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10 % mere selvforsynet protein gennem 

forskning, forædling og optimal dyrkning 
 

Der er de seneste år igangsat flere projekter, der behandler de tekniske og økonomiske 

muligheder for at udvinde og anvende protein fra kløvergræs som alternativ til den mere 

miljøbelastende proteinimport. Som allerede vist i de pågående projekter har 

kløvergræsafgrøden et meget skånsomt klima- og miljøaftryk. Økonomien i hele værdikæden 

vil kunne forbedres markant med højere udbytter og større indhold af lettilgængelige 

proteiner. Dette projekt sigter mod at forbedre disse egenskaber med 10 %; dels ved at 

afdække de mest optimale arts- og sortssammensætninger i kløver-græs afgrøden, dels ved at 

maksimere det genetiske potentiale for disse arter gennem forædling og Genomisk Selektion. 

 

Teknologiens modenhed ift. industriel skala  

Der eksisterer i dag adskillige højtydende kløver- og græssorter på markedet, og en væsentlig 

del af disse er tilgængelige i form af standardiserede blandinger. I den forstand er der ingen 

barrierer for at implementere denne del af systemet i industriel skala. De standardiserede 

blandinger er imidlertid primært sammensat med henblik på optimal fodring af flermavede dyr 

enten ved ensilering eller afgræsning og ikke med maksimal proteinudbytte for øje. Derfor skal 

der testes langt flere arts- og sortskombinationer i græs og kløver for at identificere de 

kombinationer, der giver maksimal udbytte af så let tilgængeligt protein som muligt.  

 

Disse forsøg skal gennemføres på flere lokationer under forskellige gødningsregimer for at 

sikre sammensætningernes robusthed i forhold til miljøvariationer og for at fastlægge de mest 

optimale dyrkningsbetingelser. Denne undersøgelse vil strække sig over 3-5 år, og det 

forventes at indsatsen vil kunne hæve proteinudbyttet med mindst 5 %. Udover proteinindhold 

skal de testede kombinationer undersøges for proteintilgængelighed, og i forlængelser heraf 

undersøges det, i hvor stor udstrækning frigørelse af cellevægsbunde proteiner kan opnås ved 

ensilering. 

 

Yderligere forbedring af proteinudbyttet skal hentes via forædling for højere proteinindhold i 

græsser og højere tørstofudbytter i rødkløver. Denne proces vil normalt tage 10-11 år men 

med Genomisk Selektion (GS) vil udviklingstiden formodentlig kunne reduceres til 6-7 år. Ved 

GS udvælges de bedste forædlingslinjer ud fra en tæt genetisk markørprofil, der indeholder 

informationer om linjernes potentiale i forhold til forskellige egenskaber. GS er i dag et 

anvendt forædlingsværktøj i europæiske planteforædlings-programmer. GS er ved at blive 

implementeret i rajgræsforædlingen og vil også kunne udvikles til fx hybridgræs, rajsvingel, og 

rødkløver. Med en målrettet forsknings- og udviklingsindsats forventes det, at det totale 

proteinudbytte fra marken kan hæves med yderligere 5 % i forhold til ovenstående. 

 

Friske tal viser, at der indenfor rødkløver er stor genetisk variation både i tørstof- og 

proteinudbytter (Tabel 1). Det betyder, at der er et solidt grundlag for at øge både udbytte og 

proteinindhold i forhold til de eksisterende sorter. Tallene viser også, at der er stor variation i 

proteintilgængeligheden i arten. For rødkløver skal der derfor iværksættes GS-baseret 

forædling mod bedre tørstofudbytte, proteinindhold samt tilgængelighed.  

