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Miljøstyrelsen har i bestilling dateret d. 27. juni 2017 bedt DCA – Nationalt Center 

for Fødevarer og Jordbrug – om at udarbejde et notat med en oversigt over de bedst 

egnede græs- og kløverarter/-sorter til at producere proteinkoncentrat til husdyrpro-

duktion gennem bioraffinering. 

 

Besvarelsen, i form af et notat med tilhørende bilag, er udarbejdet af seniorforsker 
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Grøn biomasse til bioraffinering og 
dokumentation af effekter 
 

Baggrund 
Miljøstyrelsen har bedt om et notat, hvis formål er, at identificere de bedst egnede græs og kløver 
arter/sorter til at producere proteinkoncentrat til husdyrproduktion gennem bioraffinering. Vurderingen 
skal tage udgangspunkt i græs- og kløver-afgrødernes alsidige effekter for sædskiftet, produktionsøkonomi, 
miljø og klima, og den skal dokumentere de forventede effekter i både økologiske og konventionelle 
dyrkningssystemer (ift. bl.a. omlægningsfrekvens, behov for plantebeskyttelse, kvælstofudvaskning, og N-
behov) for primære producenter.  

Der forventes en oversigt over tilgængelig viden om proteinindhold og aminosyresammensætning for de 
respektive arter/sorter ift. forventet anvendelighed som proteinkoncentrat til husdyrproduktion, samt en 
vurdering af behov for supplerende undersøgelser.  

Der ønskes desuden kort refleksion over forædlingspotentialet i græsser og kløver ift. proteinindhold og 
aminosyresammensætning.   

Bidraget bedes bl.a. præsenteret i et skema, hvor viden om relevante data - inkl. de ovennævnte effekter - 
opgøres for hver at de udvalgte græs og kløverarter/sorter. 

 

Besvarelse 
Besvarelsen er udarbejdet af seniorforsker Birte Boelt og videnskabelig assistent Tine Schmidt Nielsen, 
Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet og fagfællebedømt af seniorforsker Poul Erik Lærke, Institut 
for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.  

 

Sammendrag 
De bedst egnede arter/sorter af græs- og græsmarksbælgplanter karakteriseres af et højt tørstof- og 

proteinudbytte (kg/ha), en udstrakt vækstperiode og en høj persistens. Almindelig rajgræs har 

veldokumenterede dyrkningsegenskaber, og inden for arten findes sorter tilpasset forskellige 

dyrkningsforhold, som samlet bidrager til gode produktionsegenskaber både i relation til tørstof og protein. 

Trods en positiv udvikling i rajgræssorters resistens skønnes strandsvingel og festulolium af svingel-typen at 

være bedre egnet, hvis produktionen ønskes opretholdt i tre år eller mere. Arter som timote og hundegræs 

kan være relevante under særlige dyrkningsforhold, men sortsudviklingen inden for disse arter har ikke 

været stor de senere år. For græsmarksbælgplanterne viser rødkløver en høj tørstof- og proteinproduktion, 

men i persistens overgås den af hvidkløver. Lucerne kombinerer et højt udbytte og en høj persistens – 

særligt ved flerårig produktion, men afgrødens dyrknings- og miljømæssige effekter er ikke 

veldokumenterede under danske forhold. 

Artsblandinger kan sammensættes med henblik på at opnå bedst mulige produktionsegenskaber 

kombineret med gode miljøeffekter. Det er vanskeligt opretholde et højt udbytte i ældre marker, mens 

miljøeffekten generelt forøges med markens alder. Der er behov for nærmere undersøgelser af 

artsblandinger og optimale dyrkningsforhold for disse ved produktion af biomasse til proteinkoncentrat. 
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Tørstofudbytte og råprotein indhold i græs og græsmarksbælgplanter 
Græs og græsmarksbælgplanters egnethed til produktion af proteinkoncentrat til husdyrfoder gennem 

bioraffinering er bestemt af hvor meget biomasse afgrøden kan producere, af råprotein indhold og 

proteinkvalitet. Hvis proteinkoncentratet skal anvendes til enmavede dyr har aminosyresammensætningen 

betydning med mindre det suppleres med passende mængder af de essentielle aminosyrer. Drøvtyggere 

omsætter det optagne foder ved hjælp af vommens mikroorganismer, og de er derfor ikke afhængige af 

aminosyresammensætningen. For drøvtyggere har proteinets tilgængelighed betydning for udnyttelsen. 

Gennem årene er der lavet et stort antal forsøg, hvor slættidspunkt og kvælstoftildeling er afprøvet i 

forhold til tørstofudbytte, råprotein og foderkvalitet. For at opnå det maksimale tørstof-og 

råproteinudbytte samt den optimale proteinsammensætning, er følgende faktorer af stor betydning: 

- Antal slæt 

- Slættidspunkt 

- Kvælstoftildeling (gælder kun græsserne, eller blandinger med græs) 

Overordnet falder koncentrationen af råprotein med afgrødens udviklingstrin og tilsvarende stiger 

indholdet af ufordøjelige fibre (hemicellulose, cellulose og lignin). Denne proces er knyttet til afgrødens 

generative udvikling dvs. udvikling af stængler og blomster. Eksempelvis er råprotein indholdet (g pr kg 

tørstof) i almindelig rajgræs 80-90% højere tre uger før skridning sammenlignet med råprotein indholdet 

ved begyndende skridning (Møller og Hvelplund, 1991). I hvidkløver falder råprotein indholdet omkring 

10% i perioden tre uger før begyndende blomstring til blomstring, mens der i rødkløver er et fald svarende 

til 15-30%. Tilsvarende falder råprotein indholdet ved stigende interval mellem slæt. Tilførsel af 

kvælstofgødning er den faktor, som har størst indflydelse på råprotein indholdet.  

Herunder angives tørstofudbytte og råproteinindhold i de græs- og græsmarksbælgplantearter, der dyrkes 

til foder under danske forhold, og endvidere inddrages nogle få bælgplantearter, som er anvendt tidligere 

eller i områder med lignende dyrkningsforhold som i Danmark. Der findes kun få undersøgelser, som 

sammenligner græsarter i renbestand. Derfor er ældre danske forsøg inkluderet, og der er endvidere 

medtaget udenlandske forsøg, hvor flere græsmarksbælgplanter er sammenlignet. I en del undersøgelser 

fokuseres på specifikke udviklingstrin/slæt, men de refererede sammenligninger er søgt udført på baggrund 

af undersøgelser af tørstofudbytte og protein indhold for hele vækstsæsonen dvs. årlige udbytter. 

