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Til Miljøstyrelsen 

Vedr. bestillingen: ”Kortlægning af nye proteinværdikæder” 

 

Miljøstyrelsen har i bestilling dateret d. 10. maj 2017 bedt DCA – Nationalt Center for 
Fødevarer og Jordbrug – om at udarbejde et kort notat, der kortlægger: 1) Prognoser 
for fremtidig efterspørgsel efter proteiner, i DK såvel som globalt, 2) Eksisterende 
proteinværdikæder i Danmark, 3) Nye proteinværdikæder i Danmark samt udvikling 
af nye proteinværdikæder udenfor Danmark, 4) Overordnede udfordringer/barrierer 
for udvikling af nye proteinværdikæder. 
 
Nedenfor følger besvarelsen der er udarbejdet af Sektionsleder John E Hermansen, 
Lektor Lisbeth Mogensen, Forsker Marie Trydeman Knudsen og Seniorforsker Troels 
Kristensen fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, samt Seniorrådgiver Mor-
ten Gylling fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet. 
Der er foretaget fagfællebedømmelse af Seniorforsker Uffe Jørgensen fra Institut for 
Agroøkologi, Aarhus Universitet. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale mellem Miljø- og Fødevareministe-
riet og Aarhus Universitet om forskningsbaseret myndighedsbetjening af Miljø- og Fø-
devareministeriet med underliggende styrelser 2017-2020”. Opgaven er angivet i ar-
bejdsprogrammet under ”Ydelsesaftale Planteproduktion” med ID-nr. 6.04. 
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Notat  
 
Kortlægning af proteinværdikæder 
 
John E Hermansen, Lisbeth Mogensen, Marie Trydeman Knudsen, Troels Kristensen (AGRO, Aarhus 
Universitet) 
Morten Gylling (IFRO, Københavns Universitet) 
 
 
Forord 
 
Miljøstyrelsen har i bestilling af 10 maj 2017 bedt Aarhus Universitet og IFRO, Københavns Universitet om i 
fællesskab at udarbejde et første notat vedr kortlægning af proteinværdikæder på 5 -10 sider som grundlag 
for arbejdet i Det Nationale Bioøkonomipanel. Notatet forventes at indeholde elementerne:  Prognoser for 
fremtidig efterspørgsel efter proteiner i DK såvel som globalt, eksisterende proteinværdikæder i Danmark, 
nye proteinværdikæder i Danmark, udvikling af nye proteinværdikæder udenfor Danmark samt 
overordnede udfordringer/barrierer for udvikling af nye proteinværdikæder. 
 
Indhold: 
 
1. Prognose for fremtidig efterspørgsel efter proteiner i Danmark og globalt set 

1.1 Proteinproduktion i Danmark 
1.2 Proteinforbrug til animalsk produktion i Danmark 
1.3 Udvikling i forbrug af protein til human ernæring 

2. Eksisterende proteinværdikæder i Danmark  
3. Nye proteinværdikæder i Danmark samt udvikling af nye værdikæder udenfor DK 

3.1 Protein til animalsk produktion 
3.2 Protein til human brug 

4. Konklusion 
5. Referencer 
 
 

1. Prognose for fremtidig efterspørgsel efter proteiner i Danmark og globalt set 
 
1.1 Proteinproduktion i Danmark 
 
Den samlede årlige proteinproduktion fra landbrugsafgrøder i Danmark var i perioden 2010 til 2016 på 
2160 mio. kg protein, fra et areal på ca. 2,6 mio. ha, svarende til i gennemsnit 830 kg protein pr ha (133 kg 
N). De to største bidrag kom fra henholdsvis korn med 878 mio. kg og græs dyrket på sædskiftearealer med 
602 kg mio. kg (Figur 1). Hertil kom 137 mio. kg fra græs dyrket på vedvarende arealer. Derimod var 
bidraget fra egentlige proteinafgrøder, som ærter, hestebønner og raps, meget begrænset. Ud over 
bidraget fra landbrugsafgrøder er der et beskedent bidrag fra produktion af grøntsager på friland og i 
væksthus (Danmarks Statistik, 2017). 
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Figur 1. Produktionen af planteprotein fra landbrugsafgrøder i Danmark (Danmarks Statistik, 2017) 
 
1.2 Proteinforbrug til animalsk produktion i Danmark 
 
Den overvejende del, 77%, af den danske proteinproduktion fra afgrøder anvendes som foder i den 
animalske produktion. Figur 2 viser forbruget i den animalske produktion for henholdsvis dansk produceret 
og importeret protein 
 

 
 
Figur 2. Forbruget af protein i den animalske produktion i Danmark opdelt efter afgrøde og henholdsvis 
dansk produceret eller importeret (Danmarks Statistik, 2017) 
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I perioden 2011 til 2016 udgjorde dansk produceret protein 1.658 mio. kg, svarende til 61% af det samlede 
proteinbehov til fodring. Der er to store bidrag fra danske afgrøder, korn og græsmarksafgrøder, mens der 
kun er et meget beskedent bidrag fra egentlige proteinafgrøder såsom raps, ærter og hestebønner. Hertil 
kommer et forbrug baseret på importeret foder på 1.082 mio. kg protein, hvoraf sojaprodukter udgør 64%, 
mens solsikkeskrå/-kager, rapsskrå/-kager og fiskemel udgør de næststørste bidrag til importeret 
foderprotein. Det samlede forbrug af protein til foder var på 2.740 mio. kg protein.  
 
