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Spørgsmål og kommentarer fra webinar om græsprotein den 14. september 2020 

- Samt links til projekter om græsprotein 

 

 

 

Bæredygtighed 
Spørgsmål 
 

Svar 

Kræver det et større areal at fremstille protein fra græs end fra f.eks. korn? Kløvergræs og kvælstofgødet græs kan producere store mængder protein pr. 
ha også sammenlignet med bælgsæd som ærter og hestebønner. Korn giver 
ikke så meget protein. 

Nogen har fremført at et større areal med græs betyder at der bliver mindre 
plads til at dyrke andre afgrøder til f.eks. foder som så skal importeres. 

Hvis store arealer med f.eks. korn omlægges til græsdyrkning, vil det ”mang-
lende” korn skulle importeres, hvis behovet for korn er det samme. 

Kan I sige noget om, hvor energitung raffineringsprocessen er? F.eks. ift. hvor 
meget biogas, der kan komme ud i den anden ende. 

Foreløbige beregninger fra anlægget på Ausumgaard tyder på, at biogaspro-
duktionen fra reststrømmene fuldt ud kan kompensere for klimabelastningen 
ved at producere græsprotein på den måde. 

Brunsaft og græsfiberkage er store mængder. Biogassen er afgørende for at 
håndtere disse mængder. 
Men det er ikke kategoriseret som 2. eller 3. generations-affald. Arbejdes der 
på at få det på 2. generations listen?  
Er det ikke 2 generation, kan det ikke komme i Biogas. Er det ikke et stort pro-
blem?  

Kløvergræs fra økologisk dyrkning er ikke med på listen over energiafgrøder 
som kun i begrænset omfang må bruges til biogasproduktion, så det kan bru-
ges umiddelbart. Når det så ovenikøbet er restprodukter fra proteinfremstillin-
gen er det endnu bedre.  
Der kan muligvis blive et problem med at få fiber og brunsaft regnet som ”dob-
belttællende” biomasser til biogas, fordi de mængdemæssigt udgør så stor en 
del af omsætningen. 
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Hvad er målet med græsfoder? Mindre CO2 udledning eller at kunne produ-
cere mere kød og mælk for den samme udledning? Eller et tredje? 

De fleste vil nok se det som en mulighed for at reducere miljø- klimaproble-

merne ved den eksisterende husdyrproduktion. På sigt vil det også kunne bru-

ges som et værdifuldt protein til direkte fødevarefremstilling. 

Kan carbon footprint for græsprotein sammenlignes med grønpiller? Man kan naturligvis beregne CF for begge produkter udtrykt f.eks. pr. kg tør-

stof. Men grønpiller er primært et kvægfoder mens græsprotein er til enmavede 

dyr som grise og fjerkræ. 

Hvis vi i fremtiden ser en udvikling mod en langt mere plantebaseret kost, vil 
behovet for protein til fodring blive mindre.  
Kunne det så tænkes, at dette så bare bliver en fordyrende, højteknologisk 
konstruktion - kan vi ikke bare sende de (langt færre) drøvtyggere på græs? 
Bliver dette primært et eksporteventyr? 

Der kan givet tænkes forskellige scenarier. Det er som nævnt i forrige svar pri-

mært rettet mod fodring af grise og fjerkræ – og på sigt som fødevare til men-

nesker. Bliver teknologien en succes, kan det sikkert også eksporteres. 

Det vil kræve løsninger med bæredygtige transportløsninger og lokale raffine-
ringsanlæg. 

Omkostninger og energi til transport bør holdes så lave som muligt. Det vil 

næppe være hensigtsmæssigt at skulle hente græsset mere end 15 km fra an-

lægget. 

Hvor stor en andel af energiomkostningerne kan tilskrives opvarmningspro-
cessen og tørring? 

Det er klart de tungeste dele af energiforbruget. Det kunne derfor være interes-

sant, hvis proteinpastaen kan bruges uden tørring. Det er der lavet lidt eksperi-

menter med; men det er ikke helt let at få til at fungere. 

Er der nogle overvejelser over kvælstofbehovet i forhold til at få en høj prote-
inproduktion? 

Der er gennemført forsøg med græs, der har fået store mængder kvælstof. Så 

kan der høstes meget store mængder råprotein pr. ha. Til økologisk produktion 

vil modellen være at bruge græs-kløverblandinger, der producerer lidt mindre 

protein pr. ha men til gengæld får kvælstoffet fra kløveren. Det er formodentligt 

også den samlet set mest bæredygtige model. 

Hvis man aht. biodiversiteten vil nøjes med 1-2 slet/år - vil det så ødelægge 
økonomien? 