 

Almindelig rajgræs (Lolium perenne) 
Almindelig rajgræs er den mest anvendte græsart til foderproduktion i Danmark. Den har en meget høj 

fordøjelighed, et højt tørstofudbytte og gode genvækstegenskaber, som gør den velegnet til afgræsning og 

slæt. Inden for arten er der udviklet sorter med varierende tidlighed, og ved sammensætning af 

græsmarksblandinger anvendes sorter af forskellig tidlighed for at optimere foderkvalitet gennem 

vækstsæsonen. Foruden almindelig rajgræs dyrkes også italiensk rajgræs (Lolium multiflorum Lam. spp. 

italicum), westerwoldisk rajgræs (Lolium multiflorum Lam. spp. multiflorum) og hybrid rajgræs (Lolium 

boucheanum Kunth) i Danmark.  

Almindelig rajgræs etableres hurtigt, og tørstofproduktionen er typisk højest i første produktionsår. 

Svampesygdomme kan påvirke afgrødens persistens, og ofte ses et lavere tørstofudbytte i andet 

produktionsår, hvilket forstærkes yderligere efter vintre med sne og frost. Tørstofudbytte er stigende ved 

stigende kvælstoftildeling op til 375 kg N/ha, som er den størst tildelte mængde. Ved dette N-niveau er 
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råproteinindholdet i gennemsnit af vækstsæsonen i en tre-slæt strategi 130-155 g/kg tørstof i gennemsnit 

af første og andet produktionsår svarende til et årligt råprotein udbytte på 1802 kg/ha (Nørgaard Pedersen 

et al. 1971). Ergon et al. (2017) finder et råproteinindhold i størrelsesordenen 94-130 g/kg tørstof ved en 

kvælstoftildeling på 100 kg N/ha, mens der ved en kvælstoftildeling på 240 kg N/ha er opnået et råprotein 

indhold på 100-275 g/kg tørstof (Solati et al. 2017). Sidstnævnte undersøgelse vedrører dog kun en del af 

vækstsæsonen nemlig perioden fra 11. maj til 16. juni under danske forhold, og det høje råprotein indhold 

er fundet i første del af denne periode. Peyraud and Astigarraga (1998) opsummerer, at især råprotein 

indholdet i almindelig rajgræs responderer kraftigt på kvælstofgødskning.  

Der er omfattende forædlingsaktiviteter inden for almindelig og hybrid rajgræs. Der er fokus på udvikling af 

mere persistente sorter, og i Oversigt over Landsforsøg (SEGES 2015, 2016) er refereret undersøgelser af 

rajgræssorters tørstofudbytte og foderkvalitet i tredje brugsår, hvor der efter vinteren 2014/15 ikke blev 

registreret udvintring, mens der efter vinteren 2015/16 var stor variation i sorternes persistens. 

 

Engsvingel (Festuca pratensis)  
Engsvingel er en hårdfør græsart, der traditionelt er blevet anvendt i grovfoderproduktionen, men gennem 

de senere år er dens andel i græsmarksblandinger i Danmark faldet meget. Engsvingel er kuldetolerant og 

tåler perioder med is-dækning, og den er fortsat udbredt i de øvrige skandinaviske lande og i Tyskland.  

Generelt opnås lidt lavere tørstofudbytter end andre græsarter. Nørgaard Pedersen et al. (1971) fandt, at 

tørstofudbyttet i første produktionsår var lavere end i rajgræs, mens udbytterne i andet produktionsår var 

lidt højere i engsvingel. Råprotein indholdet ligger typisk mellem 150-165 g/kg tørstof svarende til et årligt 

udbytte af råprotein på 1746 kg/ha (Nørgaard Pedersen et al. 1971), mens en senere undersøgelse af 

Elgersma og Søegaard (2016) fandt op til 293 g/kg tørstof i gennemsnit af to slæt udført i maj og august i 

første og andet produktionsår. I samme undersøgelse indgår almindelig rajgræs og timote, som begge har 

lavere råproteinindhold end engsvingel. 

Der forædles fortsat nye sorter af engsvingel i Europa, men der er generelt en langsom udvikling af 

forbedrede dyrknings- og produktionsegenskaber (Rognli et al., 2010). Der er meget begrænset forædling 

af nye engsvingelsorter rettet mod danske dyrkningsforhold. 

 

 

Timote (Phleum pratensis) 
Timote er en vinterhårdfør græs. Den er meget kuldetolerant og tåler perioder, hvor den er dækket med is, 

og den trives derfor godt på fugtige jorde. Den er udbredt i Canada, den nordlige del af Skandinavien og 

Japan. Nørgaard Pedersen et al. (1971) viste, at timote i første produktionsår har lavere tørstofudbytte end 

rajgræs, men et betydeligt højere udbytte i andet produktionsår. I gennemsnit af to produktionsår var 

tørstofudbyttet højere i timote end i rajgræs, mens protein indholdet i timote var mellem 145-155 g/kg 

tørstof svarende til et udbytte på 1850 kg/ha. Timote har en relativt højere tørstofproduktion ved lav 

kvælstoftildeling til sammenligning med rajgræs. 

Forædling i timote har ikke medført væsentlige forøgelser af tørstofudbyttet (Tamaki et al., 2010), og i dag 

bruges den kun i begrænset omfang som foderafgrøde i Danmark. 
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Hundegræs (Dactylis glomerata) 
Hundegræs er en hurtigt voksende, tørketolerant græsart. Der findes typer af hundegræs med 

sommerhvile, som en strategi for overlevelse i varme, tørre somre. Hundegræs anvendes en del i Nord- og 

Sydamerika samt i Sydeuropa. Den er mindre vinterhårdfør end engsvingel og timote. I forsøgsserien af 

Nørgaard Pedersen et al. (1971) har hundegræs et forholdsvis højt tørstofudbytte og som gennemsnit af 

første og andet produktionsår er udbyttet højere end rajgræs men lavere end timote. Råprotein-indholdet 

var mellem 155-165 g pr. kg tørstof. I gennemsnit af første og andet produktionsår opnås 1971 kg protein 

pr. ha, hvilket er højere end i rajgræs, engsvingel og timote.  I nyere undersøgelser har Fulkerson et al. 