 

Ud over dette tiltag, skal der igangsættes molekylærbiologiske- og biokemiske undersøgelser 

af proteinsyntese- og immobilisering med henblik på at forbedre proteintilgængeligheden vha. 

nye forædlingsteknikker. 
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Tabel 1: Variation i proteinudbytter- og tilgængelighed mellem 252 forskellige 

rødkløver linjer (DLF-TRIFOLIUM, 2014) 

 Råprotein 

(% tørstof) 

Tilgængeligt protein 

(% tørstof) 

Tilgængeligt protein 

(% råprotein) 

Gennemsnit 18,3% 10,4% 57% 

Max-værdi 24,7% 16,9% 69% 

Min-værdi 12,1% 4,2% 35% 

 

Proteinindholdet i græsser er væsentlig lavere end i kløver, men med udbytter på over 20 tons 

tørstof pr. ha, som man eksempelvis høster i rajsvingel, vil selv en moderat forbedring af 

proteinindholdet have en markant effekt på det samlede proteinudbytte. Græsproteinet har 

endvidere den fordel, at det er lettere tilgængeligt end rødkløverprotein. Med den optimale 

kvælstoftildeling vurderes det, at proteinindholdet gennem forædling vil kunne forøges fra 

nuværende 18-19 % til 23-24 % uden negativ effekt på tørstofudbyttet. For rajgræs, 

rajsvingel og hybridrajgræs skal der derfor iværksættes GS-baseret forædling mod højere 

proteinindhold og højere tørstofudbytte. 

 

Forsyning, merværdi og økonomi 

Kløvergræsafgrøden, enten i ren-bestand eller i blandinger, sikrer en mere robust 

proteinforsyning end øvrige afgrøder, da forholdene mellem de to arter dynamisk vil ændre sig 

i forhold til de omgivende faktorer (klima, sygdomme, stress, gødningstildeling).  

Ud over proteinkoncentrat består output af pulp og en saftrest, der begge kan anvendes til 

foder og/eller biogasproduktion. Restprodukterne indeholder desuden en ikke-bestemt 

mængde metabolitter, der vil kunne anvendes til fremstilling af f.eks. mælkesyre, peptider 

eller farmakologiske produkter som fytoøstrogener. Potentialet herfor undersøges særskilt i 

andre projekter. Driftsøkonomien for selve proteinudvindingen fra kløvergræs behandles 

ligeledes andetsteds.  

 

Et konkret projekt til optimering af kløvergræs sammensætning samt dyrkningsbetingelser 

omfatter test af i alt 100 arts- og sortskombinationer på tre lokaliteter i 3-4 år. De årlige 

omkostninger hertil beløber sig til ca. 2 mio. DKK (total 6-8 mio. DKK). Forudsat at de 

nuværende dyrkningsomkostninger kan fastholdes, vil en udbyttestigning på 5 % svare til 

ekstra gevinst på 650 DKK/ha. Med en omlægning af 6.200 ha (hvilket svarer til det 

nuværende behov) betyder det, at investeringen er indtjent i løbet af ca. 2 år. 

 

Udviklingen af nye sorter ved GS kræver udvikling af de nuværende statistiske GS modeller til 

de nye arter. Antaget at der over en otteårig periode skal udvikles to nye sorter for både 

Festulolium, hybridgræs, samt rødkløver beløber de årlige udviklingsomkostninger sig til ca. 3 

mio. DKK (total 24 mio. DKK). Under de ovenfor beskrevne forhold vil indtjeningstiden for 

sorterne være ca. 6 år. Med større udbredelse, vil indtjeningstiden være tilsvarende mindre.  

Forbedring af proteintilgængeligheden vha. præcisionsforædling kræver forudgående 

fastlæggelse af de gener, der er ansvarlige for immobiliseringen af græssets og kløverets 

proteiner samt udviklingen af teknologien i disse arter. Med en forholdsvis ny teknologi, der 

fortsat er på forsøgsstadiet men har vist sig at fungere særdeles godt i planter, kan der 

introduceres mutationer i de identificerede nøglegener, og dermed kan de ønskede effekter 

opnås hurtigere i pågældende planter. Omkostninger forbundet med analyse samt mutagenese 

er pt. meget svære at estimere, men vil formodentlig udgøre en årlig omkostning på 4-5 mio. 

DKK og strække sig over 5-6. år. 