Man vil spare høstomkostninger; men man vil til gengæld få en mindre produk-

tion af protein, og man vil formodentlig også få tekniske problemer med at 

presse saft af mere groft græs. 

Er der lavet en LCA analyse på proteinandelen i forhold til f.eks soya incl. 
transport?  

Aarhus Universitet har lavet LCA-analyse i projektet SuperGrassPork og Syd-

dansk Universitet skal lave en Product Environmental Footprint-analyse i pro-

jektet Græs-prof. 

Vi har 7.000 ha sårbare indvindingsområder i Aarhus hvor græsproteinpro-
duktion er velkommen :) 

Så er det bare at gribe muligheden :) 
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Foderværdi 

De forsøg du omtalte tidligere med foderværdi - er soyaproteinet 100% udskiftet med græsprotein?  I forsøget med slagtegrise blev der testet foderblandin-

ger der indeholdt 5, 10 og 15 % græsproteinkoncen-

trat. I slutfodring med 15 %-foderet, var der kun an-

vendt danske fodermidler. 

Hvilke forsøg er jeres konklusioner omkring proteinudnyttelse baseret på? Der er gennemført forsøg med rotter, kyllinger, æglæg-

gende høner, smågrise og slagtegrise i forskellige pro-

jekter. 

Er der forskel på det protein som ender i græssaften kontra det som er tilbage i pressekage.  Der er formodentlig forskelle på aminosyresammen-

sætningen på det opløselige protein i saften og de pro-

teiner, der er bundet til fibrene. 

Hvordan passer pressekagen ind i en foderplan i praksis? Er det ”kun" at regne som strukturfoder på 

niveau med halm?" 

Nej, pressekagen er et meget velegnet grovfoder til 

kvæg. I fodringsforsøg med køer optog dyrene samme 

mængder ensileret presserest som græsensilage og 

gav endda mere mælk på pressresten. 

Hvis man fjerner protein fra græsset og bagefter vil fodre det op til malkekøer, vil der så ikke skulle 

anvendes proteintilskud fra andre kilder?  

I forsøgene nævnt i forrige svar var der stadig en god 

proteinkoncentration i presseresten.  

Er der nok grundlag for at anvende græsproteinet i foderet og er der nok kapacitet/udbud på nuvæ-

rende tidspunkt, til at jeg kan stille krav til min foderleverandør omkring det? 

Det første anlæg er kun ved at blive kørt ind, så der vil 

gå noget tid, før alle kan få foder med græsprotein. 
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Økonomi 

Hva vil det ferdige konsentrat koste, hva er prisen? Det er for tidligt at sige. Pt. forventes prisen at blive hø-

jere end økologisk sojakage. 

I de teoretiske beregninger, der har været gennemført, 

har konklusionen været, at det skulle kunne produce-

res til en pris tæt på økologisk sojakage. 

Hvordan ser i økonomien i Græsprotein? Hvad koster færdigproduktet med 50% protein? ligger det på 

højde med Øko soja 4-7 kg/kg?? Er det konkurrencedygtig?  

Se forrige svar. 

Det er svært at svare på, om det er en dyr proces - har Ausumgaard ikke lavet nogle beregninger af 

totaløkonomien? 

Jo, der har været lavet grundige forstudier, der har pe-

get på, at økonomien skulle kunne hænge sammen. 

Men der er også mange usikkerheder, og derfor har 

det to første anlægsprojekter fået anlægstilskud. 

Hvor stort areal skal der dyrkes for at det kan være en rentabel forretning for at dyrke græsprotein? Det er der heller ikke noget endegyldigt svar på. Men 

der skal formodentligt kunne leveres græs fra 2-3.000 

ha for at få et rentabelt setup.  

Hvad kan I betale for et ton frisk græs ab mark i dag? Det er også noget af det, som driften af det nye anlæg 

vil komme til at vise. I de forberedende kalkuler er der 

taget udgangspunkt i samme pris, som hvis det skulle 

bruges til kvægfoder. 

Hvor mange ton ts skal man sende igennem anlægget for at det er rentabelt? Se tidligere svar. Anlægget på Ausumgaard er bygget 

med en kapacitet på 20 tons frisk græs i timen, sva-

rende til ca. 4 tons TS i timen. 

 

Teknik og metode 

Kan der udvindes protein af ensileret græs eller skal det være frisk? Den metode, der benyttes her kræver helt frisk græs, 

hvor proteinet udvindes af bladsaften. Ved ensilering 

bliver proteinerne uopløselige og nogle bliver også 
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nedbrudt. I andre projekter har der været arbejdet med 

at udnytte de kvælstofholdige forbindelser, der findes i 

ensilagesaft. 

Hvad er kapaciteten på anlægget (tons græs i timen)? Ausumgaard-anlægget kan tage 20 tons græs i timen. 

