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Fra 2012 skal foder til økologiske husdyr være 100 
procent økologisk. Det betyder, at de økologiske 
foderblandinger til svin og fjerkræ ikke længere kan 
afbalanceres med konventionelt majsgluten og kar-
toffelprotein – og måske heller ikke med fiskemel. 
 Rådgivere og forskere har længe gjort opmærk-
som på, at det ikke vil være muligt at sammensætte 
foderblandinger til økologiske svin og fjerkræ, som 
er afbalancerede med hensyn til protein og aminosy-
rer med det nuværende udbud af økologiske råvarer. 
Der er behov for at igangsætte en betydelig pro-
duktion af økologisk højværdiprotein, og nu haster 
det.  Vi har i princippet kun ét år til at producere de 
økologiske proteinfodermidler, vi skal bruge fra 1. 
januar 2012.

Konference d. 4. november 2010
Videncentret for Landbrug har i samarbejde med 
AgroTech sat fokus på problematikken bl.a. i pro-
jektet ”Økologisk majs- og hampeprotein som høj-
værdiprotein til svin og fjerkræ”.  Projektet løber 
over tre år fra 2009 til 2011. 
� Det� Europæiske� Fællesskab� og� Ministeriet� for�
Fødevarer,�Landbrug�og�Fiskeri�har�deltaget�i�finan-
sieringen�af�projektet.�Derudover�finansieres projek-
tet med midler fra Fonden for Økologisk Landbrug.

Projektet indeholder udviklingsaktiviteter om økolo-
gisk majs og hamp, men herudover er det projektets 
mål at motivere landmænd, organisationer, forar-
bejdningsindustri og foderindustri til at sætte skub 
i produktionen af økologiske højværdiproteinfoder-
midler.  Et vigtigt led i disse bestræbelser er afhol-
delsen af en international konference d. 4. november 
2010 på Koldkærgård Konferencecenter. Her vil vi 
sætte fokus på hele problematikken omkring 100 
procent økologisk fodring af svin og fjerkræ. 
 Konferencen afholdes på engelsk. Læs mere og 
tilmeld på www.ecoaminoconference.dk

Hvad er problemet?
Enmavede dyr har brug for en afbalanceret forsyning 
med essentielle aminosyrer. Ved brug af gængse 
fodermidler som byg, hvede, havre, soja, ærter bliver 
indholdet af de svovlholdige aminosyrer methionin 
og cyastin for lavt i forhold til dyrenes behov. I 
svinefoderblandinger bliver også indholdet af lysin 
oftest for lavt. I konventionelle foderblandinger løser 
man problemet ved at tilsætte methionin og lysin 
som frie aminosyrer. Sådanne produkter findes ikke 
økologisk. I økologiske blandinger er man derfor 
nødt til at løse problemet ved at anvende råvarer med 
et højt naturligt indhold af methionin, cystin og lysin.

Dyrkningsforsøg med frøsort af hamp i Danmark 2010. (Foto. Bodil Pallesen, AgroTech A/S)
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Aminosyren methionin udgør helt klart det største 
udfordring i ernæringen af enmavede økologiske 
dyr.
 For at et protein kan bidrage til afbalancering 
af foderblandinger til unge dyr, er der brug for et 
protein, hvor methionin udgør mindst to procent af 
proteinet.  I tabel 1 ses, at kornsorterne, bortset fra 
majs, ikke opfylder kravet om to procent methionin. 
I tabel 2 ses, at mange af de populære økologiske 
proteinafgrøder som ærter, lupin, hestebønne og 
soja heller ikke opfylder kravet. Der er dog en række 
råvarer, herunder majsgluten, hampefrø, solsikkefrø, 
rapsfrø, quinoa, fiskemel, muslingemel og fluelarve-
mel som rent faktisk opfylder kravet. Problemet med 
disse fodermidler er, at flere af dem kun findes på 
markedet i ubetydelig mængde, eller at de af hensyn 
til dyrenes ædelyst kun kan tilsættes foderblandin-
gerne i begrænset mængde. Dette gælder f.eks. raps 
og solsikke.   

Fiskemel giver afsmag
Fiskemel indgår ikke i beregningen af foderra-
tionens økologi-procent, og vil derfor fortsat kunne 

anvendes som råvare efter 31. december 2011. 
 Teoretisk kunne aminosyreforsyningen sikres ved 
blot at øge foderrationernes indhold af fiskemel, men 
fisk er en begrænset ressource, og fiskemel giver 
afsmag i æg og kød, hvis det tildeles i store mæng-
der.
 Der er i øjeblikket kræfter, som arbejder på at 
ændre reglerne vedr. fiskemel således, at fiskemel 
ved beregning af øko-procenten indregnes som 
konventionelt foder. Hvis det sker, vil vi ikke 
kunne bruge fiskemel efter 1. januar 2012. En sådan 
ændring vil yderligere gøre det relevant at finde 
alternative økologiske højværdiproteinfodermidler.

Majsprotein en mulighed
I majs udgør methionin ca. 2,1 procent af proteinet. 
Til sammenligning kan nævnes, at i eksempelvis 
sojaprotein og hvedeprotein udgør methionin kun 
ca. 1,6 procent af proteinet. Desværre er proteinind-
holdet i majs alt for lavt til, at uforarbejdet majs kan 
afbalancere dyrenes samlede foderration. For at løse 
vores problem er det derfor nødvendigt at opkoncen-
trere proteinet fra denne råvare. 