 

Markedstræk og potentialer 

Som de igangværende projekter allerede har afdækket, er der et behov for mere selvforsyning 

af protein, navnlig indenfor økologisk landbrug, der på dispensation frem til 2017 anvender 

konventionelt protein. En omlægning af op mod 10 % af det danske landbrugsareal til 

kløvergræs vil generere arbejdspladser både indenfor ekstraktion, raffinering og transport af 

proteinkilder. Fabrikation af udstyr til disse processer vil skabe arbejde i små- og mellemstore 
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virksomheder. Omlægningen vil også kræve øget produktion af kløver- og græsfrø, der 

hovedsageligt produceres af danske landmænd. Det vil generere øget beskæftigelse i de 

efterfølgende oprensnings- og pakningsled og styrke den danske eksport af udsæd. 

Forbedringer genereret på planteniveau vil forplante sig hele vejen gennem værdikæden fra 

produktion til forbruger. For landmanden er der en direkte gevinst af et samlet merudbytte på 

protein, ekstraktionsprocesserne bliver væsentligt mere lønsomme, og forbrugeren er sikret en 

mere miljø- og klimavenlig proteinproduktion. Selve udviklingen af nye højtydende 

proteinsorter vil skabe ny viden, der kan danne grundlag for forbedringer i andre vigtige 

afgrøder. En succesfuld og lønsom kløvergræs-baseret proteinproduktion vil sætte aftryk i de 

europæiske nabolande og bane vejen til helt nye og væsentligt større markeder.  

 

Barrierer for videre udvikling 

Mens de tekniske foranstaltninger og faglige knowhow er til stede for at udvikle praktiske, 

realiserbare løsninger, mangler der pt. økonomisk incitament til at gennemføre projektet som 

skitseret. Det foreslås, at der afsættes midler til implementeringen af GS og til forbedring af 

proteintilgængelighed i de nævnte arter vha. nye forædlingsteknikker. Det vil skabe en ny og 

banebrydende forskning blandt de deltagende vidensinstitutioner og firmaer.  



 

7 

Bioraffinering af grøn biomasse til protein, 

gødning og energi 
 

I projekt OrganoFinery testes et koncept til udnyttelse af økologisk kløver / kløvergræs til 

proteinfoder til økologisk fjerkræ, restbiomasse til biogasproduktion og brug af den afgassede 

biomasse som gødning til økologisk planteproduktion. Projektet har fokus på økologisk 

produktion, hvor markedstrækket og produktpriserne forventes at være højest; men systemet 

vil på sigt kunne få stor betydning i det konventionelle landbrug også. 

 

Kløvergræs er den centrale biomasse, der vil kunne give en høj produktion pr. ha (13 t tørstof 

mod 5 t tørstof i korn + 3-4 t halm). Der er akut behov for økologisk protein til erstatning for 

det konventionelle protein, der på dispensation anvendes til økologiske svin og fjerkræ.  6.200 

ha kløvergræs vil kunne dække det nuværende behov.  Ved en substitution af yderligere dele 

af den økologiske proteinforsyning vil dette areal kunne flerdobles og ved anvendelsen af 

metoden til produktion af protein til konventionelle husdyr, vil arealet skulle mangedobles. 

Produktion af protein fra kløvergræs vil give en række fordele i planteproduktionen, idet der 

tilføres biologisk fikseret kvælstof og kulstof til jorden, og derved får man mere robuste 

sædskifter og sparer energi til produktion af kunstgødning. 

 

Teknologi og økonomi 

Bioraffineringsteknologien til udvinding af protein afprøves i projekt OrganoFinery. Der er 

indgivet patentansøgning på processen, og der vil hurtigt kunne etableres en produktion i 

kommerciel skala, idet der anvendes kendte komponenter og processer til proteinudvindingen. 

Systemet består af følgende komponenter: 

 

- Presning af bladsaft fra den frisk-høstede afgrøde – Syrning af grønsaften med 

mælkesyrebakterier – Udfældning af proteiner – Centrifugering, hvorefter man har en 

proteinpasta med 40 % protein i tørstoffet. 

 

Pastaen går til foderproduktion, presseresten går til produktion af kvæg- eller hestefoder eller 

til biogasproduktion, resterne herfra returneres som gødning til landbruget. 

 

Der vil blive redegjort nærmere for økonomien i konceptet sidst i projektet, når de forskellige 

parametres indflydelse på økonomien er analyseret og markedet for denne type økologisk 

proteinfoder er vurderet. 

