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Baggrund 

Landbrugsstyrelsen har i en bestilling sendt til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ønsket at 
etablere et klart grundlag for sagsbehandling af Grøn bioraffinering projekter, med nøgletal og intervaller 
for drift og produktion af grønne proteiner, samt understøtte kvaliteten af projektmodningsrapporten, ved 
at vejlede ansøgere om de realistiske angivelser der kan forventes. Der er behov for at sikre, at tilskud bliver 
givet til realistiske projekter, og dermed behov for at definere, hvad de tekniske nøgletal og intervaller for 
produktion af grønne proteiner er. 
Derfor er AU blevet bedt om i dette notat at beskrive, hvilke nøgletal der er vigtige for at evaluere den 
tekniske robusthed af et projekt. 
 
Notatet består af to dele som afleveres af to omgange. Del 1 består i en liste over de relevante nøgletal, 
som kan leveres af AU til LBST. Den tidlige aflevering af denne liste vil give LBST tidlig varsling af hvad det 
er for nøgletal de skal forberede at indskrive i ansøgningsmaterialet. Del 2 består i en fastlæggelse af vær-
dier og intervaller for de nøgletal der er specificeret i del 1. 

 
De nøgletal og intervaller som er foreslået i del leverance 1 vil blive opgjort i del leverance 2 og afleveres 
efterfølgende som et færdigt notat.  
 

Besvarelse 

Liste over nøgletal der er vigtige for evalueringen af bioraffineringsprojekter og som kan leveres af AU. 

 
1. Biomasse produktion og levering 

 
a) Intervaller for udbytter per hektar for udvalgte biomasser.  

Disse kan baseres på gennemsnit af reelle udbytter fra Danmarks landbrugsstatistik. De udvalgte biomasser 
vil typisk være kløvergræs blandinger samt lucerne i renbestand eller i mix med græs og kløver.  
Disse data vil have stor indflydelse på hvilken kapacitet der planlægges at processeres i på anlægget og 
hvor stort et biomasse areal der kræves.     
 
Nøgletallene for biomasseudbytter overlapper med Notatet for Kvalificering af biomasse til brug i grøn bio-
raffineringsanlæg og kortgrundlag til miljø- og klimaeffekt af grøn bioraffinering (Jørgensen & Greve, 2022). 
Dette notat vil uddybe kvalificeringen af grønne biomasser til bioraffinering i forbindelse med ordningerne 
for Projektmodning og Etablering af anlæg til grøn bioraffinering. 
 
Der henvises derfor til dette notat for specificering af udbytter af tørstof og råprotein per hektar. 
 

b) Max leveringstid for processering af frisk biomasse.  
Dette skal sikre at ingen projekter forventer at få de samme høje udbytter fra biomasse, der eksempelvis er 
24 timer gammelt, som de gør fra frisk høstet biomasse. AU har lavet gentagne forsøg der tester betydnin-
gen af tid mellem høst og processering samt om høstmetoden inkluderer finsnitning eller om planten er 



4 
 

høstet i hel form. Forsøgende er gennemført i 2020, 2021 og 2022 og er ikke publiceret endnu. Anbefalin-
gerne i dette notat beror på disse forsøg.  
 
Det er endnu for tidligt at være meget præcis omkring hvor lang tid der maximalt bør gå mellem høst og 
processering. De seneste test, udvikling og tilhørende forskning peger på at holdbarheden af frisk grøn bio-
masse ændrer sig rigtig meget afhængig af flere parametre. De vigtigste parametre inkluderer:  

i) Plantens indhold af aktive enzymer der nedbryder og krydsbinder protein.  
ii) Omfanget af plante-beskadende behandling i forbindelse med høst.  
iii) Temperatur og adgang til ilt under transport og opbevaring.  

Den maximale tid mellem høst og processering vil derfor ændre sig hen over sæsonen, variere mellem 
plantetyper og påvirkes positivt/negativt alt efter høst- og transport metode.  
 
Vores nuværende anbefaling for fastsættelse af dette nøgletal er derfor noget konservativt, i og med at der 
vil være tilfælde hvor konsekvenserne af for lang opbevaringstid vil være meget begrænset. Vi anbefaler 
at biomassen ikke bør ligge over 12 timer mellem høst og processering, da dette vil betyde store tab i ud-
bytter for proteinproduktet. Det bør dog noteres at holdbarheden falder i varmt vejr (>20 Co) og ved traditi-
onel snitning i marken og i sådanne tilfælde er der registreret reduktion i proteinudbytter på 40 % efter 12 
timer i forhold til lige efter høst. 
 

