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Kalk A/S genopfinder sig selv 
- satsning på bæredygtighed giver nye produkter og øget omsætning 
Tidligere var de nicheleverandør til renovering. Nu er Kalk A/S sprunget ud som frontløber 

inden for bæredygtigt byggeri, med skærpet fokus, nyudviklede produkter og øget omsæt-

ning. InnovationsAgenterne har spillet en vigtig rolle i udviklingen af virksomheden og dens 

satsning på et helt nyt marked.  

 Kalk A/S i Store Heddinge på Stevns har netop lanceret en ny type mørtel, der muliggør 100 

procent genanvendeligt murværk. Den nye mørtel anvendes til bæredygtigt murværk, fordi 

den i modsætning til cementmørtel muliggør adskillelse af murværk med henblik på genbrug af 

stenene efter nedrivning af bygningen. Mørtlen anvendes første gang ved muring af facader 

med genbrugte mursten på Katrinedals Skole i Vanløse.  

 

Lanceringen af den nye mørtel er det foreløbige højdepunkt i en spændende historie om en 

niche-virksomhed, der har genopfundet sig selv og lagt en vækstkurs mod nye produkter, øget 

omsætning og flere medarbejdere. InnovationsAgenterne har bistået med vejledning og hen-

visninger til samarbejdspartnere inden for bæredygtighed, byggeteknologi, produktudvikling 

og markedsføring. 

Rasmus Jørgensen, direktør og anden generation i virksomheden, fortæller: 

- Kalk A/S blev grundlagt af min far i 1976 under navnet Skandinavisk Jurakalk, som en 
nicheleverandør på renoveringsområdet. Vi leverede kalkbaserede materialer, bl.a. 
mørtel, til istandsættelsen af kirker, bindingsværkshuse, herregårde og slotte. 

- Vi levede godt i vores lille niche og kunne sagtens have fortsat sådan. Men vi fik appe-
tit på at vokse, og det var her InnovationsAgenterne kom ind i billedet. 

 

InnovationsAgent Jørgen Høegh uddyber: 

- Efter en indledende kontakt med virksomheden så jeg nogle udviklingsmuligheder i 
retning af bæredygtigt byggeri. Derfor valgte jeg at trække Jesper Minor, der er ek-
spert i bæredygtighed, ind i processen som konsulent. 

 

Jesper Minor fra Minor Change Group har hjulpet Rasmus Jørgensen med en 360 graders gen-

nemgang af virksomheden.   

- Som specialist i grøn forretningsudvikling kunne jeg se, at virksomheden havde et po-
tentiale. Vi kiggede både på forretningsudvikling og på storytelling og branding, og un-
dervejs udviklede det sig til en meget omfattende proces. I løbet af de seneste to år 
har virksomheden således udviklet nye produkter, opnået en Cradle to Cradle-
certifcering og fået fat i et nyt stort marked - nybyggeri – som supplement til renove-
rings-markedet. Dermed er der også kommet en vigtig ny kundegruppe til: arkitekter. 



 

Netop arkitektbranchen er den nye vækstmotor for Kalk A/S. Den stigende interesse for 

bæredygtigt byggeri betyder, at arkitekterne er på udkig efter nye koncepter og løsninger, 

og her står Kalk A/S klar med et spændende bud på bæredygtighed. 

- Vi er kommet rigtig godt i gang, siger direktør i Kalk A/S Rasmus Jørgensen. 
- Vi har netop lanceret verdens første Cradle to Cradle-certificerede kalkmørtel, der skal 

gøre fremtidens bygninger sundere at bo i og lettere at genanvende. Dermed udvider 
vi vores forretningsområde til bæredygtigt nybyggeri, og her er potentialet stort. Op-
rindelig arbejdede vi udelukkende med renovering, men renovering udgør kun fire 
procent af det samlede danske mørtel-marked. Og vi kan allerede nu se på bundlinjen, 
at vi har valgt den rigtige vækststrategi: Vores omsætning steg sidste år fra 13 til 15 
mio. kr., og virksomheden har nu syv ansatte.    

 

På virksomhedens rejse fra status quo til vækst og innovation har mange aktører været inddra-

get. InnovationsAgenterne har henvist og skabt kontakt til en lang række samarbejdspartnere. 

Ud over Jesper Minor og hans virksomhed Minor Change Group skabte InnovationsAgenten 

kontakt til byggeeksperter fra Teknologisk Institut og innovationsnetværket Innobyg samt in-

formerede om offentlige puljer til støtte af grøn erhvervsudvikling. 