(2007) opnået op til 319 g råprotein/kg tørstof. 

Hundegræs er en græsart, som kombinerer en høj tørstofproduktion og et højt proteinindhold. Men den 

anvendes stort set ikke i græsmarksblandinger i Danmark, fordi fordøjeligheden af proteinet i hundegræs er 

lavere end proteinet af de øvrige græsarter (Nørgaard Pedersen et al., 1971). Hundegræs er modtagelig 

over for bladsygdomme. Der er meget begrænset forædling af nye hundegræssorter rettet mod danske 

dyrkningsforhold. 

 

Strandsvingel (Festuca arundinacea) 
Strandsvingel er én af de nyere græsarter, som er introduceret i fodergræsproduktionen i Danmark. Den 

har en høj tørstofproduktion, klarer sig godt på forskellige jordtyper og klimaforhold, den responderer på 

høje gødningsmængder og den er produktiv over en stor del af vækstsæsonen. Det er den mest udbredte 

fodergræs i USA, hvor den især findes i varme og tørre områder. 

Strandsvingel indgår ikke i undersøgelserne med rajgræs, engsvingel, timote og hundegræs, men i en nyere 

forsøgsserie beskrevet af Manevski et al. (2017) har strandsvingel i gennemsnit af tre produktionsår et 

tørstofudbytte på 18,5 t/ha, hvilket er højere end hundegræs. Fulkerson et al. (2007) opnår udbytter i de 

højest ydende sorter på 10.320 kg/ha. Ligesom for de øvrige græsser er udbytterne af stor variation 

afhængig af antal slæt og slættidspunkt. 

Nyere danske forsøg bekræfter strandsvingels vinterfasthed eksempelvis efter en vinter med frost og 

snedækning i 2009/2010, hvor strandsvingel den følgende vækstsæson havde en signifikant højere 

tørstofproduktion i andet brugsår til sammenligning med en rajgræs måleblanding (Oversigt over 

Landsforsøg, SEGES 2010, 2013). Strandsvingel har også vist et højere udbytte i tredje produktionsår 

sammenlignet med almindelig rajgræs (Oversigt over Landsforsøg, SEGES 2012). 

Solati et al. (2017) har sammenlignet råprotein indhold i strandsvingel og almindelig rajgræs om foråret 

under danske vækstforhold. For strandsvingel er råprotein indholdet i intervallet 113-238 g/kg tørstof. 

Samlet for perioden er der ikke store forskelle mellem de to arter. 

Forædlingsmål i strandsvingel er en øget fordøjelighed og sygdomsresistens (Rognli et al. 2010). Endvidere 

anvendes strandsvingel i forædlingen i udviklingen af nye sorter af Festulolium. 

 

Festulolium (x Festulolium spp.) 
Festulolium er en fodergræs udviklet ved krydsning af rajgræs (almindelig eller italiensk) og svingel 

(engsvingel eller strandsvingel). Festulolium sorter kombinerer svinglernes persistens, vinterfasthed og 

tørkeresistens med rajgræssernes store tørstofudbytte og gode foderkvalitet. Sortens egenskaber afhænger 

af krydsningens sammensætning og karakteriseres ofte som en ”festulolium af rajgræs-typen” eller en 
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”festulolium af svingel-typen”, og deraf er der også en meget stor variation i sorternes egenskaber. Der er 

stigende interesse for festulolium. 

Nyere danske forsøg bekræfter festulolium af svingel-typens vinterfasthed eksempelvis efter en vinter med 

frost og snedækning i 2009/2010, hvor festulolium den følgende vækstsæson havde en signifikant højere 

tørstofproduktion i andet og tredje brugs år til sammenligning med en rajgræs måleblanding (Oversigt over 

Landsforsøg, SEGES 2010, 2013). Festulolium har også vist et højere udbytte i tredje produktionsår 

sammenlignet med almindelig rajgræs (Oversigt over Landsforsøg, SEGES 2012), hvor sorten Hostyn, som er 

en festulolim af rajgræs-typen (en krydsning mellem italiensk rajgræs og engsvingel) er anvendt. I nyere 

danske undersøgelser var tørstofproduktionen i sorten Hykor (en sort af strandsvingel-typen) 20,4 t/ha pr. 

år i gennemsnit af 2013-15 (Manevski et al., 2017), hvor tørstofproduktionen i hundegræs til 

sammenligning var 15,2 t/ha. Proteinindhold er ikke oplyst. 

Der er en del forædlingsaktivitet inden for festulolium, og der er et stort forædlingsmæssigt potentiale i 

forhold til fremtidige dyrkningsudfordringer og nye anvendelser, fordi der er mulighed for at kombinere 

meget forskellige egenskaber. 

 

Hvidkløver (Trifolium repens) 
Hvidkløver er den mest anvendte kløverart til slæt og afgræsning i Danmark, hvor den ofte bruges i 

blandinger med almindelig rajgræs. Hvidkløver er en bælgplante og er derfor selvforsynede med kvælstof. 

Den er flerårig og formerer sig ved rodslående stængler, og den er dermed god til at udbrede sig i åbne 

plantebestande. Den har et øverligt rodnet og er derfor ikke særligt tørketolerant.  

Under danske forhold er opnået tørstofudbytter omkring 11.000 kg/ha fordelt på tre slæt i første 

produktionsår (Hauggaard-Nielsen et al., 2016). Frame og Harkess (1987) opnår forholdsvis stabile udbytter 

over tre produktionsår i intervallet 6410-7120 kg tørstof/ha. Solati et al. (2017) viser, at hvidkløver har et 

højere indhold af råpotein end lucerne og rødkløver.  

Samtidigt beskriver Ergon et al. (2017) at 5 slæt giver det højeste råproteinudbytte. Kirchhof et al. (2010) 

beskriver at råproteinudbyttet falder med afgrødens udviklingstrin, men generelt kan hvidkløver producere 

et råproteinudbytte på 178-298 g/kg tørstof (Ergon et al. 2017; Fulkerson et al. 2007; Kirchhof et al. 2010).  

Der foregår et intensivt forædlingsarbejde i hvidkløver.  