Til vurdering, af det fremtidige behov for foderprotein, er der tages udgangspunkt i danske normer for 
foderforbruget for de enkelte husdyrproduktioner, produktionsomfanget i 2015, samt fremskrivningen af 
husdyrproduktionen til 2030 ud fra en markedsøkonomisk analyse (Dejgaard, 2016). Fremskrivningen viser 
en merproduktion af mælk på 28% som en kombination af flere køer og en højere mælkeydelse per ko, en 
næsten uændret produktion af svine- og fjerkrækød, hvorimod produktionen af æg antages at falde med 
16%.  
 
Foderforbruget i 2030 er for malkekøer beregnet ud fra en marginal energieffektivitet på 70% til den højere 
mælkeydelse, mens koncentrationen af protein i det øgede foderoptag er antaget uændret. For slagtesvin 
og slagtekyllinger er der regnet med en forbedret effektivitet på energi og protein på 5%, mens der for de 
øvrige dyregrupper er regnet med uændret proteinforbrug pr. produceret enhed. 
 
Ud over mængden af foderprotein, er det vurderet hvor meget der forventes at komme fra dansk 
produktion eller blive importeret (Tabel 1). Fordelingen til kvæg er baseret på oplysninger fra Mogensen et 
al. (2017) & Kristensen (2015), mens fordelingen til svin og fjerkræ er baseret på typefoderrationer til svin 
(SEGES 2016).  
 
 Tabel 1. Beregning af forbruget af foderprotein, opdelt i dansk produceret korn, grovfoder og andet samt 
importeret foderprotein, i den danske animalske produktion fordelt på husdyrarter i henholdsvis 2015 og 
fremskrevet til 2030, mio. kg protein. 
 

 DK korn DK grovfoder DK andre 
afgrøder 

Importeret 
foder 

I alt 
foderprotein 

 2015 2030 2015 2030 2015 2030 2015 2030 2015 2030 
Kvæg 125 138 556 631 63 69 288 325 1032 1163 
Svin  388 356 0 0 44 38 618 569 1050 963 
Fjerkræ 31 30 0 0 6 6 57 52 94 88 
DK 544 524 556 631 113 113 963 946 2176 2214 

 
 
Som det fremgår af Tabel 1 er det samlede foderprotein behov stort set uændret, mens der sker en mindre 
forskydning mod mere protein, der kommer fra grovfoder og mindre fra dansk produceret korn og 
importeret foder. Det skyldes, at der ved fremskrivningen forventes flere køer og dermed et højere forbrug 
af grovfoder, mens produktionen af svine- og fjerkrækød kun forventes at stige marginalt. Det skal 
bemærkes, at der er nogen afvigelse mellem det i Tabel 1 samlede proteinbehov på 2176 mio. kg og 
behovet beregnet af DS på 2740 mio. kg med den største afvigelse for grovfoder. I tidligere opgørelser 
omkring foderforbruget og udbytte af grovfoder er årsagerne hertil diskuteret (Kristensen, 2015). Som 
grundlag for vurdering af udviklingen i det totale forbrug af foderprotein, vurderes det ikke at være en 
afgørende forskel, mens udviklingen i forbruget indenfor de fire kategorier kan være mere usikkert 
bestemt. 
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1.3 Udvikling i forbrug af protein til human ernæring 
 
Danmark 
I gennemsnit indtager en dansker 27,1 kg protein om året, hvilket giver et totalt årligt proteinindtag i 
Danmark på 143 mio. kg (Tabel 2). Man skal være opmærksom på, at det er den indtagne mængde af 
fødevarer. Dvs. den producerede mængde protein i fødevarer er noget højere, da der sker et tab i kæden 
fra produceret til indtaget mængde fødevarer. 

 
Tabel 2. Indtag af protein i kosten i Danmark.  
 

 Indtag, kg 
protein/dag 1) 

 Antal danskere i 
aldersgruppen 2) 

Samlet indtag om året i 
Danmark, mio. kg 

protein 
Børn 4-9 år 24,1  572.848     (0-9 år) 13,8 
Børn, 10-17 år 26,3  642.332 (10-19 år) 16,9 
Voksne, 18-75 år 27,7  4.047.572   (> 19 år) 112,3 
I alt   5.262.752    (0–> år) 143,0 

1) Pedersen et al., 2010; 2) Danmarks Statistik, 2017 
 

Andelen af animalsk protein i kosten er bestemt i tabel 3 ud fra den gennemsnitlige sammensætning af 
fødevareindtaget for voksne i perioden 2003-2008 (Pedersen et al., 2010). For hver fødevaregruppe 
beregnes et gennemsnitligt proteinindhold ud fra DTU’s fødevaredatabase (DTU Fødevareinstituttet, 2017). 
Således er 66% af proteinindtaget i den danske kost af animalsk oprindelse, mens det kun er 34% af 
energiindtaget, der stammer fra animalsk produktion. 
 
