme og energi.
- Resterne bruges til gødning.
Det er meget fosforholdigt.
Nogle eksperter mener, at fosfor forsvinder naturligt inden
for 20 år og på den måde kan vi
være med til at bevare fosforen i
gødningsnæringsstofferne. Alt
bliver genbrugt. Vi kalder det fra
jord til bord til jord, fortæller Søren Probst Jeberg.

Nominering åbner Fyn
De fleste af Biotrans Nordics
kunder sidder på Sjælland.
Det var meningen, at virksomheden allerede nu skulle have
skuet endnu længere mod øst,
krydset Øresund og etableret sig
som spiller på det svenske marked, men succes i hjemlandet
har indtil videre forhindret den
ekspansion.

»

★★S’ren Probst Jeberg bag ved tastaturet på arbejdspladsen på Svendborgvej. Fra denne central er det lykkes ham og de øvrige ejere at skabe
en forretning, som har rygende travlt og altså nu også nomineret til Odense Bæredygtighedspris.

★★Madkværnen som den ser ud tæt på nede i.

- Vi er i dialog med Sverige og
har en ambition om, at der skal
ske noget der inden sommerferien, men med sådanne planer
ved man aldrig. Vi ville gerne
have været i gang, men det er
jo kun fordi, det er gået så godt
herhjemme, at Sverige må vente,
siger Søren Probst Jeberg.
Kværneren, der ligner en
blanding af en opvaskemaskine
og en kummefryser, har kastet
en nominering af sig til Odense
Bæredygtighedspris.

Det betyder meget for en grøn virksomhed som vores. Vi er super stolte over
nomineringen, der er et stort klap på skulderen.
Jeg er helt overbevist om, at vi vinder. Selvfølgelig gør vi det
Søren probst jeberg

- Det betyder meget for en
grøn virksomhed som vores.
Vi er super stolte over nomineringen, der er et stort klap på
skulderen. Jeg er helt overbevist
om, at vi vinder. Selvfølgelig gør
vi det, smiler han, og håber, at
det kan være med til at åbne det
fynske marked.
- Vi har netop udstyret Rigshospitalet med maskinerne.
OUH er med og madservice i
Assens bruger også løsningen,
men vi vil gerne åbne mere op
for Fyn. Det kan denne pris
hjælpe os med.

Slår på tre ting
Miljø, hygiejne og fra jord til
bord til jord. Det er,kværnens
fokusser og styrker.
- Ved en normal skraldeordning bliver der måske hentet
affald to gange om ugen. Med
vores løsning, skal der hentes

biomasse en gang om måneden.
Hygiejnen i køkkenet bliver
væsentligt forbedret. Affaldet
forsvinder ned i en beholder
og man behøver ikke bekymre
sig om bakterier og lugt. Endelig bliver alt genanvendt. Næringsstofferne kommer tilbage i
jorden, siger medejeren
Biotrans Nordics bagmænd
kommer fra vidt forskellige
brancher, men kastede sig alligevel ud i projektet, som de alle
tydeligvis havde en stor tiltro til.
- Vi havde budgetteret med, at
det ville tage fire måneder, inden
vi havde solgt det første anlæg og
forretningen begyndte at køre.
Der gik så ni måneder, men på
intet tidspunkt var nogen af os
indstillet på at give op, for vi vidste, at vi havde en god idé, som
kun gav mening. Det skal kunne
lade sig gøre, sagde vi til os selv.
Og det gjorde det så heldigvis,

★★Her ses tydeligt at den revolutionære maskinefaktisk ikke fylder mere
end en opvaskemaskine.

Fakta

➜➜Udover Søren Probst Jeberg, fungerer også hans far Jens
Jerberg og gode ven Søren Pihl som ejere af firmaet.

➜➜Biotrans Nordics system er udviklet af den schweiziske virksomhed Biotrans AG.

➜➜Biotrans Nordic startede op i 2012.
➜➜Kværnen, som hedder Biomaster, koster fra 180.000 kroner,
men er i mandetimer sparet ind på 2-4 år.

➜➜Slagelse Sygehus har vurderet en besparelse på 127 timer om
året. Det svarer cirka til en månedsløn.