 

Rødkløver (Trifolium pratense) 
Rødkløver er en flerårig kløverart, som er forholdsvis tørketolerant. Rødkløver har også vundet stigende 

indpas i græsmarksblandinger, da det er en art, der kan producere store tørstofmængder i første 

produktionsår. Rødkløver er ikke så persistent som hvidkløver, og særligt i kolde, fugtige vintre med 

snedække kan en del planter udvintre. Under danske forhold er opnået tørstofudbytter omkring 15.000 

kg/ha fordelt på tre slæt i første produktionsår (Hauggaard-Nielsen et al., 2016), hvilket er i 

overensstemmelse med undersøgelser udført af Frame og Harkess (1987). Sidstnævnte forsøg er tre-årigt, 

men grundet reduceret plantebestand i andet og tredje produktionsår falder tørstofudbyttet til henholdsvis 

9999 og 3300 kg/ha.  Cassida et al. (2000) opnår tørstofudbytter fra 6420-9170 kg/ha i tre vækstsæsoner, 

stigende fra første til tredje år – men under amerikanske forhold, som dyrkningsmæssigt er forskellige fra 

de fugtige og kolde efterårsforhold i Danmark. Solati et al. (2017) finder råprotein indhold om foråret på 

150-250 g/kg tørstof, mens Fulkerson et al. (2007) når et råprotein indhold på 303 g/kg tørstof. I begge 
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tilfælde er der tale om flerslæt strategier, og det højeste råprotein indhold er målt tidligt i vækstsæsonen 

og ved hyppige slæt. 

Der er en vis forædlingsaktivitet inden for rødkløver i Europa, og der har været nye sorter i afprøvning 

gennem de seneste år. 

 

Lucerne (Medicago sativa) 
Lucerne er verdens mest udbredte græsmarksbælgplante, men den anvendes kun i meget begrænset 

udstrækning i Danmark. Den er tidligere dyrket i renbestand til tørreindustrien, men denne produktion er 

ophørt, og der er ikke praktiske erfaringer med dyrkning af lucerne i blanding med græsser. Den anvendes i 

Nord- og Sydamerika, Kina og Sydøsteuropa – fortrinsvis til slæt, men der findes også afgræsningstyper.  

Lucerne udvikler en stærk pælerod og er derfor særdeles tørketolerant, og samtidig er den som bælgplante 

selvforsynende med kvælstof. Litteraturen viser varierende tørstofudbytter i lucerne (5180 - 13463kg/ha) 

(Cassida et al. 2000; Sleugh et al. 2000). Den etableres langsomt, og udbyttet er ofte højere i andet og 

tredje produktionsår. Under danske forhold er opnået tørstofudbytter omkring 12.000 kg/ha fordelt på tre 

slæt i første produktionsår (Hauggaard-Nielsen et al., 2016).  Frame og Harkess (1987) har bestemt 

tørstofudbyttet i lucerne i tre produktionsår, og de fandt et stigende udbytte fra første til tredje 

produktionsår med henholdsvis 9460, 15800 og 17700 kg/ha. Råprotein indholdet varierer også fra 145-301 

g/kg tørstof (Cassida et al. 2000; Fulkerson et al. 2007). 

Der findes ”gamle” lucernesorter, som fortsat klarer sig godt i dyrkningen. Der har været en begrænset 

udvikling af nye sorter rettet mod de danske dyrkningsforhold, men interessen er stigende.  

 

Almindelig kællingetand (Lotus corniculatus) 
Almindelig kællingetand er en bælgplante, som tidligere har været anvendt i Danmark. I sammenlignende 

forsøg opnår Cassida et al. (2000) tørstofudbytter optil 7.760 kg/ha over en treårig periode med to slæt og i 

samme forsøg ligger råprotein indholdet imellem 180-236 g/kg tørstof.  

 

Kura kløver (Trifolium ambiguum) 
Kura kløver er en kløverart, der hovedsagligt dyrkes i Rusland og Nordamerika. Den er vinterhårdfør, men 

frøproduktionen er ikke stabil (Sleugh et al. 2000). Sheaffer and Marten 1991 har i forsøg vist at ved 2 - 4 

slæt opnås tørstofudbytter i størrelsesordenen 3400-9200 kg/ha i tre dyrknings år, hvor det højeste 

tørstofudbytte er opnået i andet produktionsår. Det højeste niveau af råprotein blev opnået ved fire slæt 

(230 g/kg tørstof).  

 

Foder galega (Galega orientalis) 
Foder galega er en flerårig afgrøde, som anvendes som foderafgrøde i de baltiske lande. Den er meget 

vinterhårdfør og persistent. I danske undersøgelser havde antallet af slæt stor betydning for 

tørstofudbyttet. Møller et al. (1997) fandt, at det højeste udbytte opnås ved to slæt (7.949 kg tørstof/ha). 

Råproteinindholdet i foder galega ligger ifølge Peiretti and Gai (2006) imellem 126-209 g/kg tørstof.  
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Proteinfraktioner 
Traditionelt er proteinindhold angivet som indhold af råprotein pr. kg tørstof. I relation til produktion af 

proteinkoncentrat gennem bioraffinering er proteinindhold pr. ha relevant for til den overordnede 

vurdering af produktionsøkonomi, og det er relevant at få kendskab til proteinets opløselighed. 

Råprotein opdeles ifølge Cornell Net Carbohydrate and Protein System (CNCPS) i fraktioner, der overordnet 

giver information om proteinets opløselighed. CNCPS opdeler råprotein i følgende overordnede grupper: A) 

ikke-protein kvælstof, B) opløselige proteiner, C) bundne og utilgængelige proteiner. Fraktion B er 

yderligere opdelt i B1, B2, B3 som repræsenterer faldende opløselighed. Fraktionerne B3 og C består af 

proteiner, der er vigtige for cellevægsdannelse. 

Kirchhof et al. (2010) har bestemt råprotein indholdet og ændringen i proteinfraktionernes 

sammensætning for hvidkløver, rødkløver, lucerne, almindelig kællingetand og kura kløver. Bælgplanterne 

har generelt et højt indhold af opløselige proteiner (fraktion B1, B2), og indholdet af uopløselige proteiner 

(fraktion B3, C) udgør kun 6% af den totale proteinfraktion. Samtidigt finder man også at fraktion A, B1 og 

B2 ikke ændrer sig signifikant fra det tidlige til det sene slæt, mens fraktion B3 og C stiger fra det tidlige til 

det sene slæt. Indholdet af uopløseligt protein er højest i rødkløver. 

