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Optimale afgrøder og sorter 
til plantebaserede fødevarer 
– hvor er vi i dag?
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Forskergruppen for Plantenæringsstoffer og Fødevarekvalitet

Vores mission er:

at levere ny viden og anbefalinger inden for bæredygtig og 
ressourceeffektiv planteproduktion, som samtidig giver næringsrige, 
sikre og autentiske fødevarer

FødevarekvalitetPlantenæringsstoffer

Analytisk kemi



Ressourceeffektive og sunde afgrøder

• Forbedret udnyttelse af lys, kuldioxid, vand og næringsstoffer

• Reduceret brug af ikke-fornybare ressourcer

• Cirkularitet, genanvendelse, affald og sidestrømme 

• Klimatolerance

• Sygdoms- og insektresistens

• Stabilt udbytte

• Foder versus fødevarer

• Producér det rigtige med færre ressourcer



Hvilke afgrøder og sorter til plantebaserede fødevarer?

• Korn, frugt, grøntsager, nødder, bælgplanter
m.fl. 

• Forarbejdede/ikke forarbejdede, som
ingrediens eller til direkte konsum

• Fokusér på det agronomiske, økonomiske og
ernæringsmæssige potentiale

Session 22: Dyrkningssikkerhed i bælgplanter, Session 68: Dyrkning af linser, kikærter og bælgfrugter



Ernæringsmæssigt potentiale – sunde planter = sunde fødevarer?

Planteernæring Human ernæring

+ Lys, kuldioxid og vand

• Vand
• Protein 
• Fedt
• Fiber
• Kulhydrat
• Vitaminer
• Mineraler

• Antinæringsstoffer
• Mikrobiologiske og kemiske

toksiner
• Tungmetaller

Session 34: Nye superafgrøder
Marschner`s mineral nutrition of plants (2022)
Next-generation plant-based foods (2022)

Eskildsen 2022



Næringsstoftilgængeligheden styrer udbytte og kvalitet
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Marschner`s mineral nutrition of plants (2022)



PEAS & LOVE              (2022-2026)

• Dyrkningsstabilitet, smag og kvalitet - potentialet i gamle ærtesorter
for en øget økologisk ærteproduktion

• Projektkoordinator: Dorte Bodin Dresbøll

• Deltagere:

• Finansiering:

https://icrofs.dk/forskning/dansk-forskning/organic-rdd-7/peas-love

https://icrofs.dk/forskning/dansk-forskning/organic-rdd-7/peas-love


PEAS & LOVE

Screening og
karakterisering

Kvalitet og
gødning

Dyrknings-
stabilitet

Høstbarhed

Smag, 
produkter og

retter

Demonstration

• ~300 gamle sorter
• Karakteriseret genetisk
• Proteinindhold
• Udvælgelse til øvrige aktiviteter
• Opformering

• Forskellige gødninger
baseret på restprodukter

• Kvalitet - mineral og
aminosyresammensætning

• Tørketolerance
• Forskelle i rodvækst

• Samdyrkning

• Smagstest
• Udvikling af opskrifter

• Dyrkning i markskala
• Events



Peas & Love status og foreløbige resultater

• Første opformering og vækstsæson afsluttet

• Indledende screening for agronomisk og ernæringsmæssigt
potentiale afsluttet

• Stor variation men mange lovende kandidater

• Gødskningsforsøg i væksthus i vinterhalvåret

• Nyhedsbrev 2022
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https://icrofs.dk/fileadmin/icrofs/Organic_RDD7/Foerste_dyrkningssaeson_i_Organic_RDD_03-10-22.pdf


AQRIFood (2022-2024)

• Kvaliteten af plantebaserede råvarer og ingredienser til fødevarer

• Projektkoordinator: Christian Bugge Henriksen

• Deltagere: Se alle 19 her: www.aqrifood.dk

• Finansiering: 

http://www.aqrifood.dk/


AQRIFood projektflow

Linda K. Nielsen

2022 2023 2024

Råvarer og ingredienser

Ernæring

Funktionalitet

Sensorik

Scoring

Mutant 
bibliotek

Livscyklusanalyse

Anbefaling

Plant Mate

BioRender.com



AQRIFood status og foreløbige resultater

• 10 sorter af hestebønne, ært og havre dyrket på 3 lokaliteter

• Stort agronomisk potentiale

• Råvarer er høstet og processering er igangsat

• Analyser af ernæringsmæssig kvalitet, funktionalitet og sensorik er igangsat

• Sorterne undersøges yderligere i væksthusforsøg de kommende måneder

Linda K. Nielsen Linda K. Nielsen Linda K. Nielsen Linda K. Nielsen



https://www.tv2lorry.dk/soendagsmagasinet/spis-groent-for-fremtiden-22

https://www.tv2lorry.dk/soendagsmagasinet/spis-groent-for-fremtiden-12

https://www.tv2lorry.dk/soendagsmagasinet/spis-groent-for-fremtiden-22
https://www.tv2lorry.dk/soendagsmagasinet/spis-groent-for-fremtiden-12


Optimale afgrøder til plantebaserede fødevarer 
– hvor er vi i dag?

• Mangel på kvalitetsanalyser af kommercielt tilgængelige afgrøder og 
sorter – fokusér ikke kun på proteinafgrøder

• Genbank materiale skal undersøges nærmere → nye sorter målrettet 
human konsum

• Sunde afgrøder er ikke nøvendigvis lig sunde fødevarer

• Udbytte og kvalitet går ikke altid hånd i hånd

• Der kan være behov for processering efter høst

• Optimeringen starter i marken - øg kvaliteten mens planten vokser

• Kvaliteten styres i høj grad af dyrkningsmetode og gødskningsstrategi

• Brug agronomien!



Samarbejdsmuligheder

• Nye afgrøder og nye fødevarer

• Dyrkningsmetoder og dyrkningssystemer til plantebaserede fødevarer

• Udvikling og afprøvning af nye analytiske metoder til bestemmelse af 
plantekvalitet og fødevaresikkerhed

• Ny teknologi: datadrevet plante- og fødevareproduktion

• Via forskning, undervisning og studenterprojekter

• Mød vores studerende til Karrieredating i foyeren kl. 17:30!

https://studier.ku.dk/bachelor/naturressourcer/

https://studier.ku.dk/bachelor/naturressourcer/


Tak for opmærksomheden

Og tak til kollegaer, samarbejdspartnere og 
bevillingsgivere i projekterne Peas & Love og AQRIFood

holst@plen.ku.dk

@Holst_Laursen

https://plen.ku.dk/forskning/plante--og-jordvidenskab/plant-nutrients-and-food-quality/

mailto:holst@plen.ku.dk
https://plen.ku.dk/forskning/plante--og-jordvidenskab/plant-nutrients-and-food-quality/

