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Baggrund  

For at understøtte Fødevarestyrelsens kontrol ønskes viden om risici ved grønt protein, 

herunder hvilke forholdsregler der skal tages i industrien og i landbruget for at opretholde 

fodersikkerheden. Dette skal være baseret på en vurdering af risici ved anvendelse af grønt 

protein/pulp til dyr, herunder risici forbundet med håndtering og lagring af produkterne. 

Eksempler på risici kunne være mykotoksiner, naturlige toksiner og manglende lagerfasthed. 

Besvarelse 

I Danmark er der i de senere år forsket meget i produktion af protein fra grønne afgrøder, primært kløver, 

græsser og lucerne, til erstatning af importeret sojaprotein primært fra Syd- og Nordamerika. Ideen er, 

at den længere vækstsæson af grønne planter end af korn kan bruges til at booste både produktionen 

af tørstof og protein, og som via processering kan separeres i fraktioner, der kan anvendes af både 

drøvtyggere og enmavede dyr og mennesker (Santamaria-Fernandez et al., 2019; Damborg et al., 

2020). Processen foregår ved, at saften presses ud af det friske plantemateriale, proteinet fældes enten 

ved fermentering eller varmebehandling, og det udfældede protein tørres (Figur 1). Dette efterlader en 

proteinfraktion, som kan anvendes til svin og fjerkræ, og en fiberfraktion (pulp), som kan anvendes til 

drøvtyggere, potentielt søer. Ekstraktion af protein fra grønne afgrøder er tidligere forsøgt, idet det 

daværende Sukkerfabrikken Nykøbing i 1978 etablerede et anlæg til produktion af forskellige 

proteinrige produkter, bl.a. ud fra presning af lucerne (Madsen et al., 1981). Også internationalt har der 

tidligere været arbejdet med processer til separation af grøn biomasse ud fra de samme principper, 

som dem der p.t. bruges i Danmark (Davys and Pirie, 1965; Pirie, 1977). 

 

Figur 1. Oversigt over procestrin ved processering af grøn biomasse 

Det kan imidlertid ikke udelukkes, at der kan være risici for sundhedsskadelige stoffer forbundet med 

anvendelse af fraktioner stammende fra grøn biomasse. Eksempler på risici kan være, at de naturlige 

toksiner, der findes i planten, samt mykotoksiner stammende fra skimmelsvampe kontamineret til plante 

og/eller jord kommer ind i procesanlægget (Figur 1A) og koncentreres i pulp og/eller proteinkoncentrat 

(Figur 1B og C). Derudover er der også en risiko for, at pulp og proteinkoncentrat (Figur 1B og C) ikke er 

lagerfaste. Det sidste er relevant at undersøge, idet det ikke er alle anlæg, hvor der er en tørringsenhed 

i umiddelbar tilslutning til processeringsanlægget. For eksempel skal det proteinkoncentrat, der 

produceres på Ausumgaard’s test- og demonstrationsanlæg, tørres på Danish Marine Protein, der er 

beliggende ca. 43 km fra Ausumgaard (Voigt, 2021). 
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Indholdsstoffer, der kan udgøre en potentiel fodringsmæssig risiko 

Grønne planter indeholder en række organiske forbindelser, der er afledt af planternes sekundære 

stofskifte. Disse stoffer indgår i planternes forsvar mod græssende dyr, insekter og andre patogener 

(Sarwar Gilani et al., 2012; Hassan et al., 2020). Mange af indholdsstofferne hører ind under gruppen af 

polyfenoler, der i visse tilfælde kan være gavnlige, men som også kan have negative effekter; en samlet 

betegnelse for den sidste gruppe er antinutritionelle faktorer (ANF). Afgrænsningen mellem de 

forbindelser, der er gavnlige for dyret, eller som er ANF’er, er ikke skarp, da det ofte vil afhænge af 

mængde og dyreart. ANF’er inkluderer blandt andet tanniner, isoflavoner, saponiner, 

proteasehæmmere og lektiner. ANF’er akkumulerer som hovedregel i planternes frø, men er også til 

stede i blade. ANF’er kan begrænse fordøjeligheden og i visse tilfælde forårsage toksicitet, hvis dyr 

indtager dem i for store mængder (Sarwar Gilani et al., 2012). 