2. Bioraffineringen – Proces, produkt og anlæg 
 

a) Udbyttet af proteinkoncentrat – i tørstof og i råprotein.  
Proteinudbyttet er en helt afgørende parameter for den økonomiske beregning i og med at proteinet typisk 
vil være det mest værdifulde produkt og mængden af denne produktion derfor vil give den største indtægt. 
Samtidig er det en parameter der kan variere over store intervaller. Erfaringen fra optimeringen på Demo-
platformen, AU Foulum, indtil nu er at udbyttet svinger fra under 5 % af tørstof og 10 % af råproteinet, og op 
til 20 % af tørstof og 45 % af råproteinet. Kontrollerede laboratorieforsøg med gentagne vask og presninger 
af biomassen viser at det maksimale udbytte fra grønne biomasser ligger omkring 70 % af råproteinet. Disse 
tal er fra test, hvor der kun separeres ét proteinkoncentrat produkt. Hvis der produceres flere produkter, bør 
der refereres til det samlede proteinudbytte i alle produkterne til sammen. 
 
Det er over tre års test og erfaring med forskellige proces konfigurationer på demoplatformen, AU Foulum, 
blevet tydeligt at opnåelse af konstante høje udbytter er en udfordring. Udbytterne påvirkes af de samme 
parametre som er nævnt for max leveringstid ovenfor, samt derudover plantens indhold af opløseligt og 
ekstraherbart protein og processeringsmetoderne (både neddeling-, presning-, og proteinseparationsme-
toder).  
 
Da det det vil være i projekternes interesse at have høje proteinudbytter, giver det ikke mening at have et 
nøgletal for minimumsudbytter. 
 
Vores anbefaling for dette nøgletal er at der maksimum bør regnes med udbytter på 50 % udvinding af 
råproteinet der går til proteinprodukter, og at der for udbytteestimater over 35 % inkluderes en forkla-
ring/sandsynliggørelse for hvordan der vil opnås sådanne høje udbytter. 
  



5 
 

b) Indholdet af råprotein i proteinkoncentratet – per tørstof.  
Dette er en nem måde at beskrive kvaliteten/renheden af proteinprodukterne. Typisk vil der sammenlignes 
med soja skrå som indeholder 45-50 % råprotein. Erfaringerne fra Demoplatformen, AU Foulum, viser at det 
typiske indhold af råprotein ligger mellem 45-60 %. Variationen er afhængig af hvilken biomasse der pro-
cesseres, og hvordan proteinkoncentratet frembringes. Som nævnt ovenfor er det muligt at producere flere 
proteinprodukter med forskellige kvaliteter. I disse tilfælde bør der ses på det proteinprodukt der har det 
højeste indhold af råprotein.  
 
Vores anbefaling for dette nøgletal er at mindst ét proteinprodukt fra processen bør indeholde minimum 45 
% råprotein per TS. 
 

c) Energiforbrug til opvarmning af grønsaft og tørring af proteinkoncentrat. 
Det er vigtigt at der planlægges efter at have en energieffektiv proces. Derfor bør varmegenvinding fore-
tages på den ene eller anden måde.  
 
Proteinet kan fældes og separeres på forskellig vis og det er vigtigt at pointere at opvarmning ikke er en 
nødvendighed. Således vil energiforbruget til opvarmning af grønsaft hænge sammen med proteinsepa-
rationsmetoden, hvis der eksempelvis anvendes syrefældning vil energiforbruget til opvarmning ikke være 
relevant. Det er derfor altid vigtigt at proteinseparationsprocessen bliver beskrevet og understøttet af til-
strækkeligt vidensgrundlag.  

På AU Foulum er der arbejdet mest med varmefældning af proteinkoncentratet efterfulgt af centrifugalse-
paration vha. en dekanter centrifuge. Denne metode har indtil videre, i de forsøg der er foretaget på AU, 
vist sig at være den mest effektive med hensyn til både protein udbytter og proteinindhold i proteinkoncen-
tratet.  
 
I denne proces varmes grønsaften op til 85 Co i et to-trins varmevekslersystem hvor varmen fra brunsaften 
genvindes og varmer den friske grønsaft op i første trin (fra 15-20 Co til 70-75 Co), og der derfor kun tilføres 
energi til opvarmningen fra 70-75 Co til 85 Co. I denne proces anvendes der netto 10-12 kWh per ton grøn-
saft. Uden genvinding ville det kræve 75-80 kWh per ton grønsaft. Vores anbefaling er derfor at der altid 
skal genvindes varme hvor det er muligt og i tilfælde af varmefældning ved 85 Co bør der ikke regnes med 
mere end 12kWh. 
 
Tørringen er den mest energikrævende proces i proteinkoncentratproduktionen. På AU Foulum anvendes 
der en ældre vakuumtørringsenhed til dette. Denne fungerer godt til demonstration og test på demoplat-
formen, men er hverken kontinuert i drift eller energioptimeret til formålet. Hertil findes der langt mere mo-
derne og industrielt relevante metoder. Der foreligger derfor ikke drift data fra AU Foulum der særlig præcist 
estimerer energiforbruget til tørring i en kontinuert kommerciel drift.  
Det kan oplyses at det totale energiforbrug på demoplatformen er 4-5 kWh per kg tørstof produceret pro-
teinkoncentrat. Dette er vel at mærke uden energioptimering over længere driftsperioder, samt ikke fuldt 
optimerede udbytter (med henvisning til punkt a ovenfor). 
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