Solati et al. (2017) har udført forsøg under danske vækstforhold og viser, at indholdet af opløselige 

proteinfraktioner falder markant i løbet af vækstperioden 11. maj til 16. juni i både græsarter (almindelig 

rajgræs og strandsvingel) og bælgplanter (hvidkløver, rødkløver og lucerne). De letopløselige 

proteinfraktioner findes i de højeste koncentrationer i begyndelsen af vækstsæsonen. Koncentrationen af 

de uopløselige proteinfraktioner stiger i takt med afgrødernes udvikling af stængler og blomster.  

Bilag 1 er en samlet oversigt over tilgængelig viden om proteinindhold for de omtalte arter. I den 

forbindelse skal bemærkes, at der er meget begrænsede oplysninger om aminosyresammensætning i 

græsmarksafgrøder. I Hermansen et al. (2017) er aminosyresammensætningen for almindelig rajgræs, hvid-

, rødkløver og lucerne præsenteret og sammenlignet med afskallet sojaskrå. Her angives aminosyreprofilen 

for de testede afgrøder at være meget lig sammensætningen i soja. 

 

Forædling og sortsafprøvning 
Der foregår en omfattende forædling og udvikling af nye sorter. Forædlingsparametrene knytter sig 

fortrinsvis til tørstofproduktion og foderkvalitet. De nyudviklede linjer afprøves for sortslisteoptagelse og i 

sortsafprøvningen indgår også en værdiafprøvning, som i Danmark gennemføres på fire lokaliteter. Det er 

et krav for sortslisteoptagelse at sorterne er Selvstændige, Ensartede og Stabile (SES), og at de i 

værdiafprøvningen demonstrerer en dyrkningsværdi på linje med eller bedre end de aktuelle sorter på 

listen (www.Tystoftefonden.dk). Denne godkendelsesprocedure sikrer en konstant fremgang i 

sortsmaterialet. 

 

Blandinger eller monokultur 
Foderproduktion kan foretages på græs i renbestand eller græsmarksblandinger af græs og kløver. Generelt 

er tørstofproduktionen højere i blandinger af græs og kløver frem for i græsser i renbestand. De 

kvælstoffikserende bælgplanter har en positiv effekt, og kvælstoftildelingen til kløvergræsblandinger kan 

typisk reduceres uden negativ effekt på tørstof og proteinudbytte. Nyfeler et al. (2009) præsenterer 
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resultater, hvor tildeling af 50 kg N/ha pr. år til kløvergræsblandinger har vist sammenligneligt høje 

tørstofudbytter, som i græsarter i renbestand gødet med 450 kg N/ha pr år. Høje kvælstoftildelinger vil 

typisk favorisere græsarterne, og kløverandelen nedsættes. Det helt afgørende forhold for disse 

blandingers succes er opretholdelse af et stabilt forhold mellem kløver og græs over en årrække.  

Elgersma og Søegaard (2016) finder, at blandinger med rødkløver og rajgræs er mere produktive end 

blandinger med hvidkløver og rajgræs men at andelen af rødkløver ofte falder allerede efter første 

produktionsår.  

I Danmark sammensættes sammensættes artsblandinger i relation til brugernes behov og dyrkningsforhold 

på baggrund af resultater fra sortsafprøvningen. De nye blandinger testes i en fire-slæt strategi på fire 

lokaliteter i Danmark, og på baggrund af resultater herfra sammensætter Frøblandingsudvalget anbefalede 

frøblandinger. 

 

Sædskifte-effekter 
Græs- og kløverafgrøder har en positiv effekt på de efterfølgende afgrøder i sædskiftet fortrinsvis som følge 

af en kvælstofeftervirkning, som knytter sig til kløver-andelen i blandingen, og som betyder, at 

kvælstoftildelingen til den efterfølgende afgrøde kan reduceres. I økologisk jordbrug er kløvergræsmarker 

en vigtig næringsstofkilde for de producenter, som ikke har adgang til husdyrgødning.  

Græs- og kløverafgrøder er konkurrencestærke over for ukrudt, og de kan være et værdifuldt redskab til 

bekæmpelse af rodukrudt – særligt på økologiske bedrifter. Det forudsætter, at plantebestanden i græs- og 

kløverafgrøden er høj, og at der tages slæt. 

Der er også indikationer på, at græs- og kløverafgrøder kan have en sygdomssanerende effekt. 

Der kan imidlertid også være negative effekter bl.a. i form af opformering af skadedyr som eksempelvis 

stankelbenslarver og fritfluer, som kan skade en efterfølgende vinterhvedeafgrøde. 

 

Produktionsøkonomi 
Driftsøkonomi ved produktion af flerårige græsser ved fire slæt er sammenlignet med produktion af 

vinterhvede, vårbyg, vinterraps og majs i (Jensen et al., 2017). Beregningerne tager udgangspunkt i en 

omlægningstid på to år. Omkostningerne til etablering er fordelt over begge år, og der er ikke indregnet 

udgifter til jordbearbejdning som pløjning, såbedstilberedning mv. I gennemsnit af 2013-2017 vurderes 

vinterhvede og majs at have positivt DBII på bedrifter med JB 1-3 og JB 5-6, mens vårbyg og vinterraps kun 

vurderes at have positivt DBII på JB 5-6.  I beregningerne anvendes en afsætningspris på 1,04 kr. pr. kg 

tørstof for kløvergræs, og hermed bliver DBII for denne produktion negativt på begge jordtyper. Ved 

anvendelse af græsblandinger med højt udbytte (12.500 kg tørstof/ha) og en gødningstildeling på 450 kg 

N/ha vurderes DBII at blive positivt på JB 5-6. Der er også udregnet en alternativ afregningspris, som 

kompenserer landmanden for den manglende indtjening af eksempelvis en vinterhvede afgrøde. Den 

alternative afregningspris ved produktion på JB 5-6 er i intervallet 1,00 – 1,27 kr pr. kg tørstof. I denne 

beregning er dog ikke inkluderet kløvergræsmarkens forfrugtsværdi i sædskiftet, samt de mere langsigtede 

effekter som sygdomssanering, bekæmpelse af rodukrudt mv. Hauggaard-Nielsen et al. (2016) har angivet 

det samlede tørstofudbytte af to års produktion af forskellige kombinationer af græs og kløver med 

udbyttet af en efterfølgende vinterhvede afgrøde. Ved tildeling af 90 kg N/ha er tørstofproduktionen af 
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græs og kløverblandinger generelt lavere end ved tildeling af 326 kg N/ha, men når vinterhvede udbyttet 

indregnes er den totale tørstofproduktion for de blandinger, hvor bælgplanter indgår på niveau med de 

høje N-tildelinger. 