Tabel 3. Sammensætning af kosten og proteinbidrag per fødevaregruppe i kosten, gennemsnitskost for 
danske voksne 

Fødevaregruppe Indtag,  
g/dag 

Protein, 
g/100 g 

fødevare 

Protein, 
g/dag 

Andel 
protein, 

% 

Andel 
energi, 

% 
Mælk mm 359 3,5 13 15 8 
Ost mm 38 23,7 8,8 11 5 
Brød, ris, pasta 236 8,5 20 24 28 
Grøntsager   186 1,2 2 3 3 
Kartofler 113 2,2 2,5 3 4 
Frugt  245 0,7 2 2 6 
Juice 80 0,6 0,5 1 2 
Svinekød 89 18,7 16,6 20 7 
Oksekød  32 19,7 6,1 7 3 
Fjerkræ 27 19,3 5,2 6 2 
Æg 19 12,3 2,3 3 1 
Fisk 25 13,7 3,3 4 1 
Fedtstoffer 38 0,3 0,1 0 13 
Sukker og slik 36 0,0 0 0 6 
Drikkevarer  2273 0,05 1 1 11 
Kosten i alt    83 100 100 
Heraf af animalsk 
oprindelse 

   66 34 
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I Danmark er der fundet et stigende forbrug af kød fra 1960erne til 1990erne, som sandsynligvis skyldes 
den økonomiske vækst (Biltoft-Jensen et al., 2016). Dette svarer til, hvad der er fundet i Europa (FAOSTAT, 
2016), hvorefter der siden 1990erne har været en stagnation i kødindtaget.  
 
Global udvikling 

Det globale behov for proteiner vil stige markant i takt med at der forventes en befolkningstilvækst på ca. 2 
mia. inden år 2050 sammen med økonomisk vækst og øget købekraft. Forbruget af fødevarer varierer 
meget mellem forskellige dele af verden og samtidig er der betydelige ændringer over tid. En karakteristisk 
forskel mellem verdensdele er andelen af kød i fødevareforbruget. Mens kød globalt set dækker 13% af 
kalorieindtaget og 28% af proteinindtaget, er de tilsvarende tal for de industrialiserede lande 28% af 
kalorieindtaget og 48 % af proteinindtaget. Samtidig har der de sidste 50 år været en stigning i 
kødforbruget, men i forskellig takt. Figur 3 viser udviklingen i kødforbruget per indbygger i forskellige 
verdensdele samt Brasilien, Kina og Indien fra 1961 til 2011. 

Kødforbruget i Europa og Nordamerika har over en lang periode været stigende, og selv om stigningen er 
aftaget i de senere år, er forbruget langt større end i de øvrige verdensdele. Mens kødforbruget kun har 
været svagt stigende over årene i Afrika, er der de seneste år sket en kraftig stigning i Asien. Især i Kina har 
der været en stærk stigning, men også i Sydamerikas største land Brasilien er der sket en stor stigning, så 
kødforbruget nu ligger over niveauet i Europa.    
 
Ud fra de generelle tendenser, lavede Westhoek et al. (2011) en fremskrivning af forbruget af animalsk 
protein (kød og mælk) til år 2030 i forhold til 2007-niveauet, der også tager udgangspunkt i 
befolkningstilvæksten (Bilag 1). Her blev det vurderet, at  
 

• Det samlede forbrug af animalsk protein vil øges med ca. 70%  
• I de industrialiserede lande vil stigningen være ca. 10%  
• I Latinamerika ca. 30% 
• I Kina ca. 100% 
• I Afrika ca. 200% 
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Figur 3. Årligt forbrug af kød samt daglig kalorieindtag per indbygger i Europa, Nord Amerika, Asien, Afrika, 
Kina og Brasilien (FAOSTAT, 2016). 
 

Denne udvikling betyder også en kraftig øget efterspørgsel efter foderprotein. OECD (2016) har lavet en 
nyere fremskrivning af den forventede husdyrproduktion (Tabel 4).  

Tabel 4. Global kød- og mælkeproduktion i årene 2013-15 og fremskrivninger til år 2025 (OECD, 2016). 