Tanniner 

Tanniner er en gruppe af vandopløselige polyfenolforbindelser, der produceres af forskellige 

plantearter, og som overordnet kan opdeles i to hovedgrupper: hydrolyserbare og kondenserede 

tanniner (Sarwar Gilani et al., 2012; Hassan et al., 2020). Derimellem findes komplekse tanniner, som er 

en blanding mellem hydrolyserbare og kondenserede tanniner.  

Kondenserede tanniner kan binde sig til tarmenzymer og dermed påvirke fordøjeligheden negativt 

(Sarwar Gilani et al., 2012; Hassan et al., 2020). I tidligere undersøgelser med proteinkoncentrater 

produceret fra blade fra forskellige planter, herunder lucerne og kløver, er der fundet koncentrationer 

på op til 4 % kondenseret tanniner (Hussein et al., 1999).  

I en dansk undersøgelse over indhold af totale fenoler og tanniner i planter, pressekage og 

proteinkoncentrat fra rødkløver, hvidkløver, kløvergræs og lucerner processeret på henholdsvis Nybro 

Tørreri a.m.b.a. og på pilotanlægget i Foulum er der dog kun fundet et meget beskedent indhold af 

totale fenoler og tanniner i niveauet 0,8-1,8 % af tørstof, dog med let opkoncentrering fra den friske 

biomasse til proteinkoncentratet (Ríe de Diego, 2018; Lübeck, 2020). Det er vurderet, at disse niveauer 

ikke vil have negativ indflydelse på produktionsresultaterne for enmavede dyr eller drøvtyggere (Ríe de 

Diego, 2018; Lübeck, 2020). 

Isoflavoner 

Isoflavoner er flavonoider (biochanin A, daidzein, genistein, formononetin, prunetin og coumestrol), der 

er udbredt i ærteblomstfamilien (Leguminosae), herunder kløver og lucerne (Saviranta et al., 2008; 

Soto-Zarazua et al., 2016). Isoflavoner er også kendt som fytoøstrogener på grund af den strukturelle 

lighed med hormonet estradiol og kan have hormonlignende effekter ved at binde sig til 

østrogenreceptorer (Albertazzi and Purdie, 2008). Særligt rødkløver er kendt for at kunne indeholde 

forholdsvis høje niveauer af isoflavoner på op til 7-9,7 g/kg tørstof (Saviranta et al., 2008). Isoflavoner 

fra rødkløver har tidligere været sat i relation til både midlertidig og permanent ufrughtbarhed hos får 

(Urpi-Sarda et al., 2008). Omvendt har en undersøgelse vist, at fytoøstrogener kan have en positiv effekt 

på ægproduktion og -størrelse, ligesom udviklingen af organer blev positivt påvirket (Madnurkar et al., 

2014). 

Det er meget begrænset, hvad der er til rådighed af data omkring koncentrationen af isoflavoner i 

proteinkoncentrat fra grønne planter produceret i Danmark. Forfatteren har dog haft adgang til data 

fra en endnu ikke offentliggjort undersøgelse, der viser et niveau af isoflavoner i proteinkoncentrat fra 

lucerne og kløver på henholdsvis 0,1 og 15,7 g/kg tørstof. I disse niveauer, og når der tages hensyn til, 

at proteinkoncentrat bruges som supplement til et grundfoder, forventes der ikke at være nogen risiko 

forbundet med anvendelse af grøn proteinkoncentrat, hverken til grise eller slagtekyllinger.  
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Saponiner 

Saponiner er sekundære plantemetabolitter, som består af glykosider med en steroid eller en 

triterpenoidforbindelse som ikke-sukkerdel (Petterson, 2000). Saponiner findes i lucerne og kløver. Hos 

dyr kan saponiner påvirke permeabilitet i tyndtarmen, ligesom deres bitre smag kan sænke 

foderoptaget (Petterson, 2000). Indholdet af saponiner i lucerne afhænger af sort, vækststadie eller 

antallet af blade (Sen et al., 1998) og er blevet fundet at variere mellem 1,4 og 17,1 g/kg i forskellige 

lucernesorter (Fenwick and Oakenfull, 1983) og op til 56 g/kg tørstof i lucerneblade (Sen et al., 1998). 