Processen virker ikke kompliceret, men det er vel mere logistikken med at få græs, der LIGE er slået, 

hen til anlægget? 

Ja, der skal være en løbende indkørsel af frisk græs, 

der passer med kapaciteten på anlægget. 

Kan anlægget bruges til andet når der ikke produceres græs? Det ville være godt for økonomien, hvis det også kan 

anvendes uden for græssæsonen. Indtil videre er der 

ikke fundet en aktivitet, der passer ind der. 

Har man opgivet at brug mælkesyre til at udfælde protein?   Forsøgene i Foulum har indikeret, at det største ud-

bytte af protein opnås ved varmeudfældning, og det er 

derfor valgt som metode på Ausumgaard-anlægget. 

Men andre projekter arbejder med at udfælde ved syr-

ning ved mælkesyregæring. Den metode har den for-

del, at proteinet ikke mister sine funktionelle egenska-

ber, som især kan have stor betydning, når det skal se-

anvendes i fødevareindustrien. 

Er der forskel på proteinudskilning ved varme eller mælkesyre ? Se forrige svar. 

Hvor mange måneder om året regner I med at kunne producere af frisk græs April til oktober. 

Hvor lang tid må der gå fra græsset høstes til det skal være påbegyndt processen, for at undgå tab? 

Skal anlægget køre i døgndrift? 

Forsøg i Foulum har vist, at der kan gå 4 – 8 timer 

uden at det væsentligt forringer udbyttet af protein. (se 

næste kommentar. 

Økonomisk kan det være en fordel at få en høj udnyt-

telse af anlægget ved at køre i døgndrift. Men der skal 

også lægges pauser ind til rengøring af anlægget. 

På Ausumgaard ønsker man ikke at køre sen aften og 

nat for at tage hensyn til naboer. Natarbejde er også 

dyrere i arbejdsløn. 

Der kan godt gå længere end 4 timer fra høst til presning. Vores vurdering på AU Foulum Demo an-

læg er at 8 timer også går. 
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Ift. til holdbarhed på det nyhøstede græs før presning bliver der nævnt 8 timer. Hvilken høstteknik lig-

ger der bag denne holdbarhed 

Det har været groft neddelt græs  

Ser I det som gårdanlæg, eller som centralanlæg/fællesanlæg? Det er nok vigtigere at tænke i kapacitet. De fleste mo-

delberegninger har peget på, at det var mest rentabelt 

at etablere anlæg, der kan behandle græs fra 2-3000 

ha. 

Har dere sett forskjeller  på proteininnhold i de forskjellige slåtter ? Proteinkoncentrationen i planterne varierer over sæso-

nen. Men proteinkvaliteten forventes at være mere el-

ler mindre konstant, da det primært er et fotosyntese-

enzym, der udvindes af saften. 

Hvor mange steder i DK ved I, at der er gang i planlægningen af disse anlæg? Ausumgaard-anlægget er bygget og DLG, Danish Agro 

og DLF er gået sammen i BioRefine-selskabet om at 

bygge et anlæg ved Nybro Tørreri.  

Der er flere andre, der vist interesse for at etablere et 

græsproteinanlæg. 

Har i regnet på, hvor mange lastbiler der skal bruges til transport af de mængder frisk græs Når der høstes helt græs fylder det mere end snittet 

græs. Hvis der kan transporteres 20 tons pr. læs vil det 

svare til et læs pr. time på Ausumgaard-anlægget. 

Hvordan er holdbarheden på græsproteinet efter det er blevet til pulver? Når først det er tørret kan det holde sig i meget lang 

tid, hvis bare det ligger mørkt og tørt. 

Pastaen, der kommer ud fra dekantercentrifugen med 

ca. 50 % tørstof har en begrænset holdbarhed. De fo-

reløbige erfaringer fra Ausumgaardanlægget tyder på, 

at det skal tørres inden for 48 timer. 

Kan man holde en stabil proteinkoncentration i produktet hen over året? (mht forskellige slæt osv) Proteinkoncentrationen i produktet vil primært være 

bestemt af processen på bioraffinaderiet. Men mæng-

den af protein, der er til rådighed på markerne, vil vari-

ere hen gennem sæsonen. Derfor kan det være nød-

vendigt at variere det daglige høstareal i løbet af sæ-

sonen. 
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Vil det være muligt at presse græsset i baller for at mindske transportomkostninger? Det nyhøstede græs bør ikke presses i baller; mens 

det giver god mening med presseresten. Se næste 

svar. Man kunne tænke sig i fremtiden at benytte ro-

bothøst for at mindske arbejdstidsforbruget til høst. 