 

 

Type Oksekød og 
kalvekød 

Svinekød Fjerkræ Får I alt  Mælk  

 mio. t slagtekroppe vægt mio. t 
2013-15 68 117 110 14 309 770 
Forventet 2025 78 131 131 17 357 947 
Forøgelse, % 15   12   19 20   16 23 



Page 7 of 17 
30. juni 2017 

Det fremgår af Tabel 4, at husdyrproduktionen forventes at stige med 12 – 23% på globalt plan bare i de 
nærmeste år.  Dette betyder samtidig en øget efterspørgsel efter foderprotein.  Soja er det dominerende 
proteinfodermiddel globalt set. I 2014 var sojabønneproduktionen globalt set på 306,5 mio. ton.  Det må 
forventes, at der mindst sker samme øgede efterspørgsel efter proteinfodermidler som 
husdyrproduktionen øges. Dvs. en forøgelse på ca. 20% betyder en øget efterspørgsel efter soja eller 
sojasubstitutter på ca. 60 mio. ton. 

 
2. Eksisterende proteinværdikæder i Danmark     

 
I Figur 4 er vist protein-flow fra import af kvælstof (N) i gødning og foderprotein til de animalske produkter 
er klar til forarbejdning. Det importerede protein udgøres primært af sojaskrå, solsikke- og rapsskrå/-kager 
samt fiskemel. Den danske proteinproduktion til foder på marken udgøres primært af kløvergræs og korn. 
Herudover kommer der eksempelvis rapskager, kornbærme og kartoffelprotein tilbage fra industrien som 
foder til husdyrproduktionen. Andet protein er beregnet som forskellen mellem den danske produktion af 
planteprotein og forbruget heraf til foder.  
 

 
 
Figur 4. Illustration af protein-flow i kæden fra afgrødeproduktion til animalske fødevarer, årligt 2011-2016 
(Danmarks Statistik, 2017), mio kg protein 
 
Ud fra foderforbruget kan det beregnes, at 77% af den vegetabilske proteinproduktion anvendes som foder 
i den danske animalske produktion, mens den resterende del enten eksporteres eller anvendes direkte til 
human konsum eller til industrielle formål, som produktion af kartoffelmel og sukker (Danmarks Statistik, 
2017). Animalsk produktion i Danmark er således den mest betydende proteinkæde vurderet ud fra 
mængde af N. 
 
Hvis det antages, at den samlede import af handelsgødning fordeles i forhold til mængden af den 
vegetabilske proteinproduktion, der anvendes til henholdsvis foder og andet, så betyder det, at 77% af den 
importerede handelsgødnings N sammen med protein fra foderimport på 1.082 mio. kg protein giver 
anledning til en samlet animalsk produktion på 690 mio. kg protein. I denne kæde er der et helt afgørende 
internt ”loop”, hvor husdyrgødning tilbageføres til markerne og bidrager til en vegetabilsk foderproduktion 
på 2.160 mio. kg protein. 
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 Svinekød udgør næsten 2/3 af den årlige animalske protein produktion i Danmark, mens 
kvægproduktionen udgør 31% af den årlige animalske protein produktion, hvor mælk udgør ca. 80% af 
kvægproduktionen. Den økonomiske værdi heraf kan skitseres ud fra købspriserne på handelsgødning og 
foderimport (Håndbog for Driftsplanlægning) og salgspriserne for de animalske produkter (Danmarks 
Statistik, 2017). En udgift på 1.348 mio. kr til køb af handelsgødning og importeret foder har givet en 
animalsk produktion med en værdi ab producent på 39.941 mio. kr. (Danmarks Statistik, 2017). 
 
De i figur 4 angivne mængder af animalsk protein er baseret på indholdet af protein, når dyrene forlader 
bedrifterne. På slagteriet sker der en forædling af svinekroppen som på kg-basis medfører at 84% kan 
anvendes til human konsum, mens udnyttelsesgraden er lavere for oksekød. 
 
På grundlag af Mejeristatistikken (http://www.lf.dk/tal-og-
analyser/statistik/mejeri/mejeristatistik/mejeristatistik-2015) er det vurderet at anvendelsen af 
mælkeprotein udnyttes på følgende måde: 53% af proteinet til ost, 26 % til konserves, 15 % til 
konsummælk og 6 % til andet 
 

 
3. Nye proteinværdikæder i Danmark samt udvikling af nye værdikæder udenfor Danmark  

 
Den animalske proteinkæde frem til de ”traditionelle fødevarer” er grundlaget for flere kæder, som 
allerede eksisterer eller er under udvikling. For at erstatte nogle af de eksisterende proteinfodermidler til 
animalsk produktion (såsom sojaskrå, solsikke- og rapskager samt fiskemel) er der initiativer i gang vedr. 
protein udvundet fra græsser og bælgplanter, fra mikro- og makroalger og fra insekter, der ernæres 
primært med organisk affald. Hertil kommer undersøgelser omkring dyrkning og fodring med alternativer 
proteinafgrøder som hestebønner. 
 