Der er også fundet en betydelig variation i saponinindholdet i proteinkoncentrat ekstraheret fra blade 

fra forskellige planter (Hussein et al., 1999). Derudover er der noget, der tyder på, at saponin 

koncentreret i lucerneblade er mere aktiv end saponin fra hele planten (Livingston et al., 1984). 

Sammenlignet med indholdet i andre plantebaserede fødevarer er saponinindholdet i 

proteinkoncentrat fra lucerne imidlertid lavere, og der er ingen bekymring for anvendelse af 

proteinkoncentrat fra lucerne i kosttilskud til mennesker (EFSA, 2009).  

Forfatteren er ikke bekendt med publicerede data omkring saponiner i proteinkoncentrat eller pulp fra 

grønne planter i Danmark. Endnu ikke publicerede data fra proteinkoncentrat fra lucerne og rødkløver 

viser et niveau på henholdsvis 0,4 og 2,4 g/kg tørstof. Ved dette niveau kan der ikke umiddelbart 

forventes sundheds- og produktionsmæssige problemer for hverken grise eller kyllinger.  

Kontaminanter med potentiel fodringsmæssig risiko 

Grønne planter kan være kontamineret med skimmelsvampe, der repræsenterer en stor del af den 

epifytiske mikroflora i afgrøder som lucerne, kløver og græsser. Svampearter fra slægterne Aspergillus, 

Fusarium, Penicillium og Alternaria er de mest toksigene arter. Skimmelsvampe kan producere 

mykotoksiner, der er sekundære metabolitter med lav molekylvægt, og hvoraf de mest almindelige er 

deoxynivalenol (DON), nivalenol (NIV), zearalenone (ZEA), fumonisins (FUM), HT-2 og T-2 toxins, 

alfatoxin (AF), citrinin (CIT) og ochratoxin (OTA) (Zain, 2011).  

Mykotoksiner 

Mykotoksiner er kendt for at udgøre en alvorlig sundhedsrisiko for både dyr og mennesker (Zain, 2011; 

Escriva et al., 2017). Mykotoksiner kan have forskellig toksicitet i forskellige dyrearter og især i enmavede 

dyr. Grise er meget følsomme over for mykotoksiner på grund af det høje indtag af korn, der specielt i 

år med fugtige høstforhold kan påvirke produktionsresultaterne negativt (Zain, 2011; Pierron et al., 

2016). Fra fjerkræ er det kendt, at mykotoksiner kan resultere i lavere foderindtag med negative effekter 

på vækst, ægproduktion og andre sundhedseffekter (Zain, 2011). Mykotoksiner kan også overføres til 

kød, mælk og æg efter indtagelse af forurenet foder (Escriva et al., 2017). Som følge af dette har den 

Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) fastlagt maksimale tilladte niveauer for mykotoksiner i 

foder til dyr (European Communities, 2006). 

Svampe vil være til stede på det plantemateriale, der indgår som råvare ved proteinekstraktion (Figur 

1A), ligesom forurening med jord også kan finde sted. Der er derfor en risiko for overførsel af 

mykotoksiner både til proteinkoncentratet (Figur 1C) og til pulpen (Figur1B).  

