
Interview med Malene Lihme Olsen, senior specialist hos Agrotech 

Interviewer: 

Vi snakker med Malene Olsen, senior specialist ved Agrotech Teknologisk Institut. 

 

Malene Lihme Olsen: 

Det er korrekt. 

 

Interviewer: 

Må vi starte med at spørge ind til din akademiske baggrund? 

 

Malene Lihme Olsen: 

Uddannet biolog fra Københavns universitet. Jeg har arbejdet med proteinoprensning. Så kom 

jeg faktisk ved tilfælde til at arbejde med mikroalger for en 11 års tid siden. Det prøvede jeg så 

kræfter med og har siden da synes det var det mest spændende job jeg nogensinde har haft. Jeg 

har altid elsket mikrobiologi og mikroalger er jo mikrobiologi, men samtidig så er det jo også 

en plante, som man kan udnytte til mange ting og jeg finder det ekstremt sjovt at prøve grænser 

med mikroalger. De kan dele sig så meget hurtigere end planter kan, men stadig have de samme 

egenskaber. 

 

Interviewer: 

Efter at have researchet lidt, kan vi se mikroalger stadig et område der er i hurtig udvikling. 

Der er ikke normer inden for området som er fastlåst, der findes stadig ny viden med korte 

mellemrum. 

Med dette i mende vil vi gerne spørge om hvad din rolle er hos Teknologisk Institut og hvad 

det indebærer at være senior specialist? 

 

Malene Lihme Olsen: 

Det indebærer at jeg udvælger algefarme, især har jeg arbejdet meget med narturlig forekom, 

det vil sige alger der også gror her i Danmark. Det primære projekt jeg har arbejdet på er et 

innovations fronts projekt, der foregår med en alge her i Danmark, som er isoleret ned på 

Lolland, denne alge voksede utrolig godt i det medie vi gerne ville bruge. Så min rolle er noget 

med at være ude og opdage alger, om de har de stoffer man ønsker de skal have, om det er en 

stærk vækst art og kan nå den ønskede biomasse. Hvis man ønsker at foretage sig noget 

industrielt med disse alger, så er det vigtigt at have ting som disse i mende, da nogle algearter 



er langt mere kosteffektive at dyrke. Man skal altid tænke at algerne skal kunne dyrkes i stor 

skala. 

 

Interviewer: 

Dit nuværende forskningsprojekt det er det man kalder et remap, er i stadig i det stadie hvor i 

er ved at vælge hvilken alge der skal bruges? 

 

Malene Lihme Olsen: 

Vi har valgt algen, men vi udviklet et system og vi er mange partnere i dette projekt. Men vi 

har altså udviklet et system her på teknologisk institut, som nu faktisk skal til Brande i større 

skala. Hvor man så skal tilfører CO2 fra biogasproduktion og næringsstofferne fra 

biogasproduktion, som så fungere som næring til algerne. Systemet vil ligge udenfor så algerne 

bliver udsat for sollys, derfor vil der nogle dage være bedre produktion end andre, da det variere 

med solens stråling. 

 

Interviewer: 

Hvad er det for en alge i har valgt til jeres system? 

 

Malene Lihme Olsen: 

Det er scenedesmus algen og den er bare helt fantastisk, den findes nærmest alle steder i 

verdenen, den kan dog have forskellige karaktere alt efter hvor den befinder sig geografisk. 

Hvis man leder efter en alge der vil gro godt under bestemte forhold, vil den ofte være en 

match. Dette er en nødvendighed hvis man skal forestille sig at algeproduktion nogensinde skal 

komme i industriel skala. Den kan tåle høje koncentrationer af kvælstof, den kan tåle sine egne 

metabolitter så det har ikke noget problem med man genbruger vandet som den er dyrket i. 

Derudover har scenedesmus algen også et fantastisk protein indhold, den har et proteinindhold 

der ligger på 50% af tørstoffet, også har den aminosyreprofil hvilken vil sige det også er god 

kvalitet af protein. Vi har lavet en artikel sidste år hvor den sammenlignes med sojaprotein, 

den viste sig faktisk at være fuldt sammenlignelig og faktisk også indeholder essentielle 

aminosyrer. Noget som vi slet ikke selv producere i dag, det er helt oppe på et niveau af 

essentielle aminosyrer som man også finder i for eksempel oksekød eller æg. Disse aminosyrer 

kan være rigtig svære at få, hvis man for eksempel vælger kun at spise plantekost. I dette forsøg 

som vi laver er algerne faktisk til foder til kyllinger, men på længere sigt bør der ikke være 

nogen hindringer for at mennesker også kan spise dem. Dog er der en lang og dyr process foran 



hvis man skal have godkendt sådan en alge som fødevare, men jeg vil vurdere det er yderst 

realistisk i fremtiden.  

 

Interviewer: 

Hvis vi går tilbage til jeres eksempel på en alge farm hvor i bruger det her ord ‘cirkulær 

bioøkonomi’, vi tænkte på om du kunne sætte nogle ord på dette netværk? 