Beregningerne viser imidlertid, at høje udbytter i de flerårige marker / kløvergræsmarkerne er en 

forudsætning for på sigt at opnå en positiv driftsøkonomi. Andre forhold som kan forbedre driftsresultatet 

vil være at reducere antallet af slæt pr. vækstsæson – under forudsætning af at tørstofproduktionen og 

proteinindhold ikke reduceres væsentligt. 

 

Miljøeffekter 
Der er en meget lav nitratudvaskning under flerårige græsmarker som i ugødet tilstand anslås til <5kg N/ha 

og gødet i forhold til økonomisk optimal plantevækst <20 kg N/ha, samt for kløvergræsmarker at være <20 

kg N/ha (Olesen et al., 2016). Der er imidlertid en stor risiko for nitratudvaskning efter ompløjning af 

flerårige græs og kløvergræsmarker i op til tre år efter ompløjning (Eriksen og Mogensen, 2001). Efter 

ompløjning blev markerne etableret med vårkorn, som blev gødet fra 0 – 230 kg total-N/ha i gylle. Generelt 

var nitratudvaskningen størst i efterårsmånederne, hvor afstrømningen er størst. Nitratudvaskningen var 

større efter kløvergræs end efter græsmarker, men kvælstof gødningsniveauet til kornafgrøden havde 

større indflydelse på nitratudvaskningens størrelse. I det aktuelle forsøg var nitratudvaskningen i 

gennemsnit af alle behandlinger 36, 47 og 21 kg NO3-N/ha i de tre år efter ompløjning. Lokale forhold som 

jordtype, nedbørsforhold etc. vil have stor effekt på nitratudvaskningens størrelse. 

Græs- og kløvergræsmarker bidrager til opbygning af jordens kulstofindhold i en størrelsesorden, som 

anslås at være 0,6 t C/ha/år (Olesen et al., 2016). I visse områder af Danmark er kulstofindholdet i 

dyrkningsjorden så lavt, at jordstrukturen er forringet, så jorden er mindre bekvem og har mindre 

vandholdende evne, dårligere evne til at bortlede vand mm. Effekten af ”for lavt” kulstofindhold i jorden er 

vanskeligt at kvantificere, men ofte oplever landmænd, at jorden kun er bekvem i en meget kort periode 

som for eksempel ved forårssåning. Såning under ugunstige forhold har store konsekvenser for 

dyrkningssikkerheden og for udbyttet. 

Selv umiddelbart efter et slæt har græsmarksafgrøder forholdsvis meget biomasse i stub og rødder, og ved 
omlægning udvikles lattergas som følge af nedbrydning af planterester efter pløjning/nedmuldning (Olesen 
et al., 2016). Udledning af lattergas er et miljømæssigt problem. Græsmarksafgrøder, som kan opretholde 
en høj produktion længst muligt vil bidrage til at reducere denne miljøbelastning. 

 
Det samlede Carbon Footprint for produktion af biomasse fra græs, kløver eller kløvergræs er opgjort i 
Hauggaard-Nielsen (2016), og den laveste drivhusgasudledning opnås i græsmarksbælgplante afgrøder i 
renbestand, mens den højeste opnås i græsafgrøder i renbestand ved høj kvælstoftildeling.   

 

 

Behov for supplerende undersøgelser 
Undersøgelser af forskellige græsarters tørstofudbytte og proteinindhold opgjort som mængden af 

råprotein og størrelse af proteinfraktioner ved slæt udført i relation til afgrødens udviklingstrin 

Undersøgelser af variation af aminosyresammensætning og størrelsen af de enkelte proteinfraktioner i 

sorter af de mest dyrkningsegnede græs- og græsmarksbælgplanter 
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Undersøgelser til optimering af græsmarksblandinger indeholdende lucerne 

Monitering af græs-/græsmarksbælgplanteforhold og udvikling af dyrkningsmetoder til opretholdelse af et 

stabilt forhold mellem arterne med henblik på at opnå flest mulige år inden omlægning 

Udvikling af dyrkningsmetoder til omlægning af flerårige græs- og kløvergræsmarker med henblik på 

reduceret risiko for nitratudvaskning og lattergas emission – herunder udvikling af metoder til oversåning 
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Bilag 1. Oversigt over proteinindhold i udvalgte græs og kløverarter/-sorter.  DCA - nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

1

Art Faktorer Råprotein indhold 
(g/kg tørstof)

Proteinfraktioner, 
Fraktion A, B (B1, B2, B3) og C

Reference

I renbestand:
Almindelig 
rajgræs

Antal slæt, 
slættidspunkt, 
kvælstof

130-282 g/kg 
tørstof, ved lave N 
mængder: 94-130 
g/kg tørstof

A: 31-78, B1: 5-46, 
B2: 37-96, B3: 17-48, 
C: 3-7 (g/kg tørstof) 

Ergon et al. 2017 - Species interactions in a grassland mixture under low nitrogen fertilization and two cutting frequencies. II. 
Nutritional quality; 
Nørgaard et al. 1971 -  Græsser i renbestand I, Artens, kvælstofgødningens og slætantallets indflydelse på græsudbytte og -
kvalitet; 
Elgersma et al. 2016 - Effects of species diversity on seasonal variation in herbage yield and nutritive value of seven binary grass-
legume mixtures and pure grass under cutting; 
Fulkerson et al. 2007- Nutritive value of forage species grown in the warm temperate climate of Australia for dairy cows: 
Grasses and legumes; 
Solati et al. 2017 - Dry matter yield, chemical composition and estimated extractable protein of legume and grass species during 
the spring growth