Herudover er der initiativer i gang vedr. udvindelse af protein og øget værdiskabelse fra restprodukter 
direkte til human brug, såsom proteiner fra f.eks. kartoffelpulp, valle og andre industrielle restprodukter, 
der tidligere blev brugt udelukkende som animalsk foder. I det nedenstående er nogle af disse kæder kort 
skitseret. 
 
3.1 Protein til animalsk produktion 
 
Højværdige proteiner udvundet af græsser og bælgplanter  
Græsser er velegnede til det tempererede klima, der findes i den nordlige del af Europa, og undersøgelser 
har vist, at græsser har potentiale for højere udbytte pr. hektar (ha) af højværdigt foderprotein sammenlignet 
med andre dominerende afgrøder dyrket i Nordeuropa og også end ved dyrkning af sojabønner. Mens der 
ved dyrkning af sojabønner i Sydamerika, hvorfra vi importerer en stor del af vores foder protein, typisk opnås 
proteinudbytter af størrelsesorden 1 ton/ha (udover naturligvis sojaolien), opnås der under Nordeuropæiske 
forhold 1-2 ton protein ved vellykkedes bælgsædsafgrøder som ærter og hestebønner, men af 
størrelsesordenen 2,5 ton pr ha ved bælgplante-afgrøder som lucerne og rødkløver og ved højt kvælstofgødet 
græs.    
 
Men til foderformål er ikke kun mængden af protein relevant, men i lige så høj grad 
aminosyresammensætningen, især til brug for svin og fjerkræ. Undersøgelser ved AU har vist, at ekstraheret 
proteinkoncentrat fra græs, kløver og lucerne har et gunstigt indhold af lysin og methionin, men et lavere 
indhold af cystein (Tabel 5) 
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Table 5: Content of cysteine, lysine and methionine as % of total amino acid content in soy bean, compared 
to protein concentrate of white clover, red clover, lucerne, and ryegrass (Damggard & Jensen, Unpublished)  

Amino acid 
(% of total AA) 

Soy bean White clover 
protein 

concentrate 

Red clover 
protein 

concentrate 

Lucerne 
protein 

concentrate 

Ryegrass 
protein 

concentrate 

Cysteine 1.6 0.7 0.9 1.0 0.9 

Lysine 5.9 6.1 6.1 6.4 5.9 

Methionine 1.1 1.9 1.9 1.8 2.1 

 
Proteinet er imidlertid ikke direkte tilgængeligt for en-mavede dyr på grund af græssets høje indhold af fibre. 
Dette er baggrunden for, at der ved AU og i andre forskningsmiljøer er iværksat forsknings- og 
udviklingsaktiviteter til at undersøge og videreudvikle perspektiverne i at bruge græsafgrøder, der har en høj 
proteinproduktion, til delvist at erstatte importeret protein. Da græs samtidig kan have en meget høj 
biomasseproduktion sammenlignet med korn o. l. tyder det på, at der kan være gevinster på både samlet 
dansk produktion af biomasse og protein.  
 
Ved en sådan raffinering produceres en proteinfraktion, der kan bruges som proteinfoder til énmavede dyr 
eller videre forarbejdes til human ernæring. Ligeledes produceres en fiberfraktion, der er meget 
sammenlignelig med græsensilage, og som kan bruges til kvægfodring, danne grundlag for lignocellulose 
byggestene eller bruges til energiformål ved forgasning. Endelig produceres en væske, der er rig på 
kulhydrater og som er velegnet til produktion af biogas. Princippet er vist i figur 4.  
 

 
Figur 4 Skematisk oversigt over mulige produkter fra bioraffinering af grøn biomasse 
 
Der foreligger to rapporter, der nærmere har beskrevet udviklingspotentialet ved grøn biomasse: Termansen 
et al (2015), og Hermansen et al (2016). Det er blandt andet vurderet, at et potentiale kunne være omlægning 
af 200.000 ha i Jylland, hvor fiberfraktionen udnyttes til kvægfodring og 200.000 ha på Øerne hvor 



Page 10 of 17 
30. juni 2017 

fiberfraktionen kunne udnyttes til energiformål. Tilsammen vil dette kunne halvere Danmarks behov for 
importeret sojaprotein. Det skal dog bemærkes, at en række forudsætninger, herunder især forudsætninger 
knyttet til opskalering af laboratorie- og småskalaundersøgelser, men også foderværdien af proteinet til 
enmavede husdyr, mangler at blive eftervist. 
 
Der er en række miljø – og klimaeffekter knyttet til at erstatte korn og majsarealer med græs. Der er et 
potentiale for at reducere kvælstofudvaskningen fra landbrugsarealerne markant –  af størrelsesordenen 50 
- 70% afhængig af afgrøde og gødskningsniveau. Samtidig vil der være en øget kulstoflagring i jorden 
estimeret til ca. 0.6 ton per ha pr år. Dette sammen med ændrede lattergasemissioner er vurderet til en 
samlet reduktion i udledning af drivhusgasser af størrelsesorden 1-3 ton CO2 ækvivalenter per ha. 
Endvidere vil pesticidforbruget ved græsproduktion være meget lavere end i konkurrerende afgrøder. 
Endelig er det relevant at kombinere bioraffinering af græs med en biogasproduktion og herved reducere 
udledningen af drivhusgasser fra fossil energi.   
 