 

Det er i projektet vurderet, hvilken indflydelse anvendelse af et mobilt presseudstyr vil have på 

økonomien, idet transporten af grønmasse er en stor omkostningspost.  

 

Hvis presseresten kan afsættes til foder, forventes forretningsmodellen at blive forbedret i 

forhold til afsætning til biogasproduktion. Det skal dog vurderes i forhold til gødningsværdien 

af biogasresten, der forventes at kunne give forbedrede udbytter og dermed et ikke 

uvæsentligt positivt bidrag til konceptets samlede økonomiske værdi. 

 

Specialudstyret til bioraffineringen forventes nedskrevet efter 12 år. 

 

I projektet vil det endvidere blive vurderet, hvilke yderligere værdistoffer, der vil kunne 

udvindes af restprodukterne, f.eks. mælkesyre, peptider eller farmakologiske produkter som 

fytoøstrogener. 

 

Da kløvergræsdyrkning er en kendt praksis, forventes det ikke svært at skaffe råvarer, andre 

typer grønt vil sandsynligvis også kunne udnyttes så som efterafgrøder og kålplanter efter 

høst. 
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Markedstræk og potentialer 

Dispensationen til at fodre økologiske svin og fjerkræ med en vis del konventionelt 

proteinfoder forventes at udløbe i 2017 og kløverprotein forventes at være den mest attraktive 

erstatning sammen med marine produkter. Der kan derfor forventes en voksende efterspørgsel 

efter konceptet allerede i de nærmeste år. 

 

Ved en fuld erstatning af det konventionelle proteinfoder, der pt. anvendes, vil der skulle 

høstes kløvergræs fra ca. 6.200 ha svarende til 18 stk. presseudstyr, der leverer grønsaft til 4-

5 regionale bioraffineringsanlæg. 

 

Med den vækst, der pt. er i det økologiske marked, vil behovet forventeligt stige til 10.000 ha 

og 29 stk. presseudstyr. 

 

Markedet for økologisk proteinfoder forventes at stige tilsvarende i EU, hvorved behovet 

potentielt vil blive tidoblet, og hvis en del af dette bliver dækket af dansk produktion, vil 

behovet let stige til 50.000 ha og 143 stk. presseudstyr. 

 

Det vil medføre nye arbejdspladser til fremstilling af presseudstyr og bioraffineringsanlæg, til 

høst og transport i maskinstations- og vognmandsbranchen og til drift af bioraffineringsanlæg 

og fodervirksomheder. Antallet af ekstra arbejdspladser er vanskeligt at estimere på 

nuværende tidspunkt, da det nye koncept også fortrænger høst af korn og håndtering af 

importeret foder. 

 

Erstatningen af korndyrkning med dyrkning af kløvergræs og den efterfølgende 

biogasproduktion vil bidrage med betydelige klimagevinster i form af bedre 

kvælstofudnyttelse, binding af kulstof i jorden og fortrængning af naturgas med biogas.  

Omlægning af 5.400 ha til dette system er beregnet til årligt at kunne fortrænge 37.000 t CO2. 

 

Barrierer 

De vigtigste barrierer er  

 At få dokumenteret værdipotentialet, så der kan laves troværdige forretningsmodeller 

 At få virksomheder til at investere i høst- og bioraffineringskonceptet 

OrganoFinery projektet vil kunne levere input til reduktion af den første barriere, men der må 

forventes behov for opfølgende udviklingsprojekter. 

 

Der er god interesse blandt danske fodervirksomheder i at kunne aftage det bioraffinerede 

proteinprodukt. Men der er ikke pt. virksomheder, der har erfaring og kompetence inden for 

bioraffinering af grønne biomasser. 

 

Der vil derfor være behov for at tilbyde virksomheder, der vil afprøve det grønne 

bioraffineringskoncept, gunstig finansiering af 1. generationsanlæg, så produktionen kan 

komme i gang og markedspotentialet kan blive prøvet af. Det gælder både selve høst- og 

presseteknologien som den efterfølgende proteinudvinding af pressesaften og den videre 

forarbejdning af reststofferne. 