Engsvingel Antal slæt, 
slættidspunkt, 
kvælstof

115-269 g/kg 
tørstof, ved lave N 
mængder: 90-115 
g/kg tørstof

Ergon et al. 2017 - Species interactions in a grassland mixture under low nitrogen fertilization and two cutting frequencies. II. 
Nutritional quality; 
Nørgaard et al. 1971 -  Græsser i renbestand I, Artens, kvælstofgødningens og slætantallets indflydelse på græsudbytte og -
kvalitet; 
Elgersma et al. 2016 - Effects of species diversity on seasonal variation in herbage yield and nutritive value of seven binary grass-
legume mixtures and pure grass under cutting; 
Fulkerson et al. 2007- Nutritive value of forage species grown in the warm temperate climate of Australia for dairy cows: 
Grasses and legumes; 
da Silva et al. 2013 - Energy to Protein Ratio of Grass–Legume Binary Mixtures under Frequent Clipping

Timote Antal slæt, 
slættidspunkt, 
kvælstof, sorter

93-216 g/kg tørstof A: 8,5-27,7; B1: 11,5-34,7; 
B2: 25,7-40,1; B3: 20,3-21,8; 
C:3,5-6,6 (i % af råprotein)

Nørgaard et al. 1971 -  Græsser i renbestand I, Artens, kvælstofgødningens og slætantallets indflydelse på græsudbytte og -
kvalitet; 
Elgersma et al. 2016 - Effects of species diversity on seasonal variation in herbage yield and nutritive value of seven binary grass-
legume mixtures and pure grass under cutting; 
Yu et al. 2003 - Effect of variety and maturity stage on chemical composition, carbohydrate and protein subfractions, in vitro 
rumen degradability and energy values of timothy and alfalfa; 
Sanada et al. 2007 Inheritance of the concentration of water-soluble carbohydrates and its relationship with the concentrations 
of fibre and crude protein in herbage of cocksfoot (Dactylis glomerata L.)

Hundegræs Antal slæt, 
kvælstof

227-319 g/kg tørstof Nørgaard et al. 1971 -  Græsser i renbestand I, Artens, kvælstofgødningens og slætantallets indflydelse på græsudbytte og -
kvalitet; 
Fulkerson et al. 2007- Nutritive value of forage species grown in the warm temperate climate of Australia for dairy cows: 
Grasses and legumes

Strandsvingel Slættidspunkt 113-238 g/kg tørstof A: 35-81, B1: 5-31, 
B2: 48-97, B3: 17-25, 
C: 3-5 (g/kg tørstof)

Solati et al. 2017 - Dry matter yield, chemical composition and estimated extractable protein of legume and grass species during 
the spring growth; 
Butkute et al. 2014 - Cocksfoot, tall fescue and reed canary grass: Dry matter yield, chemical composition and biomass 
convertibility to methane

Hvidkløver Antal slæt, 
slættidspunkt

178-298 g/kg tørstof A: 79-95, 
B1: 8-29, B2: 84-153, B3: 20-35, 
C: 8-11 (g/kg tørstof)

Ergon et al. 2017 - Species interactions in a grassland mixture under low nitrogen fertilization and two cutting frequencies. II. 
Nutritional quality; Kirchhof et al. 2010 - Variation in the contents of crude protein fractions of different forage legumes during 
the spring growth; 
Elgersma et al. 2016 - Effects of species diversity on seasonal variation in herbage yield and nutritive value of seven binary grass-
legume mixtures and pure grass under cutting; 
Fulkerson et al. 2007- Nutritive value of forage species grown in the warm temperate climate of Australia for dairy cows: 
Grasses and legumes; 
Solati et al. 2017 - Dry matter yield, chemical composition and estimated extractable protein of legume and grass species during 
the spring growth; 
da Silva et al. 2013 - Energy to Protein Ratio of Grass–Legume Binary Mixtures under Frequent Clipping

Rødkløver Antal slæt, 
slættidpunkt 
jordfugtighed

163-303 g/kg tørstof A: 50-74, 
B1: 4-18, B2: 44-93, B3: 36-67, 
C: 6-14 (g/kg tørstof)

Ergon et al. 2017 - Species interactions in a grassland mixture under low nitrogen fertilization and two cutting frequencies. II. 
Nutritional quality; 
Kirchhof et al. 2010 - Variation in the contents of crude protein fractions of different forage legumes during the spring growth; 
Elgersma et al. 2016 - Effects of species diversity on seasonal variation in herbage yield and nutritive value of seven binary grass-
legume mixtures and pure grass under cutting; 
Cassida et al. 2000 - Protein degradability and forage quality in maturing alfalfa, red clover, and birdsfoot trefoil; Fulkerson et 
al. 2007- Nutritive value of forage species grown in the warm temperate climate of Australia for dairy cows: Grasses and 
legumes; 
Solati et al. 2017 - Dry matter yield, chemical composition and estimated extractable protein of legume and grass species during 
the spring growth; 
Seguin et al. 2002 - Effects of soil moisture deficit on forage quality, digestibility, and protein fractionation of Kura clover

Lucerne Antal slæt, 
slættidspunkt, 
sorter, 
jordfugtighed

145-301 g/kg tørstof A: 73-90, 
B1: 7-34, B2: 74-121, B3: 6-18, 
C: 8-11 (g/kg tørstof)

Kirchhof et al. 2010 - Variation in the contents of crude protein fractions of different forage legumes during the spring growth; 
Elgersma et al. 2016 - Effects of species diversity on seasonal variation in herbage yield and nutritive value of seven binary grass-
legume mixtures and pure grass under cutting; 
Cassida et al. 2000 - Protein degradability and forage quality in maturing alfalfa, red clover, and birdsfoot trefoil; Fulkerson et 
al. 2007- Nutritive value of forage species grown in the warm temperate climate of Australia for dairy cows: Grasses and 
legumes; 
Solati et al. 2017 - Dry matter yield, chemical composition and estimated extractable protein of legume and grass species during 
the spring growth; 
Seguin et al. 2002 - Effects of soil moisture deficit on forage quality, digestibility, and protein fractionation of Kura clover; 
Yu et al. 2003 - Effect of variety and maturity stage on chemical composition, carbohydrate and protein subfractions, in vitro 
rumen degradability and energy values of timothy and alfalfa; 
Sleugh et al. 2000 - Binary Legume–Grass Mixtures Improve Forage Yield, Quality, and Seasonal Distribution; 
da Silva et al. 2013 - Energy to Protein Ratio of Grass–Legume Binary Mixtures under Frequent Clipping