Tabel 1. Indhold af protein og andel af methionin og lysin i kornarterne

 Protein % Methionin, % af råprotein Lysin, % af råprotein

Vinterhvede 10 1,59 2,7

Vårhvede 13,2 1,82 2,55

Byg 11,5 1,69 3,55

Havre 10,6 1,7 3,9

Nøgen Havre 13,5 1,86 4,18

Majs 8,6 2,1 2,9

Tabel 2. Indhold af protein og andel af methionin og lysin i proteinfodermidler

 Protein % Methionin, % af protein Lysin, % af protein

Ærter 21 0,98 7

Hestebønne 27 0,8 6,19

Lupin 40 0,7 4,83

Quinoa 13 3,1 5,6

Rapsfrø 21 2,01 5,5

Soyabønner 35 1,47 6,2

Majsgluten 60 2,37 1,69

Kartoffelprotein 77 2,2 7,64

Sesamkage 41 2,74 2,52

Fiskemel 70 2,79 7,52

Muslingemel 65 2,57 7,69

Solsikke 28 2,21 3,5

Fluelarvemel 55 2,7 7,9

Hampekage 32 2,4 3,5
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I forbindelse med fremstilling af majsstivelse frem-
kommer biproduktet ’majsgluten’, et produkt med 
op til 60 procent protein og med et højt indhold af 
methionin. Det er netop sådan et produkt vi har brug 
for, men det skal være i en økologisk kvalitet.  
Økologisk majs er til rådighed i betydelig mængde 
på verdensmarkedet, hvorfor det vil være realistisk 
at finde tilstrækkelig mængde til at danne grundlag 
for en industriel produktion af økologisk majsgluten.
Økologisk majsgluten fremstilles allerede af 
AGRANA i Østrig, men i så lille mængde, at det 
ikke engang dækker behovet i Østrig. Der er ingen 
teknisk biologiske forhindringer for at øge produk-
tionen af økologisk majsgluten hos AGRANA eller 
andre stivelsesproducenter, problemet ligger i at 
finde afsætning for de store mængder stivelse, der 
fremkommer ved fremstillingen.
Der findes ikke danske virksomheder der fremstiller 
majsgluten. Indsatsen for at få økologisk majsgluten 
på markedet skal derfor gøres internationalt eller i 
det mindste europæisk. 

Hampeprotein er en mulighed
I hampefrø udgør methionin 2,4 procent af proteinet. 
Samtidig er proteinindholdet i hampefrø tilstræk-
kelig højt, til at frøene kan bidrage til aminosyrefor-
syningen i uforarbejdet stand. Men det vil sandsyn-
ligvis være en fordel at fjerne olien fra frøene, dels 
fordi olien især i svinefoderblandinger vil bidrage 
med alt for meget energi og give problemer med 
spækkvaliteten, dels vil olien sandsynligvis have en 

højere værdi ved anven-
delse til andre formål, 
f.eks. human ernæring. 
Dyrkningen af hamp 
er både i Danmark og 
på verdensplan meget 
begrænset. Den væsent-
ligste årsag hertil er for-
modentlig lovgivnings-
mæssige restriktioner på 
grund af nogle sorters 
indhold af det euforise-
rende stof cannabis. Der 
synes dog efterhånden at 
blive liberaliseret på dette 
område, herunder også i 
Danmark.  Det er dog 
kun tilladt at dyrke ham-
pesorter som er anført på 
EU-sortsliste, og som har 
et THC-indhold under 
0,2 procent. Dernæst 
skal alle producenter 
af hamp først godken-
des som hampeavlere af 

Plantedirektoratet. 
Det er muligt, at dyrknings- og udbyttemæssige pro-
blemer også spiller ind som årsag til den begrænsede 
produktion. Hamp modner ligesom majsen meget 
sent og har et lavt frøudbytte på maks. 1.500 kg pr. 
hektar.

International netværksgruppe
I det igangværende projekt om aminosyreforsyning 
har der først og fremmest været fokus på mulighe-
derne for at skaffe højværdiprotein fra økologisk 
majs og hamp. Men i praksis vil disse to afgrøder 
kun være en del af løsningen - alle muligheder skal 
sættes i spil. Og konferencen d. 4. november skal 
medvirke hertil. 
 Det er håbet at vi, med udgangspunkt i konferen-
cen, kan nedsætte en europæisk netværksgruppe, der 
skal arbejde for at gøre opmærksom på udfordringen 
om 100 procent økologisk fodring, informere på 
tværs af landegrænser og inspirere beslutningstagere 
i deres respektive lande til igangsætning af initiativer 
til produktion af økologiske højværdiprodukter, der 
kan forsyne svin og fjerkræ med essentielle amino-
syrer.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for 
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i 
finansieringen af projektet.

Projektet er støttet af midler fra Fonden for 
Økologisk Landbrug.

Dyrkningsforsøg med frøsort af hamp i Danmark 2010. (Foto. Bodil Pallesen, AgroTech A/S).
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