I siger, græsset kan presses i baller, men bliver kvaliteten ikke dårligere, hver gang det håndteres? Så 

er det en god idé? 

Det friske græs, der skal køres til raffinering skal be-

handles så skånsomt som muligt, for ikke at starte pro-

teinnedbrydning i græsset. Men presseresten egner 

sig godt til at blive ensileret i stak eller i wrapballer 

Tror det er korrekt at det ikke er godt at presse det friske græs for transport til presseanlæg, pga. tab 

af næringsstoffer.  

Tror det forsøg du henviser til pressede fiberresten i baller :) 

Ja, se forrige. 

Hvor ofte skal der tages slæt? Proteinudbyttet kan være højest ved 5 slæt, men det er 

muligvis økonomisk bedre at satse på 3-4 slæt. Det vil 

der blive arbejdet med at bestemme. 

Er det rent kløver der bruges eller er det en blanding af græs og kløver? Der er primært arbejdet med blandinger af græs og 

kløver. Jo mere kløver, des mere protein kan der hø-

stes. Lucerne er også velegnet og bruges til proteinud-

vinding i Frankrig, ligesom det har været anvendt tidli-

gere i Danmark. 

Vil man kunne lave selve presseprocessen på gården og så transportere væsken til et større anlæg? Den model er der også regnet på. Den virker især tilta-

lende i forbindelse med kvægbrug, hvor man så at sige 

kan ”låne” græsset til saftpresning, inden resten ensile-

res. Spørgsmålet er, om der kan udvikles et koncept, 

der ikke bliver for dyrt. 

Hvad er kapaciteten på et anlæg som Ausumgaard (tonn ts/time). Hvor mange ton. Det har en kapacitet på 20 tons frisk græs i timen sva-

rende til ca. 4 tons TS i timen. 

Hvad er vandprocenten på græspulpen?  Proteinpastaen, der kommer ud fra dekantercentrifu-

gen har et tørstofindhold på 45-50 % TS. 

Fiberkagen, der nogen gange kaldes pulpen, har typisk 

en tørstofprocent på 35 -40 % TS. 
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Kan man bruge det våde protein produkt som et bindemiddel til at presse en stærkere tørfoder pille i 

økologien, som man har fedt og melasse i den konventionelle produktion? Derved sparer man noget 

af tørringen. 

Det har været forsøgt at blande proteinpasta med ca. 

30 % TS direkte i foderblanderen forud for pillepres-

sen. Det gav problemer med opblandingen og derefter 

i pillepressen og kunne kun lade sig gøre med få pro-

cent pasta i foderet. Det kunne være interessant at 

gentage forsøget med det forbedrede produkt med om-

kring 50 % TS. 

Hvilken tørreteknik bruges efter centrifugeringen ? Spin-Flash tørring. 

 

Links til hjemmesider om græsprotein 

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprograms temaside om grøn bioraffinering: https://mst.dk/erhverv/groen-virksomhed/groent-udviklings-og-

demonstrationsprogram-gudp/groen-bioraffinering/ 

 

Projekt OrganoFinery: https://www.landbrugsinfo.dk/public/c/6/2/organofinary 

 

Rapport: Bioraffineret græsprotein til økologiske husdyr: https://www.landbrugsinfo.dk/-/media/landbrugsinfo/public/f/d/8/oe-18-3658-bioraffine-

ret_graesprotein_oekologiske_husdyr1.pdf 

 

Projekt SuperGrassPork: https://icrofs.dk/forskning/dansk-forskning/organic-rdd-3/supergrasspork/ 

 

Projekt Græs-prof: https://www.seges.dk/da-dk/innovation-og-udvikling/graesprotein 

 

Projekt TailorGrass (Ausumgaard-anlægget): https://www.rd-as.com/da/graesproteinfabrik/ 

https://mst.dk/erhverv/groen-virksomhed/groent-udviklings-og-demonstrationsprogram-gudp/groen-bioraffinering/
https://mst.dk/erhverv/groen-virksomhed/groent-udviklings-og-demonstrationsprogram-gudp/groen-bioraffinering/
https://www.landbrugsinfo.dk/public/c/6/2/organofinary
https://www.landbrugsinfo.dk/-/media/landbrugsinfo/public/f/d/8/oe-18-3658-bioraffineret_graesprotein_oekologiske_husdyr1.pdf
https://www.landbrugsinfo.dk/-/media/landbrugsinfo/public/f/d/8/oe-18-3658-bioraffineret_graesprotein_oekologiske_husdyr1.pdf
https://icrofs.dk/forskning/dansk-forskning/organic-rdd-3/supergrasspork/
https://www.seges.dk/da-dk/innovation-og-udvikling/graesprotein
https://www.rd-as.com/da/graesproteinfabrik/