De data, der findes omkring mykotoksiner i proteinkoncentrat og pulp under danske forhold, er meget 

begrænset. Ved analyse af frisk biomasse, pressekage (pulp), pressejuice, fermenteret juice og 

proteinkoncentrat stammende fra en produktion på Nybro Tørreri a.m.b.a. i 2016 blev der kun fundet to 

mykotoksiner (DON og ZEA), der var over detektionsgrænsen, ud af 18 analyseret (Ríe de Diego, 2018; 

Lübeck, 2020). Koncentrationen af DON var generelt højere end af ZEA med variationer fra ikke-

detekterbar til 0,07 mg/kg og 0,82 mg/kg DON frisk og tør vægt og fra 0,04 mg/kg og 0,20 mg/kg ZEA 

frisk og tør vægt. Disse forskelle er i overensstemmelse med, hvad der blev fundet af (Skladanka et al., 

2017), der også fandt højere niveau af DON og ZEA i rødkløver og lucerne end i ensilage. I 

undersøgelsen af (Ríe de Diego, 2018) blev der fundet stor variation både i den grønne råvare og i 
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pressekage, formodentlig på grund af varierende svampekontaminering i råvarer høstet forskellige 

steder på marken.  

Analyser af DON- og ZEA-koncentrationer kombineret med udbyttet af de forskellige fraktioner viste, at 

både DON og ZEA for størstedelen blev koncentreret (45-51 %) i presseresten (pulpen) og kun en lille 

del i proteinkoncentratet (~2,3 %) (Ríe de Diego, 2018).  

Koncentrationen af DON og ZEA er også analyseret i proteinkoncentrat produceret på pilotanlægget i 

Foulum i 2017. Prøverne fra dette forsøg blev opbevaret i køleskab ved 4 °C og ved rumtemperatur i 

henholdsvis 1, 4 og 8 måneder (Ríe de Diego, 2018; Lübeck, 2020). I modsætning til de prøver, der blev 

analyseret fra Nybro, var koncentrationen af DON lavere end af ZEA i prøver fra Foulum. Det skal dog 

understreges, at der var stor variation mellem gentagelserne. DON blev ikke detekteret ved start, men 

efter en måned både ved stuetemperatur og i køleskab. Forløbet herefter var ikke entydigt, idet der 

både sås højere og lavere niveau med længere opbevaringstid ved både stuetemperatur og i 

køleskab.  

For ZEA er der heller ikke noget entydigt forløb. ZEA blev identificeret ved start og med en stigende 

koncentration af ZEA efter 1 måned ved stuetemperatur for derefter at holde sig stabil over de 

kommende måneder. For prøver opbevaret i køleskab faldt koncentrationen af ZEA efter en måned og 

med forholdsvis stabile niveauer efter 4 og 8 måneder sammenholdt med start. Selv om der er en større 

konsistens i ZEA-tallene sammenholdt med DON-tallene, er det vanskeligt at udtale sig om, hvorvidt 

produktionen af ZEA er højere på grund af svampevækst, eller om fluktuationen skyldes 

analyseusikkerhed.  

Med udgangspunkt i de niveauer, der er fundet for DON og ZEA for fraktioner produceret i Nybro og i 

Foulum, kan det beregnes, at værdierne i det færdige foder vil være langt under de grænseværdier, 

der er fastsat fra EU for DON og ZEA for den mest følsomme dyrekatagori (grise) på henholdsvis 0,9 mg 

DON/kg foder og 0,1 mg ZEA/kg foder (European-Communities, 2006).  

Holdbarhed under opbevaring 

Eftersom processering af grønne planter er en våd process uden forudgående tørring, vil både pulp og 

proteinkoncentrat være kontamineret med den epifytiske mikroflora, der altid findes på grønne planter. 

