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Notat om muligheder og potentiale for dansk proteinfoder til økologiske dyr, 
selvforsyningsgraden  
 
Svar udarbejdet af John E. Hermansen, AGRO og Hanne Damgaard Poulsen, ANIS: 
 
Fra bestillingen 
Baggrund: 
Baggrunden for bestillingen er, at der i økologireglerne er lagt op til, at brug af ikke-økologisk protein til svin og 
fjerkræ skal udfases over en årrække. Desuden er der fokus på dilemmaet i forhold til import af økologisk proteinfoder 
fra fx Kina i forhold til bæredygtighed. Endvidere hæves kravene i økologi til selvforsyning løbende. Derfor vil vi gerne 
have vurderet mulighederne og potentialet for, at dansk produceret proteinfoder kan forsyne de danske økologiske dyr 
med protein. Notatet skal bl.a. bruges til at vurdere, hvorvidt det er muligt, eller i hvor høj grad Danmark kan forsyne 
økologiske dyr med protein, der er stammer fra Danmark. Dette er bl.a. vigtigt i henhold til at vurdere om selvforsy-
ningskrav og udfasning af ikke-økologisk protein er realistisk i Danmark. Notatet skal være med til at danne et fagligt 
grundlag for den danske holdning til spørgsmål og regler på dette område. 

 

Detaljeret beskrivelse af problemstillingen: 

I notatet skal vurderingen af muligheder og potentiale for økologisk proteinfoder i Danmark inkludere vegetabilske 
fodermidler fx soja, hestebønner, lupiner, raps, majs, græs mv., som dyrkes i DK med henblik på at tilføre protein til 
foder.  Desuden skal bl.a. fermenterede fodermidler, fodermidler fra økologisk akvakultur samt brug af insekter til 
foder, belyses i forhold til at skaffe tilstrækkeligt med økologisk protein ikke mindst i forhold til den rette sammensæt-
ning af essentielle aminosyrer til svin og fjerkræ.  

Mængden af økologisk proteinfoder skal vurderes i forhold til, om det kan forsyne både enmavede økologiske dyr og 
økologiske drøvtyggere.  

Der skal i fordelingen af fodermidler fordelt på dyrearterne tages højde for regler for brug af foderet til de enkelte dyr, 
herunder dyreneres alder, samt om dyrenes ædelyst eller kvaliteten af de animalske produkter påvirkes af fodermid-
lerne.   

 
Besvarelse 
Besvarelsen opdeles i to leverancer, hvor dette notat kun handler om selvforsyningsgraden med protein, og hovednotatet 
er til levering i oktober 2017.  

 
Vedr. selvforsyningsgraden: 
Der er nyligt gennemført undersøgelser af henholdsvis proteinforbruget i konventionelle og økologiske 
husdyrproduktioner og af behovet for økologisk produceret protein og selvforsyningsgraden. Konklusionen af dette 
arbejde er, at der aktuelt er et stort underskud af dansk produceret økologisk protein (omkring 50% i Danmark; 56% i 
Europa) (Fruh et al., 2015), og at underskuddet er stigende. Opgørelserne vise, at den årlige import af økologisk 
proteinrige foderstoffer steg fra 22.000 til 57.000 t fra 2009 til 2013 (Bosselmann et al., 2015). 

 
På baggrund af indhentede oplysninger fra foderstofbranchen (juni-august 2017) kan det bekræftes, at der fortsat 
importeres meget økologisk proteinfoder for at tilgodese behovet for økologisk produceret foder i Danmark.  
Udfordringen med selvforsyningsgraden af proteinfoder er således ikke blevet mindre.  
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