 

OrganoFinery-projektet er ledet af Aalborg Universitet og gennemføres i samarbejde med flere 

universiteter og erhvervspartnere. Projektperioden er 2014-2017. Projektet er finansieret af 

fødevareministeriets GUDP-program og er koordineret under ICROFS Organic RDD2-program. 

Projektets resultater vil blive offentliggjort på projektets hjemmeside:  

http://icrofs.dk/forskning/dansk-forskning/organofinery/  
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Alternative høstmetoder af grøn biomasse 
 

Lavbundsarealer, enge og andre marginale områder udgør en stor og uudnyttet ressource af 

biomasse, som kan anvendes til biogas og bioraffinering. Alene i Danmark er det estimeret, at 

160-180.000 hektar uudnyttet lavland kan høstes med den rette teknologi. Men disse områder 

er ofte våde, hvilket gør det svært at få fat i den værdifulde grønne biomasse, både fordi 

maskinerne typisk er for tunge til at arbejde i vådområder, samt fordi arealerne ofte er 

ufremkommelige. Derfor blev ideen om at udvikle intelligente letvægtsrobotter til at høste og 

hente biomassen skabt. Grassbots projektet blev sat i verden for at udvikle og demonstrere 

løsninger til at hente mere biomasse fra lavbundsarealer, hvor der er et stort 

biomassepotentiale til anvendelse i f.eks. økologisk biogasproduktion og fremtidens 

bioraffinaderier.   

 
Målet for GrassBots projektet har derfor været at udvikle et avanceret, halvautonomt letvægts 

robot-koncept til brug ved økonomisk og miljømæssigt forsvarlig høst af 

lavbundsområder.  Robotten er baseret på en eksisterende diesel-hydraulisk bæltebaseret 

redskabsbærer med skårlægger, forbedret med et præcist RTK-GNSS positioneringssystem 

med en avanceret navigationssoftware, der gør halvautonom høstning af græs op til tre gange 

årligt muligt, ved brug af forud bestemte ruter eller waypoints.    

 

Systemet består af flere forskellige teknologier og produkter som er blevet sammensat, 

tilpasset og demonstreret i forskellige faser. Kongskilde har været projektleder på Grassbots-

projektet, mens de øvrige partnere er Lynex, Conpleks Innovation, Aarhus Universitet, 

Syddansk Universitet, Bertelsen Design og Agro Business Park.  

 

GrassBots konceptet har mange fordele i forhold til traditionelle græshøstningsmaskiner, 

f.eks.: 

 Reduceret jordpakning pga. den lave vægt 

 Halvautonom kørsel, med omkostningseffektive og optimerede kørselsmønstre, der 

resulterer i et reduceret brændstofforbrug 

 Høstning af græs på sensitive lavbundsområder giver vedvarende energi og organisk 

gødning 

Innovationen i projektet lægger bl.a. i at de udviklede teknologier gør det muligt at høste 

biomasse, som det tidligere ikke har været muligt at høste, samtidig med at driften optimeres. 

F.eks. vil det blive muligt for maskinføreren at kontrollere flere maskiner samtidigt ved hjælp 

af software og positioneringssystemer.  

 

Markedstræk 

I løbet af den toårige projektperiode er der kommet henvendelser fra flere lande, som også ser 

biomasse fra lavbundsarealer som en stor ressource, da de ligesom Danmark mangler de 

intelligente teknologiske løsninger på området.   

 

Potentialerne 

Det er ikke kun de våde engarealer, som kan have glæde af en græsrobot. For på de mere 

intensivt dyrkede landbrugsarealer skal jorden ofte gennemgå en meget grundig genopretning, 

når de tunge redskaber er færdige med deres arbejde. Men hvis man bruger flere lettere 

redskaber, kan man spare på den konto. Ideen er, at en enkelt operatør kan overvåge op til 

fem græsrobotter, som vil kunne udføre det samme arbejde som én stor traktor uden at 

belaste jorden på samme måde. Det vil gøre det muligt at høste på nogle arealer, som ellers 

ikke ville være tilgængelige andet end måske en enkelt gang om året. Det vil øge 

produktiviteten i landbruget. 
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Den nyopståede pleje af engarealerne vil sikre en kontinuerlig optagelse af næringsstoffer, 

som bidrager til at mindske den miljømæssige belastning fra landbruget og recirkulere vigtige 

ressourcer såsom fosfor og kalium. Høsten af den grønne biomasse er endvidere en god 

erstatning for manglende kreaturafgrænsning og vil fungere som pleje til gavn for vilde planter 

og dyr. 

