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Levering på bestillingen: ”Undersøgelse af efterspørgsel af grøn protein hos forbru-
ger, fødevare- og fodersektoren” 

 
Departementet har i en bestilling fremsendt d. 14. august 2019 bedt DCA – Nationalt 
Center for Fødevarer og Jordbrug – om lave en ”Undersøgelse af efterspørgsel af 
grøn protein hos forbruger, fødevare- og fodersektoren”. ”Der er brug for kortlægning 
af 1) markedsefterspørgsel på grønne typer af alternative proteiner, 2) grundlaget for 
produktion på dansk jord, 3) deres miljø- og klimaaftryk i forhold til nuværende prote-
inkilder (LCA-analyse), 4) samt prisniveau i forhold til nuværende proteinkilder, 5) 
Samtidig bør kvalitetsparametre af proteiner fra forskellige råvarer beskrives”. 
 
Som besvarelse af bestillingen er der vedhæftet et engelsksproget manuskript med 
titlen ”Investigation of consumers, feed and food industries’ demand of protein from 
green biomass”. Nedenfor følger endvidere et dansk sammendrag af besvarelsen. 
Sammendraget kan offentliggørelse som aftalt efter syv arbejdsdage, mens det en-
gelsksprogede manuskript ikke kan offentliggøres elektronisk pga muligheden for 
publicering i et videnskabeligt tidsskrift. Manuskriptet kan dog udleveres i hard copy 
hvis det efterspørges. Det skal bemærkes, at der kan forekomme ændringer i manu-
skriptet som følge af, at dette sendes i internationalt peer review efter fremsendelse til 
et videnskabeligt tidsskrift.  
 
Rapporten er udarbejdet af Lektor Trine Kastrup Dalsgaard, Videnskabelig assistent 
Kamilla Hall Kragelund, Lektor Hanne Lakkenborg Kristensen, Lektor Ulla Kidmose og 
Lektor Marianne Hammershøj fra Institut for Fødevarer, samt Professor Knud Erik Bach 
Knudsen fra Institut for Husdyrvidenskab, og forsker Marie Trydeman Knudsen fra Insti-
tut for Agroøkologi, alle fra Aarhus Universitet. Besvarelsen er fagfællebedømt af pro-
fessor Jessica Aschemann-Witzel fra Institut for Virksomhedsledelse - MAPP - Re-
search on Value Creation in the Food Sector, Aarhus Universitet samt Uffe Jørgensen 
Seniorforsker i Institut for Agroøkologi og Centerleder for CBIO, Aarhus Universitet. 
Rapporten er revideret i lyset af deres kommentarer. 
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Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale mellem Miljø- og Fødevaremini-
steriet og Aarhus Universitet om forskningsbaseret myndighedsbetjening af Miljø- og 
Fødevareministeriet med underliggende styrelser 2019-2022”, under ydelsesaftalen 
for Fødevarekvalitet og forbrugeradfærd, opgave 1.10. 
 
 
Venlig hilsen 
Klaus Horsted 
 
Specialkonsulent, Kvalitetssikrer fra DCA-centerenheden 
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Investigation of consumers, feed and food industries’ demand of protein from green biomass 

Trine Kastrup Dalsgaard1,4,5, Kamilla Hall Kragelund1; Hanne Lakkenborg Kristensen1,4, Knud 

Erik Knudsen2,4, Marie Trydeman Knudsen3, Ulla Kidmose1,5, Marianne Hammershøj1,4. 
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2 Department of Animal Science, Aarhus University, Blichers Allé 20, 8800 Tjele, Demnark 
3 Department of Agroecology, Aarhus University, Blichers Allé 20, 8800 Tjele, Denmark 
4 CBIO, Centre for Circular Bioeconomy, Aarhus University 
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Dansk Sammendrag 

Behovet for fødevarer og specielt fødevareprotein er estimeret til at blive fordoblet i 2050. Derfor er 

det afgørende, at der findes nye alternative proteinkilder. I NordvestEuropa kan proteiner fra grøn 

biomasse som kløver, græsser og lucerne være en del af denne løsning. Dette studie sammendrager 

muligheden for at dyrke ovennævnte afgrøder i Danmark, evaluerer påvirkning af klima og miljø, 

samt deres kvalitet med hensyn til næringsværdi. Sidst men ikke mindst præsenteres en forbruger- 

undersøgelse og interview med industrier om interessen for alternative proteiner. 

Der er et stort potentiale for at producere afgrøder med højt proteinudbytte til fødevare- og foder-

ingredienser fra flerårige græsser og bælgplanter som kløver, kløvergræs og lucerne, der kan erstatte 

soyabønner. I en dansk kontekst er miljøpåvirkningen lavere og kulstoffikseringen højere for græs og 

kløvergræs sammenlignet med hvede og majs. Et stort potentiale for dyrkningsområder og et højt 

årlig proteinudbytte gør, at de kan konkurrere med mere traditionelle landbrugsafgrøder, men deres 

fremtidige potentiale bliver bestemt af markeds- og regulative kræfter for foder- versus 

fødevareproduktion. En forbrugertest, udført på Food Festival i Aarhus 2019, viste interesse i 

alternative fødevareproteiner, og protein fra grøn biomasse anerkendes af forbrugerne som et muligt 

alternativ til eksisterende fødevareproteiner. Ydermere indikerer detailhandlen, at deres kunder er 

interesserede i alternative proteinkilder, selvom der endnu ikke er et specifikt krav fra kunderne om 

protein fra grøn biomasse. Foderindustrierne ønsker mere solide data om kvaliteten af disse proteiner 

inden disse finder anvendelse. 
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