Almindelig 
kællingetand

Slættidspunkt, 
antal slæt

135-216 g/kg tørstof A: 161-178, 
B1: 143-183, B2: 567-640, B3: 16-
19, 
C: 28-46  (g/kg råprotein)

Cassida et al. 2000 - Protein degradability and forage quality in maturing alfalfa, red clover, and birdsfoot trefoil; 
Sleugh et al. 2000 - Binary Legume–Grass Mixtures Improve Forage Yield, Quality, and Seasonal Distribution

Foder Galega Antal slæt 126-209 g/kg tørstof Møller et al. 1997 - Yield and quality of fodder galega (Galega orientalis Lam.) at different harvest managements compared with 
lucerne (Medicago sativa L.); 
Peiretti and Gai 2006 - Chemical composition, nutritive value, fatty acid and amino acid contents of Galega officinalis L. during 
its growth stage and in regrowth

Kura kløver Slættidspunkt, 
jordfugtighed

178-230 g/kg tørstof A: 216-225, 
B1: 235-298, B2: 456-509, B3: 6-
17, 
C: 18-35  (g/kg råprotein)

Kirchhof et al. 2010 - Variation in the contents of crude protein fractions of different forage legumes during the spring growth; 
Seguin et al. 2002 - Effects of soil moisture deficit on forage quality, digestibility, and protein fractionation of Kura clover; 
Sheaffer and Marten 1991 - Kura clover forage yield , forage quality , and stand dynamics; Sleugh et al. 2000 - Binary 
Legume–Grass Mixtures Improve Forage Yield, Quality, and Seasonal Distribution



Bilag 1. Oversigt over proteinindhold i udvalgte græs og kløverarter/-sorter.  DCA - nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

2

Blandinger: 
Hvidkløver + 
Almindelig 
rajgræs

Arter, 
slætidspunkt

Hvidkløver: 206-248; 
Alm. Rajgræs: 108-
130 g/kg tørstof

Hvidkløver: A: 294-350, B: 532, C: 
145 g/kg råprotein; 
Alm. Rajgræs: A: 252-268, B: 705-
721, C: 26-27 g/kg råprotein

Frame & Harkess (1987) - The Productivity of 4 Forage Legumes Sown Alone and With Each of 5 Companion Grasses;  
Gierus et al. 2012 - Forage legume species determine the nutritional quality of binary mixtures with perennial ryegrass in the 
first production year

Hvidkløver + 
Timote

Arter Samlet: 225-246 
kg/ha

Hvidkløver: A: 241, B1: 116, B2: 
398, B3: 212, C: 34 g/kg 
råprotein; 
Timote: A: 231, B1: 120, B2: 415, 
B3: 196, C: 41 g/kg råprotein

Frame & Harkess (1987) - The Productivity of 4 Forage Legumes Sown Alone and With Each of 5 Companion Grasses; 
da Silva et al. 2013 - Energy to Protein Ratio of Grass–Legume Binary Mixtures under Frequent Clipping; 
Elgersma et al. 2016 - Effects of species diversity on seasonal variation in herbage yield and nutritive value of seven binary grass-
legume mixtures and pure grass under cutting

Hvidkløver + 
Engsvingel

Arter Samlet: 293-326 
kg/ha

Hvidkløver: A: 241, B1: 116, B2: 
398, B3: 212, C: 34 g/kg 
råprotein; 
Engsvingel: A: 233, B1: 128, B2: 
415, B3: 192, C: 36 g/kg råprotein

Frame & Harkess (1987) - The Productivity of 4 Forage Legumes Sown Alone and With Each of 5 Companion Grasses; 
da Silva et al. 2013 - Energy to Protein Ratio of Grass–Legume Binary Mixtures under Frequent Clipping; 
Elgersma et al. 2016 - Effects of species diversity on seasonal variation in herbage yield and nutritive value of seven binary grass-
legume mixtures and pure grass under cutting

Rødkløver + 
Almindelig 
rajgræs

Arter, 
slætidspunkt

Rødkløver: 181-247; 
Alm rajgræs: 110-
126 g/kg tørstof

Rødkløver: A: 247-254, B: 569, C: 
178 g/kg råprotein; 
Alm. Rajgræs: A: 252-268, B: 705-
721, C: 26-27 g/kg råprotein

Frame & Harkess (1987) - The Productivity of 4 Forage Legumes Sown Alone and With Each of 5 Companion Grasses; 
Gierus et al. 2012 - Forage legume species determine the nutritional quality of binary mixtures with perennial ryegrass in the 
first production year

Rødkløver + 
Timote

Arter Frame & Harkess (1987) - The Productivity of 4 Forage Legumes Sown Alone and With Each of 5 Companion Grasses

Rødkløver + 
Engsvingel

Arter Frame & Harkess (1987) - The Productivity of 4 Forage Legumes Sown Alone and With Each of 5 Companion Grasses

Lucerne + 
Almindelig 
rajgræs

Arter, 
slættidspunkt

Lucerne: 185-257; 
Alm. Rajgræs: 101-
124 g/kg tørstof

Lucerne: A: 286-329, B: 602, C: 
90 g/kg råprotein; 
Alm. Rajgræs: A: 252-268, B: 705-
721, C: 26-27 g/kg råprotein

Frame & Harkess (1987) - The Productivity of 4 Forage Legumes Sown Alone and With Each of 5 Companion Grasses; 
Gierus et al. 2012 - Forage legume species determine the nutritional quality of binary mixtures with perennial ryegrass in the 
first production year

Lucerne + 
Timote

Arter Lucerne: A: 226, B1: 144, B2: 
404, B3: 182, C: 45 g/kg 
råprotein; 
Timote: A: 231, B1: 120, B2: 415, 
B3: 196, C: 41 g/kg råprotein

da Silva et al. 2013 - Energy to Protein Ratio of Grass–Legume Binary Mixtures under Frequent Clipping

Lucerne + 
Engsvingel

Arter Lucerne: A: 226, B1: 144, B2: 
404, B3: 182, C: 45 g/kg 
råprotein; 
Engsvingel: A: 233, B1: 128, B2: 
415, B3: 192, C: 36 g/kg råprotein

da Silva et al. 2013 - Energy to Protein Ratio of Grass–Legume Binary Mixtures under Frequent Clipping
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