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Vores mål er, at give næste generation lyst og 
mulighed for at videreføre vores virksomhed

Det kræver:
• Altid respekt for økonomi

• Vi og vores er planens vigtigste aktiv
• Vi skal udvikle os i samspil med vores omgivelser

• Vores dag skal være god og motiverende





Potentialer for græsprotein
• Klima og miljø
• Landbruget som helhed
• Det enkelte landbrug
• Synergieffekter mellem landbrugets driftsgrene og omgivelser



Protein er interessant

Bæredygtigt protein er meget 
interessant!

Multifunktionelt bæredygtigt protein 
er SUPER interessant!!!



Multifunktionelt bæredygtigt protein
• Bæredygtigt protein – (husk Ausumgaards bæredygtighedselementer)
• Biodiversitet
• Kulstoflagring
• Bidrag til sædskiftet og jordens frugtbarhed
• Ingen eller meget lidt brug af kemi i produktionen af kløvergræs i marken
• Mulighed for at katalysere hele processen omkring robotløsninger i vores planteavl 

(bedre arbejdsplads, grøn energi, lav påvirkning på naboer og markvildt)
• Meget lille næringsstofudvaskning 



Dyrkning
- Kløvergræsmarker er vores udgangspunkt og 

dyrket som til køer
- Udlægning i vårsæd eller ved ”strigling” i 

vintersæden
- Udlæg af hvidkløver i rapsmarken
- Kan man forestille sig efterafgrøder i fremtiden?
- Lucerne?
- Kan der bruges ekstensive arealer?



Høst
Antal slæt
3 til mange!... 
-Høstteknikker er med til at definere antal
-Fagligheden vil sige 4-7 slæt
-Omkostninger?
-Robotter vil give nye muligheder – men 
hvornår?



Græs – kort eller langt!
Et af de store spørgsmål er om græsset 
skal være kort eller langt når det 
ankommer til proteinfabrikken
• Høstteknik
• Marktryk
• Logistik
• Dosering fra bufferlager
• Neddeling før presning
• Saftudbytte
• Kvalitet af proteinet
• Omkostninger











Afsætning – Værdikæder – Samarbejdspartnere - Interessenter
1. Proteinet – kan det deles op
2. Græsfiber – Biogas, køer, byggematerialer
3. Brunsaft – udvanding, biogas, olieraffinering, kosmetik…
4. Kulstofbinding – certifikater, dokumentation, marked
5. Næringsstofoptag / sikring – reduceret udvaskning, recirkulation næringsstoffer
6. Biodiversitet – varierende afgrøder, flerårigt rodnet, marked, certifikater
7. Grundvand – reduceret kemi og næringsstoffer i grundvandet
8. Øget vandinfiltrationskapacitet
9. ? Der er nok noget som vi ikke helt har set mulighederne i endnu!



Projekt, Udvikling og udfordringer!

-Projektet er godt hjulpet af at GUDP har bevilliget projektet 14,9 mio. kr. af 
det samlede budget på ca. 30 mio. kr. 

-Jeg har ikke store erfaringer med at være med i et så stort udviklingsprojekt 
som dette og dele af dette har jeg undervurderet. 

- Jeg havde troet, at udviklingen var tættere på et ”sikkert” setup omkring 
kernekomponenter i processen og eksempelvis om græsset skal være langt, 
kort eller?

- Der er lige nu rigtig mange ting vi er kraftigt i tvivl om 
- hvordan skal vi høste, 
- hvordan skal vi tage det ind i anlægget, 
- hvordan skal vi presse saften ud… 
- Er der nok protein i praksis til at betale for processen
…. Mange store investeringer, omkostninger og risici, men vi tror på at vi får 
tingene til at lykkes! – perspektiverne er store og vi vil kunne bidrage positivt 
til så mange dagsordener, hvis vi som landbrug får det til at lykkes, så det skal 
lykkes!



Fremtidsperspektiver

• Konkurrencen med andre vegetabilske proteinkilder (økologisk soja, ….)
• Processen i fremtiden:  - Høst lang – høst kort – transport – forarbejdningsproces
• Hvilke produkter skaber vi? Protein, Græsfiber, brunsaft, klima…
• Dimensioner på græsproteinanlæg
• Decentrale eller centrale anlæg? / Investeringsstørrelser / Setups

• DET ER VILDT SPÆNDENDE AT VÆRE LANDMAND!!! 


	Dias nummer 1
	Dias nummer 2
	Dias nummer 3
	Dias nummer 4
	Dias nummer 5
	Dias nummer 6
	Dias nummer 7
	Dias nummer 8
	Græs – kort eller langt!
	Dias nummer 10
	Dias nummer 11
	Dias nummer 12
	Dias nummer 13
	Dias nummer 14
	Projekt, Udvikling og udfordringer!���-Projektet er godt hjulpet af at GUDP har bevilliget projektet 14,9 mio. kr. af det samlede budget på ca. 30 mio. kr. ��-Jeg har ikke store erfaringer med at være med i et så stort udviklingsprojekt som dette og dele af dette har jeg undervurderet. ��- Jeg havde troet, at udviklingen var tættere på et ”sikkert” setup omkring kernekomponenter i processen og eksempelvis om græsset skal være langt, kort eller?��- Der er lige nu rigtig mange ting vi er kraftigt i tvivl om �- hvordan skal vi høste, �- hvordan skal vi tage det ind i anlægget, �- hvordan skal vi presse saften ud… �- Er der nok protein i praksis til at betale for processen�…. Mange store investeringer, omkostninger og risici, men vi tror på at vi får tingene til at lykkes! – perspektiverne er store og vi vil kunne bidrage positivt til så mange dagsordener, hvis vi som landbrug får det til at lykkes, så det skal lykkes!
	Fremtidsperspektiver

