
Træmel af høj kvalitet med stor sugeevne
”Træmelet er lavet af jomfrueligt bøgetræ, der 
er høstet i Europa og kørt til vores fabrik i 
Slovakiet,” siger Katja Juul Nielsen, Branding & 
Marketing Manager hos R2 Agro A/S.
Bøgespånen varmebehandles ved 450-520 grader 
inden formaling, således træmelet er helt fri for 
bakterier og skimmelsvamp. Træmelet er også 
afl adet for statisk elektricitet. 
”Det er lyst og blødt, og det dufter godt. 
Det kan også bruges som røgesmuld i grillen,” 
siger Katja Juul Nielsen.
Der pelses ca. 20 millioner mink om året i 
Danmark, så der skal en del træmel til at rense 
skindene og suge fedtet. En god investering, når 
skindene skal holde den bedste pris.
”Markedet har udfordret os og krævet en højere 
sugeevne, og den opgave har vi løst. Faldtallet er 
højt i vores produkter. Tallet fortæller, hvor hurtigt 
træmelet falder til bunds i vand, jo højere faldtal, 
jo hurtigere sugeevne,” forklarer hun.

Mindre tab ved pelsning
Der er blandt andet sket en stor udvikling i 
avlsarbejdet. Det giver større skind, som er 
vanskeligere at skrabe og rense helt for fedt. 
”Millioner kan gå tabt ved dårlig pelsning, 
derfor har Kopenhagen Fur og de kvalitetssikrede 
pelserier stort fokus på at minimere tabsgivende 
fejl, som blandt andet kan være ”greasy skind”. 
Vores træmel er med til at sikre skindene, så de 
kommer i den rette sortering,” siger hun.
I takt med stigende krav fra kunderne er 
udviklingsafdelingen hos R2 Agro A/S vokset.
”Ja, der har vi ansat fl ere, og vi har også 
investeret meget i fortsat atvære i førertrøjen 
med udviklingen af vores produkter,” siger hun.
I samarbejde med Kopenhagen Fur analyseres 
og godkendes R2 Agro A/S træmel løbende. 
”Vi har et rigtig godt samarbejde, og det sikrer 
os, at vi holder os inden for de fastsatte grænse-
værdier, og at pelserierne opretholder et sundt 
og støvfrit arbejdsmiljø.” Vi opfylder kravet til 
kvalitet for de kvalitetssikrede pelserier,” 
siger hun.
Træmelet bliver også solgt til brug ved dyretrans-
porter, hvor R2 Agro A/S har et meget stort salg, 
og produktet er derfor også SPF-godkendt.

Ny mølle – bedre træmel
R2 Agro A/S sælger også træmel til eksportmar-
kederne - mest til Skandinavien og Island, men 
også til Canada og Polen.
”Det går fi nt i branchen, og vi oplever et stigende 
salg. Vi øger vores markedsandel, men vi ope-
rerer i et konkurrencepræget marked. Prisen på 
vores træmel er stadig konkurrencedygtig,” 
siger hun.
Efterspørgslen på træmel fra R2 Agro A/S har 
betydet, at fi rmaet har tilpasset produktionen på 
sin fabrik i Slovakiet.
”Vi har fået en ny mølle, der maler træmelet, og 
den laver en anden overfl ade på produktet, så 
sugeevnen bliver bedre. Træmel fra den nye 
mølle er klar til sæsonen i efteråret.”
For at producere et godt skind handler det om 
dygtigt håndværk og de rette redskaber. 
”Deriblandt træmel, og det skal vi nok hjælpe 
med at levere. Vi har leveringssikkerhed, men 
det er altid en god ide at bestille i god tid før 
sæsonen,” siger hun.
R2 Agro A/S leverer træmel fra pluklagre her i 
landet, men kunderne kan også bestille levering 
direkte fra fabrikken i Slovakiet.

Rådgivning
Hvis avlere mangler rådgivning i forhold til, hvor 
meget og hvilken træmel, de skal bruge, så er 
der hjælp at hente.
”Vores konsulenter tager gerne på besøg. Vi 
producerer tre typer træmel. Så der er noget 
at vælge imellem. Hvilket produkt, den enkelte 
farmer skal bruge, afhænger af temperament og 
produktionsform.”
Katja Juul Nielsen oplyser, at R2 Agro er til stede 
ved temadagen i Herning d. 28. august 2015, 
”Vores konsulenter er klar til at møde kunderne 
der og man kan bestille træmel til efteråret.”

R2 Agro opstod som en grenspaltning af R2 Group. Selskabet har til huse i 
Hedensted, hvor en fl ok dedikerede medarbejdere brænder for at gøre 
virksomheden til den foretrukne samarbejdspartner inden for agro-industrien. 
Virksomhedens historie går helt tilbage til 1884, hvor virksomheden blev 
etableret i København. I de første 100 år koncentrerede virksomheden sig 
om salg af råvarer og kemikalier til den kemisk/tekniske industri samt 
farve-/lakindustrien. I 1980'erne valgte man at udvide aktiviteterne til også at
 omfatte salg af ingredienser og råvarer til levnedsmiddelindustrien og 
foderstofi ndustrien.
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R2 Agro A/S oplever et 
stigende salg af træmel.

Træmel kan udvikles og gøres bedre, 
og det arbejder de på hos R2 Agro A/S

R2 Agro A/S sætter en ære 
i at producere træmel, der 
ikke går på kompromis med 
kvaliteten. Virksomheden 
kalder det funktionelt træmel, 
som er kendetegnet ved 
en høj sugeevne.