I det globale perspektiv kan nævnes, at en højere biomasseproduktion i Danmark, som kan opnås ved 
græsdyrkning fremfor korn, betyder, at der er et mindre behov for import af foder, herunder proteinfoder. 
Dette mindsker det globale pres på skovrydning og inddragelse af savanna til dyrkningsjord, hvilket er 
forbundet med øget udledninger af drivhusgasser og biodiversitet. Eksempelvis vurderes det at inddragelse 
af naturarealer m.v. til dyrkningsjord  er ansvarlig for ca. 12% af den samlede udledning af drivhusgasser 
(Herzog, 2005). 
 
Grønne værdikæder har en forholdsvis stor samlet beskæftigelseseffekt, hvor især høst, transport og 
forbehandling på bioraffinaderiet er relativt arbejdsintensivt. Det er anslået, at der skabes omkring 2 
arbejdspladser for hver million kr., der investeres i den grønne værdikæde (Cowi, 2015).  Dette vil betyde, at 
der skønsmæssigt vil blive skabt omkring 1.000 arbejdspladser, hvis der investeres i et centralt bioraffinaderi 
med en behandlingskapacitet på 150.000 t tørstof årligt.   
 
Protein fra marine organismer 
En alternativ proteinkilde til den animalske produktion er protein udvundet fra marine organismer såsom 
makroalger (tang), mikroalger og muslinger. Der foregår udviklingsaktiviteter på dette område både i og 
udenfor Danmark  
 
Makroalger eller tang kan høstes direkte fra havet, hvilket samtidig kan have en gavnlig effekt på eutrofiering 
via fjernelse af næringsstoffer. Kvaliteten og tilgængeligheden af naturligt forekommende tang vil dog være 
en begrænsning. Ved dyrkning af tang, vil den gavnlige effekt på eutrofiering være variabel (Przedrymirska & 
Sapota, 2016). Udviklingen af bæredygtige systemer, der bruger makroalger som ressource undersøges 
nærmere i projektet SEAFARM (”Macroalgae for a biobased society, culture, biorefineries and energy 
extraction”, www.seafarm.se), ligesom der påbegyndt  flere danske projekter ved Aarhus Universitet og 
Teknologisk Institut (https://www.teknologisk.dk/projekter/tang-skal-dyrkes-i-stor-skala-og-bruges-til-
foedevarer-og-hudcremer/36817. 
 
 

http://www.seafarm.se/
https://www.teknologisk.dk/projekter/tang-skal-dyrkes-i-stor-skala-og-bruges-til-foedevarer-og-hudcremer/36817
https://www.teknologisk.dk/projekter/tang-skal-dyrkes-i-stor-skala-og-bruges-til-foedevarer-og-hudcremer/36817
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I modsætning til makroalger, der traditionelt er blevet udnyttet til bl.a. fødevarer, foder og gødning, så har 
brugen af mikroalger været meget begrænset. Generelt er aminosyresammensætningen af mikroalger 
sammenlignelig med soja, hvor også lysin og methionin er godt repræsenteret. Dog har askeindholdet vist 
sig højt i visse mikroalger, hvilket har påvirket tilvæksten i nogle forsøg (Olsen & Karlson, 2016). Høst af 
mikroalger repræsenterer en af de største udfordringer sammen med risikoen for forurening med 
toxinproducerende pathogener (Olsen & Karlson, 2016). 
 
Dyrkning af muslinger har, ligesom alger, et potentiale til at fjerne næringsstoffer fra vandmiljøet og der er 
en stigende interesse for at udnytte muslinger til foder eller gødning. I projektet MuMiPro (”Mussel farming 
- mitigation and protein source for organic husbandry”) undersøges perspektiverne ved dyrkning af muslinger 
til foder. Målet er forarbejdning af 100.000 tons blåmuslinger til en produktion af 15.000 tons muslingemel 
som med 60% råprotein svarer til 9 mio kg protein årligt, som har potentiale til at blive brugt som foder til 
svin og fjerkræ (Przedrymirska & Sapota, 2016). 
 
Det samlede potentiale for udnyttelse af marine organismer som alternativ proteinkilde globalt set er endog 
meget højt, men en af de miljømæssige og økonomiske udfordringer ved brug af marine organismer, som 
alternativ proteinkilde til den animalske produktion, er det store vandindhold i biomassen, der skal fjernes 
(Knudsen et al., 2016). 
 