 

Malene Lihme Olsen: 

Måden vi får vores kvælstof på, er at man tager det kvælstof der er i atmosfæren og gør den 

biologisk tilgængeligt. Dette er en vanvittig process som krælver utrolig meget energi og 

udleder ekstremt meget co2. Så det er et meget værdifuldt produkt sådan noget kvælstof. Det 

der er så sjovt når du har konventionelt landbrug, så når du til et sted hvor du ligger inde med 

noget gylle eller noget som du skal af med. Dette gylle bliver denitrificeret og kommer op i 

atmosfæren igen, dette er som sådan ikke et problem i sig selv. Problemet er at processen hvor 

fjerne kvælstof er lige så hård som den hvor man fanger det. Så hvis man ligesom kan skubbe 

alger ind, som et ekstra led der udnytter det her. Som får mest muligt ud af den kvælstof som 

man får også i øvrigt har et areal forbrug der er tyve gange mere effektivt end hvis du dyrker 

soja, så bliver det pludseligt meget interessant. Men jeg vil også sige der er meget der stadig 

skal udvikles med det her. Et godt udgangspunkt er at man kan sige biologien virker, algerne 

er super nemme at dyrke og kan dyrkes lokalt her i Danmark og den har et meget stabilt indhold 

af protein samt kvalitet af protein. Men selve processen er noget der skal optimeres på, 

derudover er der også dele a teknologien der ikke eksistere endnu på industriel plan, så meget 

af det skal gøres i hånden og kræver utrolig meget tid. Så når man sidder og laver sådan nogle 

projekter, så sidder man med business cases og det kan være en kæmpe problem hvis du 

opdager at en helt masse af den nødvendige teknologi ikke er udviklet endnu. 

 

Interviewer: 

Det kan jeg godt se. Har i så testet jeres dyrket alge endnu, på en levende kylling? 

 

Malene Lihme Olsen: 

Ja det har vi. Nogle undersøgelser fra en fodringsforsøg med protein og det er vildt spændende, 

det er desværre ikke noget jeg kan sige for meget om, da det er nogle data forskere endnu ikke 

har publiceret endnu, jeg kan dog afsløre at vi er rigtig glade for resultaterne. En ulempe der er 

ved mikroalger, især de robuste arter såsom scenedesmus algen det er at, de har en hård 



cellevæg. Dette vil sige man i tilfælde kan spise algerne uden at proteinet bliver optaget af 

kroppen, men forbliver forseglet gennem fordøjelsen. Det bliver lige nu kigget på den del på 

Aarhus universitet. Derudover har vi også fundet ud af hvordan en sådan alge kan konserveres 

i længere tid, en metod som også fungere på industriel skala, desværre ikke noget jeg kan sige 

for meget om endnu. 

 

Interviewer: 

Okay, så vi kan godt konkludere at ideen om algeproduktion klart er eksisterende, der mangler 

blot en teknologisk opskalering, har du et bud på hvornår dette bliver realistisk og alger kan 

overtage for importen af soja? 

 

Malene Lihme Olsen: 

Der går desværre nok lang tid før det overtager for importen af soja. Men det at begynde med 

at supplere med alge protein, er noget vi mener kunne være virkelighed indenfor de næste 4 år. 

Det afhænger dog om der er købere der er interesseret i produktet og teknologi leverandører 

der vil investere i det, hvis der ikke er det så sker der ikke så meget. 

 

Interviewer: 

Så man kan siger der mangler noget økonomisk opbakning fra investorer, men også nogle 

politiske indgreb der kan gøre det mere attraktivt? 

 

 

Malene Lihme Olsen: 

Ja man kan tage mange ting til overvejelse. Hvis der ikke er afgift på CO2, hvis sojaprotein 

ikke var så mystisk billigt, at dyrkningen samt transporten ødelægger miljøet. Når vi laver en 

businesscase og skal sammenlignes med sojaprotein, så er det svært fordi det ofte kun økonomi 

der bliver kigget på, ikke alle de andre vigtige faktorer. 

 

Interviewer: 

Helt enig. Vi står som studiegruppen med en tvivl om vi skal lægge vores fokus på alger til 

produktion af fødevarer, eller til produktion af biobrændsel. Det lyder som om i særligt hos 

Agrotech fokusere på fødevarer, er der nogle tanker bag dette fokus? 

 

Malene Lihme Olsen: 



Ja jeg tænker der går rigtig lang tid før at det kan lade sig gøre at producere biobrændsel. Du 

skal kunne supplere med kæmpe mængde og have et kæmpe dyrkningsområde. Derudover vil 

jeg nok sige den vigtigste pointe er at, fødevarer af alger står til at løse langt flere verdens 

problematikker i øjeblikket. 

 

Interviewer: 

Vores mål som gruppe er lidt at fremstille et produkt der skal kunne måle en alges forhold for 

at optimere vækst, hvilke forhold er vigtige at monitorere for en alges vækst? 

 

Malene Lihme Olsen: 

Lys og kvælstof er klart nødvendige for algens trivsel. Derudover også CO2 og PH værdi, skal 

holdes på en bestemt niveau. En smart ting hvis man vælger at dyrke sine alger udsat for lys, 

så kan man kombinere PH og tilførsel af CO2, fordi når fotosyntesen kører så stiger PH’en, 

som CO2’en så kan regulere. Så når vi dyrker holder vi PH værdien på omkring 7.0 også kan 

vi se hver gang solen skinner at algerne har massere vækst. 

 

Interviewer: 

Jamen det det var egentlig det for mine spørgsmål. Tusind tak fordi du ville være med. 


