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I disse tider er mange optagede af 
økologi og bæredygtighed. Vi hører 
tit – især fra kvinder – at vi skal undgå 
fødevarer med »kemi«. I det hele taget 

er »kemi« blevet lidt af et skældsord.
Men det er egentlig uforståeligt. For 

dybest set er alt jo kemi – også naturligt kil-
devand. Det, det må handle om, er, hvordan 
man sammensætter kemiske produkter på 
en fornuftig måde. Og sammensat på den rig-
tige måde kan produkter med »kemi« være 
lige så bæredygtige som så meget andet. Men 
kemi kan også være hormonforstyrrende 
under uheldige omstændigheder, og det skal 
man selvfølgelig  gardere sig imod. Det sker 
så også. 

Faktisk er den kemiske industri en af de 
mest regulerede industrier, vi har, og det hele 
foregår på europæisk plan. Der findes lister 
for hvilke stoffer og kemiske forbindelser, 
der er acceptable, og hvad de må anvendes til. 
Der findes desuden skrappe EU-direktiver 
for, hvordan kemiske produkter må produ-
ceres, distribueres, opbevares og destrueres. 
Og der findes på flere områder særlig strenge 
danske regler, der gør det ekstra udfordrende 
at drive kemisk industri Danmark. F.eks. er 
transport og opbevaring af klor underlagt 
særlig restriktive danske regler. Desuden har 
vi strenge myndigheder på feltet.

I Danmark er det især farve og lakindu-
strien, der fylder i den kemiske industri. 
Gori, Hempel, Flügger, Dyrup og i gamle 
dage Sadolin er en solid del af det danske 
industrilandskab. Især Hempel har en stærk 
global forretning, mens de andre fortrinsvis 
opererer i Europa.

Men vi har også ganske mange små lokale 
virksomheder, som forsyner det ret store 
husholdningsmarked, eksempelvis Borup 
Kemi med de grønne flasker, vi kender fra 
supermarkedet. Desuden er der alle kosme-
tik – og sæbevirksomhederne.

Kemisk industri er forskningstung. 
Når den kemiske industri ikke er så stor i 
Danmark, skyldes det ikke mindst mangel 
på kemiingeniører og andre med en kemi-
uddannelser. Kemi er svært og tiltrækker 
ikke ret mange unge.

Ikke desto mindre er der en betydelig 
underskov af kemiske virksomheder i Dan-
mark, som lever, og som skal generationsskif-
tes i de kommende år. 

Disse virksomheder kan blive samlet op 
i en konsolideringsproces, som det sker i 
Nordcoll, som vi omtaler på dagens vækstop-
slag. 

Andre vil forsvinde, fordi forretnings-
grundlaget svinder ind.

Men kemisk industri kan vi ikke undvære. 
Hvad enten den findes i Danmark eller i 
udlandet. Den fremstiller en stor del af de 
produkter, der er blevet en uadskillelig del af 
vores hverdag.

Kemi er blevet 
et skældsord, 

men vi  
kan ikke 

undvære den
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Den kemiske industri fylder     mere, end vi tror
ene eller den anden måde producerer, sælger 
og udvikler produkter baseret på kemiske 
opskrifter. I alt omsættes der for ca. 11 mia. 
kroner.

Hvis du lige tænker dig om, er det måske 
ikke så mærkeligt endda. Gå din hushold-
ning igennem. Den rummer som regel både 
flasker med terpentin, acetone, rensebenzin, 
salmiakspiritus, sprit og meget andet. 

Eller gå ud i din garage og kig på sorti-
mentet af bilplejemidler – det er også kemisk 
industri.

Eller kig i skabet i badeværelset. Kosmetik 
og sæbe – igen kemisk industri.

»Man bliver forbavset over, hvor mange 
virksomheder der er i den kemiske industri 
i Danmark, når man graver sig lidt ned i det,« 
siger Christian Aarosin, virksomhedsmæg-
ler og strategisk rådgiver fra Sesam Partners, 

der rådgiver om køb og salg af virksomhe-
der.

Han har bl.a. bistået virksomheden Nord-
coll med opkøb i branchen. Nordcoll har 
ambitioner om at blive en førende kemisk 
virksomhed i Danmark. 

En blandet landhandel
Nogle virksomheder er simple. En blande-
maskine og nogle store kar kan udgøre 
produktionsapparatet  Andre er mere kapi-
taltunge. Grundlæggende kræver kemisk 
industri stor indsigt. Især fordi dokumentati-
onskravene er høje. Det er blevet mere kom-
pliceret at begå sig i branchen.

»Jeg må sige, at overraskende mange 
kemiske virksomheder er interesserede i at 
tale salg eller samarbejde,« tilføjer Christian 
Aarosin.

Det hænger ifølge Aarosin sammen med, 
at mange af branchens virksomheder står 
over for et generationsskifte. En del virksom-
heder er grundlagt lokalt for mange år siden. 
De har draget fordel af, at kemiske produkter 
ofte har en stor vægtfylde i forhold til deres 
værdi. Af distributionsmæssige grunde har 
det derfor kunnet betale sig at producere 
lokalt. 

Konsolideringsbehov
I dag har mange af virksomhederne i bran-
chen ikke længere den kritiske masse af 
opgaver og ordrer, som er nødvendig for at 
gøre produktionen lønsom i en tid, hvor der 
stilles stadig større krav til branchen om 
dokumentation fra myndighedernes side.

»Der er tydeligvis et behov for konsolide-
ring,« vurderer Christian Aarosin. 