➜➜DR Byen, Legoland, OUH, Telia og Riget hører blandt kunderne.

➜➜De to øvrige nominerede er NCC Green Asphalt og Naboskabsambassadørerne.

➜➜Sidste år løb den Brændekildebaserede virksomhed Økologi
Haven med bæredygtighedsprisen.
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★★Biotrans Nordic har efterhånden fanget en del mediers
opmærksomhed og det ser man
tydeligt på væggen i kontoret.

fortæller Søren Probst Jeberg.
Bæredygtighedsprisen bliver
overbragt ved et arrangement
på Odense Rådhus 25. februar.

»

Vi havde budgetteret med, at det ville
tage fire måneder, inden vi havde solgt
det første anlæg og forretningen begyndte at
køre. Der gik så ni måneder, men på intet tidspunkt var nogen af os indstillet på at give op,
for vi vidste, at vi havde en god idé, som kun gav
mening. Det skal kunne lade sig gøre, sagde vi til
os selv. Og det gjorde det så heldigvis
Søren probst jeberg

★★Søren Probst Jeberg ved en
forklaringstavle for sit produkt.
Undersøg den selv og se, hvordan
løsningen fungerer i praksis.

ANNONCE

Start med en
gratis høretest!

Endelig kan
jeg høre
godt igen
Det blev en god oplevelse for Jette
Persson fra Frederiksværk, da hun
efter mange år endelig fik de høreapparater, der kunne hjælpe hende.
”Jeg har gennem 15 år haft fem par høreapparater; både udleveret fra hospitalet og fra andre
private hørecentre. Men de havnede alle hurtigt
i skuffen. Jeg opgav simpelthen hver gang, fordi
apparaterne ikke hjalp mig”, fortæller Jette.
”Jeg ønskede at gøre noget ved mit høreproblem, for det gik jo ud over min livskvalitet. Jeg
havde svært ved at høre, hvad folk sagde til mig.
Det var f.eks. ikke muligt at tale i telefon med
min søn. Og så går man glip af godt samvær med
andre mennesker”, fortsætter Jette.
Det var en annonce, hvor AudioNova søgte
testpersoner, der gjorde udslaget for Jette. Hun

meldte sig som deltager, og fik et par nye høreapparater gratis på prøve i 14 dage. Allerede på
vejen hjem i bilen vidste hun, at nu var det endelig lykkedes.
”Normalt kan jeg slet ikke holde ud at have
høreapparater på, når jeg kører bil, fordi det støjer for meget”, fortæller Jette. ”Men med de nye
apparater var der ingen problemer.”
Den rigtige rådgivning gjorde forskellen
”De nye høreapparater løste mit problem! Hos
AudioNova fik jeg klar besked om, hvilke høreapparater, der passer til mit høretab”, siger Jette.
Og så er det rart, at AudioNova Hørecenter ligger
tæt på, hvor jeg bor.
Audiologisten er altid imødekommende, og
lytter og forstår mig. Her får jeg en personlig
behandling, og er ikke bare et nummer i rækken,
som jeg følte, at jeg var på hospitalet. Det er

Bestil tid til en gratis høretest
i AudioNova Hørecenter.
Ring allerede i dag.
Odense
Vestergade 83
88 77 80 31
Otterup
Jernbanegade 41 (v. Nyt Syn)
88 77 80 87

vigtigt for Jette at dele sin gode oplevelse og på
den måde hjælpe andre med høretab.
”Havde jeg vidst, at jeg havde et frit valg, og
at der findes så gode høreapparater, var jeg gået
til AudioNova meget før.”
”Jeg har fået livskvaliteten tilbage, og det har
min mand også – for han døjede jo lige så meget
med, at vi havde svært ved at tale sammen. I
dag kan jeg høre alt, hvad der bliver sagt – så nu
skal jeg bare lære at høre efter”, siger Jette med
et glimt i øjet.

GØR SOM JETTE
Ring til AudioNova Hørecenter i dag og bestil tid til en gratis
høretest. Har du et høretab, kan du gratis låne de nyeste,
små høreapparater med hjem på prøve.

www.audionova.dk