 

GrassBot systemet kan blive en katalysator for et paradigmeskift inden for udviklingen af 

landbrug og maskinredskaber, hvor udviklingen og tendensen har været at maskinerne bliver 

tungere og tungere. Brugen af de mindre og semiautonome redskaber er bl.a. medvirkende til 

et lavere energiforbrug i forbindelse med genetablering, samtidig med at det muliggør 

aktiveringen af hidtil utilgængelig biomasse fra lavbundsarealer. Dermed har projektet 

etableret en platform for videreudvikling af innovative produkter og løsninger til fremtidens 

landbrug med store erhvervs- og eksportfremmende muligheder i fremtiden.  

 

Barrierer 
En barriere for den videreudvikling er bl.a., at det i øjeblikket ikke er lovligt at lade én operatør 

fjernstyre fem maskiner af sikkerhedsmæssige årsager. Det er nødvendigt med udvikling inden 

for sikkerhed og lovgivning vedr. selvkørende robotter for at forretningsmodellen for 

GrassBotten bliver mulig. Idet GrassBotten er så innovativ på området vil den også kunne 

være med til at løfte produktiviteten i det konventionelle landbrug.  

 

Samtidig er der nogle udfordringer i forhold til at fastslå værdien af naturplejen, og hvem det 

høstede græs tilhører osv. 

 

Se video af GrassBotten i aktion: https://www.youtube.com/watch?v=EZAAa5fq4xY 

 

 

 

 
Illustration af intelligent systemløsning til slåning, opsamling og transport af 

biomasse fra lavbundsarealer. 
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BioValue SPIR 
 

Formål 

BioValue er en forsknings- og innovationsplatform, der i perioden 2013-2018 arbejder på at 

løfte hele værdikæden for biomasse. Målet er udviklingen af alle led i værdikæden for 

biomasse; fra optimering af biomassetyper over udvikling af nye høst- og lagringsteknologier, 

separering og raffinering af strømmene til fremstilling af materialer, kemikalier, foder- og 

fødevareingredienser.   

 

Platformen består af 15 offentlige og private partnere: Københavns Universitet, Danmarks 

Tekniske Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Novozymes, Arla, DLG, Haldor 

Topsøe, Rockwool, KMC, Hamlet Protein, SEGES, Borregaard, Agrotech, og 

innovationsnetværket Inbiom. Partnerne har lagt halvdelen af BioValues budget på 160 

millioner kroner, resten er finansieret af Innovationsfonden.  

 

BioValue omfatter seks innovationsprojekter defineret ud fra virksomhedernes behov. 

Massestrømmene starter i Projekt 1 om innovativ biomasse produktion med målrettet udbytte- 

og kvalitetsoptimering, høstteknikker, logistik og lagring. BioValue tager udgangspunkt i to 

prototyper af biomasse – halm og grøn biomasse. For grøn biomasse er fokus primært på 

separation af proteiner og mulighederne for at erstatte importeret soja (Projekt 2).  

 

Lignocellulosen i strømme fra gul biomasse tænkes ind i en sukkerplatform, hvor vi arbejder 

på bedre separation af sukker og lignin og derved renere sukkerstrømme (Projekt 3). Sukkeret 

er grundlag for to projekter, hvor vi ser på forædling af sukkeret gennem henholdsvis 

fermentering (Projekt 4) og katalyse (Projekt 5), og endelig omdannes lignin til udvikling af 

nye højværdiprodukter (Projekt 6). Derudover ligger et tværgående projekt, der skal drage 

data fra de 6 innovationsprojekter og beregne de forskellige scenariers effekt med hensyn til 

socio-økonomi, bæredygtighed og etik.  