Protein fra organisk affald via f.eks. insekter 
Der produceres årligt i størrelsesordenen 370.000 t ts organisk affald fra husholdninger og servicesektoren. 
Det organiske affald indeholder i størrelsesordenen 44 mio kg protein. Dette protein vil kunne 
oprenses/opgraderes gennem bioraffinering ved anvendelse af enzymteknologi (Gylling et.al 2016). 
Et andet spor kunne være, at anvende det organiske affald som næringsmedie til produktion af insekter. Efter 
høst af insekterne skal der også her ske en raffinering/oprensning af proteinet. Alt efter det ønskede 
slutprodukt vil der her være tale om forskellige processer og teknologi. Som eksempel kan nævnes, at der i 
Sverige i 2013 blev indsamlet 400.000 tons organisk affald, som ville kunne danne baggrund for en produktion 
af 25 mio kg insektproteinmel til en værdi af 1.500 USD/ton (Johannsson & Smarason, 2016). 
 
Det er svært at vurdere de miljømæssige konsekvenser af denne produktion på det foreliggende grundlag. Et 
væsentligt element vil være, at udnyttelse af denne hidtil uudnyttede ressource til at substituere 
foderprotein vil formindske presset på globale arealændringer og de dermed forbundne negative 
miljøpåvirkninger som tidligere beskrevet.   
 
Beskæftigelsespotentialet forventes at være betydelig, idet proteinværdikæden baseret på organisk 
husholdningsaffald indeholder tre led, indsamling, sortering/opgradering og bioraffinering, der alle har en 
væsentlig beskæftigelseseffekt. 
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I Tabel 6 er vist et skøn over beskæftigelseseffekten ved bioraffinering af organisk affald. 
 
Tabel 6: Arbejdspladser i forbindelse med bioraffinering af organisk affald. 

Type/Indhold Organisk 

Arbejdspladser (2009), (fuldtidsstillinger ved 1000 tons 
affald) 

Direkte: 0,52 – 0,78 1 * 
Direkte og afledte: 1,33 -1,86 1 ** 
Madaffald: Direkte: 2,07 & Direkte og 
afledte: 4,84 1 *** 

Arbejdspladser ved etablering af 4 affaldssorteringsanlæg, 
(antal beskæftigede) 

Midlertidig beskæftigelse: 140 2 
Permanent beskæftigelse: 200 2 

Arbejdspladser ved en investering på 500 mio. kr. i  et 
bioraffinaderi baseret på organisk affald (antal 
beskæftigede) 

Midlertidige: 500-550 2 
Permanente: 60 2 

 
*) Direkte arbejdspladser pr. 1000 tons affald. 0,5 angiver arbejdspladser ved forbrænding, mens 0,75 angiver arbejdspladser ved genanvendelse. Der 
indgår andre affaldsfraktioner i dette estimat end blot organisk affald. 
**) Direkte og afledte arbejdspladser pr. 1000 tons affald. 1,3 angiver arbejdspladser ved forbrænding, mens 1,85 angiver arbejdspladser ved 
genanvendelse. Der indgår andre affaldsfraktioner i dette estimat end blot organisk affald. 
***) Direkte, samt direkte og afledte arbejdspladser kun for madaffald er opgjort som den ressource der i 2009 blev anvendt til behandling af 
madaffald. Denne er ikke opgjort på behandlingsform. 
Kilde: 1) MST (2013a), 2) AE (2015) 
 
Tabel 6 bygger på beregninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE, 2015).  Beregningerne bygger på, 
at der bygges 4 nye affaldssorteringsanlæg, hvilket vil give en midlertidig beskæftigelseseffekt på 140 jobs i 
gennemsnit over 5 år. Den permanente beskæftigelse på de 4 centrale affaldssorteringsanlæg opgøres til 200 
stillinger.  
 
Analysen antager endvidere, at der bygges to bioraffinaderier, hvilket i gennemsnit vil give 1.500 midlertidige 
stillinger pr. år over en etableringsfase på 5 år. Efter denne etableringsfase vil der være ca. 1000 stillinger i 
årene efter anlægsfasen, og disse vil aftage på sigt til ca. 200 stillinger. 
 
Det er vanskeligt at estimere beskæftigelseseffekten ved produktionen af insekter, men det vurderes at 
beskæftigelseseffekten til bioraffineringen vil svare til de ovenstående angivelser for organisk 
husholdningsaffald.  
 
 
3.2 Protein til human brug 
I stedet for at bruge proteinerne til den animalske produktion, kan de udvundne proteiner udnyttes direkte 
til human brug i form af fødevarer eller andet. Den øgede fokus på alternative proteinkilder har igangsat 
initiativer, hvor proteiner i ”restprodukter” opgraderes til direkte human brug. I det følgende nævnes 
eksempler med valle og kartoffelpulp, der tidligere primært blev brugt til foder, men nu i højere grad 
bruges til human ernæring. Desuden kan nævnes projektet OatPro, hvor der udvindes protein til human 
ernæring fra ”restproduktet” fra produktion af beta-glucan (kosttilskud) baseret på havre (www.oatpro.eu), 
hvilket er bare ét eksempel på opgradering og udvindelse af protein fra ”restprodukter” til human brug. 
 