En hurtig konservering er derfor vigtig for at modvirke vækst af mikroorganismer. For pulpen vil dette 

typisk ske ved ensilering, hvorimod den udfældede proteinpasta enten skal konserveres vådt eller 

hurtigst muligt tørres. I en undersøgelse over indholdet af organiske syrer (mælkesyrer og kortkædede 

fedtsyrer) og mikroorganismer i vakuumpakket grøn proteinkoncentrat, der blev opbevaret ved 

stuetemperatur og i køleskab (4 °C) i op til 12 måneder, kunne der ikke drages nogle entydige 

konklusioner omkring udviklingen i pH, organiske syrer og mikrobiel vækst hverken ved opbevaring ved 

stuetemperatur eller i køleskab (Santamaria-Fernandez and Stødkilde, 2020). Det kunne dog 

konstateres, at opbevaring ved stuetemperatur resulterede i nedbrydning af protein og aminosyrer, 

hvilket ikke skete, når opbevaringen skete i køleskab. I en anden undersøgelse blev frossen grøn 

biomasse processeret i laboratoriet, proteinkoncentratet udfældet ved varmefældning og justeret til en 

tørstofkoncentration på 40 % og efterfølgende lagret enten aerobt eller anaerobt ved henholdsvis 4 °C 

eller 20 °C i op til 15 dage (Voigt, 2021). Resultatet viste, at ved opbevaring ved 20 °C aerobt skete der 

en hurtig stigning i den mikrobielle aktivitet i proteinkoncentratet, hvilket var lavere, når prøverne blev 

opbevaret anaerobt, dog med en betydelig mælkesyrefermentering til følge. Når prøverne blev 

opbevaret ved 4 °C, var der generelt en lille stigning i koncentrationen af organiske syrer, hvilket 

indikerer en lav mikrobiel aktivitet. Det blev konkluderet, at proteinkoncentratet kan opbevares 

anaerobt ved 4 °C, uden at proteinkvaliteten bliver påvirket nævneværdigt, hvorimod det ikke skal 

opbevares i mere end 24 timer ved 20 °C, uden at det går ud over kvaliteten (Voigt, 2021). 
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Konklusion 

Der er på nuværende tidspunkt meget begrænset data omkring naturlige toksiner, mykotoksiner og 

lagerstabiliteten af protein og pulp af grøn biomasse. Det kan yderligere tilføjes, at data vedrørende 

disse emner ifølge forfatterens kendskab endnu ikke er publiceret i peer-reviewede tidsskrifter, men 

udelukkende er tilgængelig fra specialeprojekter, rapporter og andre upublicerede kilder. Følgende 

kan dog udledes af de data, der indtil videre er til rådighed: 

 Der er ikke noget, der tyder på, at naturlige toksiske forbindelser (tanniner, isoflavoner, 

saponiner) er til stede i koncentrationer og ej heller opkoncentreres hverken i proteinkoncentrat 

eller pulp i en grad, så de udgør nogen risiko for dyresundheden. 

 Der er heller ikke noget, der tyder på, at kontamineringen med svampe og afledte 

koncentrationer af mykotoksiner udgør nogen risiko for dyresundheden eller for animalske 

fødevarer. Lagring ser heller ikke ud til at udgøre nogen større risiko, eftersom der ikke sker 

nogen systematisk udvikling i mykotoksinkoncentrationen over tid.  

 Våd proteinkoncentrat kan aerobt ved stuetemperatur opbevares i op til 24 timer inden sluttelig 

konservering ved tørring. Ved anaerob opbevaring ved 4 °C kan våd proteinkoncentrat 

opbevares i mindst 15 dage uden negativ indvirkning på proteinkvaliteten. 

Samlet set er der således ikke noget, der tyder på, at naturlige toksiner er til stede i niveauer, hvor de 

udgør nogen sundhedsrisiko. Selv om de undersøgelser, der er foretaget, indtil videre ikke har afdækket 

nogen umiddelbar sundhedsmæssig risiko ved mykotoksiner, kan disse forbindelser efter forfatterens 

opfattelse imidlertid fortsat udgøre en potentiel risiko for dyresundheden, så længe der arbejdes med 

våde ikke-konserverede matricer. Det anbefales derfor, at Fødevarestyrelsen indsamler flere data 

omkring betydningen af lagring og lagringsbetingelser for udviklingen af mykotoksiner. 
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