 

Teknologi og værdidannelse mht. grønne biomasser 

Protein fraktionering fra grønne biomasser sker på laboratorieskala. En standardiseret 

metode er blevet udviklet til fraktionering af (i) en juice med letopløseligt protein med 

efterfølgende processering til et proteinkoncentrat, og (ii) en fiberbunden protein fraktion. 

Metoden er afprøvet på rød- og hvidkløver, lucerne og rajgræs, og forventes i 2015 at 

optimeres til at kunne give et udbytte i proteinkoncentratet på 40-50%, mens der stadig er 

protein nok i fibre-fraktionen til brug som kvalitetsfoder til flermavede dyr. Herunder er et 

eksempel på massebalancen for fraktionering af hvidkløver. 
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Figur 1: Massebalance for tørstof (TS) og proteinfraktionering af hvidkløver 

(Damborg 2014). 

 

Fordøjeligheden af de to proteinfraktioner bedømmes ved hjælp af forsøg med rotter og 

teknologien skal opskaleres i et pilotanlæg på AU Foulum med kapacitet på 100-1000 kg 

DM/time. Anlægget forventes i anvendelse midt 2016. Desuden studeres det potentielle tab 

pga. proteinnedbrydning ved forskellige høstteknikker og lagring, og der arbejdes med 

udvikling af enzymer, der kan hjælpe protein-ekstraktionen og opgradering af C5-

oligosaccharier med probiotisk aktivitet.    

 

Mængden af tilgængelig halm er ifølge +10 mio. tons planen ikke problematisk for øget 

bioraffinering. Ydermere viser BioValues resultater fra Projekt 1 at udbytterne af flere af de 

grønne afgrøder er mindst dobbelt så højt som af korn, målt i tørstof per arealenhed, samtidig 

med en langt lavere kvælstofudvaskning under rodzonen fra både gødede og ugødede græsser 

i forhold til korn. Bæredygtigheden og tilgængelighed af grønne biomasse anses derfor ikke for 

at være en flaskehals, men før eventuelle omlægninger er relevante kræver det naturligvis at 

vi kan få proteinet ud af de grønne biomasser i en kvalitet og til en pris, som er 

konkurrencedygtig med sojaprotein. BioValue inkluderer derfor også forskning i genetik og 

sorter, afgrøderotation, høstteknikker og lagring for at sikre en stabil fødekæde af passende 

kvalitet hele året til et bioraffinaderi.  

 

BioValues teknologi modenhed strækker sig fra udvikling af nye metoder i laboratoriet til to 

pilotanlæg til hhv. proteinekstraktion fra grønne biomasser (hvor tilsvarende teknologier er på 

pilot- eller demonstrationsskala i Holland) og et HTL-anlæg til produktion af bio-olier og 

konvertering af lignin. Bortset fra ethanol fra halm er de fleste konverteringsprocesser i 

BioValue på forskningsstadie og er endnu ikke valideret som robuste virksomhedsmodeller. 

Produkterne fra biomasse skal være konkurrencedygtige med nuværende fossile produkter, 

dvs. at lysin produceret fra C5 eller C6 strømme fra planter, skal konkurrere med lysin 

produceret på raffineret, hvid sukker med en sukkerpris på 1,90 kr/kg. Kjeld Kjeldsen direktør 

i Vitalys forventer, at der vil gå mindst fem år, før et sådant projekt vil være modent til 

kommerciel drift.  

 

Selvom konkurrencedygtighed er vigtig for virksomhederne er øget bæredygtighed også 

gangbar valuta, f.eks. ved at fremstille funktionelle bindere fra lignin til erstatning af 

fenolharpiks i Rockwools produkter. Med hensyn til konkurrencedygtigheden for protein fra 

grønne biomasser arbejdes der under forudsætning af at det udvundne proteinkoncentrat 

svarer til sojaskrå (46% råprotein) der handles til 3,3 kr./kg TS (www.farmtalonline.dk); at 

værdien af et græsfiber-produkt til kvæg er 1,0 kr./kg TS (1,1 - 1,2 kr./FE); og vi ekstrahere 

20% af græssets tørstof. Således bliver der ca. 1,3 kr. pr. kg produceret proteinkoncentrat 

(46% råprotein) eller 0,13 kr. pr. kg græs-TS leveret til fabrik til at betale for selve 
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proteinudvindingen. Det er klart at ved højere udbytter, fx i hybridgræs og bedre udbytter i 

processen, så forbedres økonomien betragteligt. 