Fra valle til pulveringredienser   
For hver 100 kg mælk, der bruges til ostefremstilling, bliver 90 kg til overs i form af valle. Valle har et meget 
lavt tørstofindhold, men tørstoffet er rigt på mineraler, sukker og protein. Således indeholder tørstoffet ca. 
13 % proteiner. Tidligere blev dette biprodukt fra mejeriindustrien brugt til foder. Valleproteinet har 

http://www.oatpro.eu/
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imidlertid mange ernæringsmæssige og funktionelle egenskaber. Valleproteinerne udnyttes til valleprotein-
koncentrat og -isolat samt specialproteiner til almindelige fødevareprodukter og helse- og 
ernæringsbranchen. Valleproteinerne bruges som emulgatorer, stabilisatorer og vandbindingsmidler, og 
deres funktionelle fordele gavner dermed en lang række fødevareprodukter, lige fra flødeis, yoghurt, brød, 
kager og til dressinger og færdigretter. Proteinerne har et højt næringsindhold og bruges også i stigende 
grad til spædbørn, sportsfolk og til specialernæring. Den industrielle udnyttelse af vallen foregår allerede i 
dag på virksomheden Danmark Protein, som håndterer 5 mio tons valle årligt, svarende til en 
proteinmængde på ca. 35 mio kg (Arla, 2015).  
 
De forbundne miljøeffekter afhænger af, om valleproteinerne erstatter andre animalske fødevarer, der er 
forbundet med en betydelig klima-og miljøpåvirkning, eller det erstatter plantebaserede proteiner. Under 
alle omstændigheder må det dog forventes at være en gevinst, som følge af den øgede 
ressourceeffektivitet ved at produktet anvendes direkte til menneskeføde fremfor som et fodermiddel.  
 
Der vil kun være tale om et behersket antal nye arbejdspladser i forbindelse med udvidelser, hvor der i 
2014 blev skabt omkring 40 – 50 nye operatørjob. 
 
Fra kartoffelpulp til højværdige proteiner  
De danske kartoffelmelsfabrikker modtager årligt mere end 1,2 million tons kartofler, som hovedsageligt 
bruges til produktion af stivelse. Produktionen af kartoffelstivelse fører hvert år til, at producenterne står 
med 10.000 ton kartoffelprotein som restprodukt, der ikke kan bruges i fødevarer. Det skyldes indholdet af 
uheldige giftstoffer og uønskede enzymaktiviteter, der bl.a. gør, at restproduktet i dag kun bliver brugt til 
dyrefoder. 
  
I et nyt projekt støttet af Innovationsfonden vil KMC i samarbejde med bl.a. Aarhus Universitet og 
Københavns Universitet udvikle nye og sunde proteinbaserede ingredienser baseret på dette 
kartoffelprotein (DCA 2017). Hvis de 10 mio kg kartoffelprotein kan bruges til fødevarer, vurderes det, at 
salget af kartoffelprotein til fødevarer efter nogle år vil kunne give en omsætning på 500 millioner kroner 
årligt. 
 

Opgraderingen af kartoffelproteinet må forventes at skulle foregå i et centralt bioraffineringsanlæg i 
nærhed til KMCs stivelsesfabrikker, således at transporten kan minimeres. Med udgangspunkt i at 
bioraffineringen af valle og kartoffelpulp vil foregå på samme type procesanlæg og derfor vil have 
nogenlunde den samme beskæftigelseseffekt ved opgradering af protein svarende til ca. 60 permanente 
jobs pr. 500 mio. kroner investeret.  
 

 
4. Konklusion 

 
Produktionen af protein fra landbrugsproduktionen i Danmark er årligt på 1.658 mio kg vegetabilsk protein 
som hovedsageligt anvendes som foder i den animalske produktion, hvor der desuden anvendes 1.082 mio 
kg importeret protein. Dette giver samlet anledning til en årlig animalsk produktion på 690 mio kg protein. 
Til sammenligning er det danske forbrug af protein i vores kost på 143 mio kg årligt, hvoraf 60 % er af 
animalsk oprindelse. 
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Der er identificeret andre eksisterende og potentielle proteinkæder. Af disse har udnyttelse af grønne 
afgrøder via bioraffinering mængdemæssigt størst potentiale, op til 500 mio kg protein årligt sammen med 
en række forventede miljø- og beskæftigelsesmæssige fordele. Globalt set forventes imidlertid en markant 
øget efterspørgsel efter foderproteiner til at dække det øgede behov for animalske fødevarer. Derfor er der 
god grund til at udvikle også andre metoder til at få dækket behovet for foderproteiner, end den 
nuværende praksis med at inddrage naturarealer i dyrkningen, med en række uheldige miljømæssige 
konsekvenser. Her kan marine kilder og proteinproduktion baseret på insekter sandsynligvis bidrage 
væsentligt.  
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