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Dagsorden

1. Introduktion til optimering v. Holger (09:15-10:00)

2. Demonstration, hvor deltagerne kan følge med på egne PC’ere v. Troels (10:15-11:00)

3. Tulip arbejder med programmet (11:15-12:00)

4. Feedback på programmet (12:00-12:15)

5. Opsamling og evaluering på dagen, herunder fremadrettede aktioner (12:15-12:30)



Forventninger til dagen
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Målsætninger for dagen

Deltagerne får:

▪ Kendskab til optimering og dets muligheder og potentiale for Tulip. 

▪ Praktisk erfaring med optimering. 

▪ Inspiration til hvilke tiltag Tulip kan tage inden for optimering, herunder hvordan/hvem det 
skal forankres hos i organisationen.

Vi fra Teknologisk Institut vil gerne have feedback på programmet. Er der fx brug for yderligere 
funktioner? Hvordan opleves brugerfladen? 
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Optimering

▪ At finde ”det højeste punkt”

▪ Under overholdelse af 
gældende krav og 
begrænsninger, fx:

▪ Skal være i EU

▪ Maks. 500 km fra havn

▪ Vigtig pointe: 
Begrænsninger/krav kan 
kun reducere den opnåelige 
højde.



Optimeringsproblemstillinger

Uoverskuelige situationer 
med:

• Mange valgmuligheder

• Mange begrænsninger og 
sammenhænge

• En målfunktion:

– Minimer omkostninger

– Maksimer indtjening



Optimeringsmodeller

Eksempler på brugere og anvendelser inden for 
kødprodukter:
▪ Produktudvikling/innovation:

Receptsammensætning og procesparametre.

▪ Indkøb:
Råvareindkøb i henhold til råvaredagspriser og receptspecifikationer.

▪ Produktion:
Bedst mulig udnyttelse af tilgængelige råvarer.



2015 Testprojekt med Svenstrup

(Robert Damkjær): Indkøb af  råvarer

Produktkrav

▪ Mængde

▪ Fedtindhold

▪ Proteinindhold

▪ kollagenindhold

▪ ………

Hvilke råvarer skal bruges, så 
råvareomkostningen minimeres?

Udbudte råvarer

▪ Priser

▪ Egenskaber (fedt/protein/collagen)



Lineær programmering:
Minimer råvareindkøbspris

Beslutningsvariabel: Xi (kg af råvare i)

Begrænsninger:

Kødblanding fedtindhold ≤ 30% 

Kødblanding mellemgulvindhold ≤ 5%

Kollagenindhold ≤ 25% af protein i fars

Fast % indhold af salte og krydderier i fars

Kødindhold i fars ≥ 73,6%

Fedtindhold i fars ≤ 22,1%

Kulhydratindhold i fars = 3,7%

Proteinindhold i fars ≥ 11%

σ𝒊𝑿𝒊 = M   (fars mængde)

Minimer målfunktionen: σ𝒊𝑿𝒊 ∙ 𝑷𝒓𝒊𝒔𝒊 (prisen på råvarene)



Teknologier til kosteffektiv farsproduktion

(SAF 2018-2019)

▪ Råvaredatabasen (opdatering)

▪ Prædiktiv model for effekt af 
ingredienskorrektion

▪ Måleløsning til monitorering af farskvalitet

▪ Operationelt optimeringsværktøj med 
prædiktiv model (ej bevilget)?
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Demonstration af optimeringsprogram

Nuværende brugerflade rettet mod optimering af kødråvarer (kødblanding)
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Tak!