 

Markedstræk 

Eksistensen af et markedstræk er meget udtalt i platformen i kraft af de industrielle partnere 

og SMV-puljen. Der er afsat 11,2 millioner kroner til medfinansiering (50%) af projekter som 

små- og mellemstore virksomheder ønsker at gennemføre for at skabe et kommercielt produkt 

eller service vedr. bioraffinering indenfor en kort årrække. Bestyrelsen bedømmer SMV-

ansøgninger i juni og december. Det er på nuværende tidspunkt 4 SMV-projekter i gang under 

BioValue.    
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Rødkløverekstrakt – plantebaseret 

økologisk behandlingsmetode mod 
knogleskørhed 
 

Ved et studie på tre måneder er der indikationer på, at det økologisk mælkesyregærede 

rødkløverekstrakt kan stoppe knogleafkalkning og derfor har en positiv effekt på 

knogleskørhed, som er en sygdom mange kvinder i netop overgangsalderen begynder at 

udvikle. I Danmark er det estimeret, at 41% af kvinder over 50 år udvikler osteoporose 

(knogleskørhed). 

 

Overgangsalderen rammer kvinder i 40-55 års alderen og er for hovedparten af kvinderne 

forbundet med betydelige gener som hedeture, nattesved, søvnløshed, afkalkning af knoglerne 

og hjertebanken. Generne skyldes faldende østrogenproduktion, og tidligere var det 

almindeligt at behandle med østrogenpræparater baseret estradiol. Rødkløveren indeholder 

phytoøstrogener, østrogen-lignende stoffer der kan afhjælpe faldet i østrogen efter 

overgangsalderen. 

 

 
 

Rødkløverekstrakt til behandling af knogleskørhed 

Projektet ”Herrens Mark” vil lave yderligere undersøgelser af rødkløverekstraktets virkninger, 

og der skal arbejdes på at forædle rødkløverplanten, ligesom også behandlingsprocessen skal 

gennemgås for at se, om der kan laves en mere skånsom opkoncentrering af ekstraktet, så 

flere af de vigtige stoffer og vitaminer kan bibeholdes helt til slutproduktet. Dette for at det 

bliver mere koncentreret, og forbrugeren kan nøjes med at indtage en mindre mængde.  

Per Bendix Jeppesen fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital er ansvarlig for 

patientforsøg, og Sygehus Vendsyssel vil være særligt behjælpelige ang. forsøg omkring 

knogleskørhed. Lars Porskjær Christensen fra Syddansk Universitet vil bidrage til 

forskningsdelen med analyser i forhold til biotilgængeligheden af isoflavoner samt 

koncentrering af ekstraktet. 

 

Projektet ”Herrens mark” er finansieret af Future Food Innovation med midler fra EU’s 

Regionalfond og Region Midtjylland.  

 

Markedet 

Produkter baseret på rødkløverekstrakt til behandling af gener ved overgangsalder er allerede 

på hylderne i diverse helsekostbutikker, og markedet for rødkløverekstraktet er allerede 

relativt stort i Danmark, da der ikke er noget alternativ til behandling af overgangsalderen, og 

markedsmulighederne vil naturligvis blive udvidet betydeligt, hvis det endeligt kan bevises, at 

rødkløver ikke kun har en effekt på gener ved overgangsalderen, men også har en effekt på 

knogleskørhed. 
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I første omgang er Danmark og Tyskland de lande, der vil være fokus på, men lande som 

Italien, Island, Taiwan, Hongkong m.fl . har allerede vist interesse for produktet. De andre 

nordiske lande samt USA og Australien er også lande, som man i fremtiden ønsker at indtage, 

ligesom Kina, som i forvejen har tradition for at benytte planteekstrakt i deres 

behandlingsregi, også er et marked af interesse for fremtiden.  
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