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Den danske import af soja har betydelige negative klima- og miljøeffekter. Den 

stadigt stigende efterspørgsel på foderproteiner som den store danske animal-

ske landbrugsproduktion bidrager til, presser til stadighed naturområder og 

biodiversitet i især Sydamerika, og medfører en betydelig udledning af driv-

husgasser. Udledningen af drivhusgasser relateret til den danske efterspørgsel 

på sojaproteiner kan skønnes til ca. 6 mio. tons CO2e/år, hvilket svarer til over 

80 % af udledningen fra de danske personbiler eller næsten halvdelen af den 

nationale udledning fra dansk landbrug. 

 

Denne rapport viser, at der med øget dansk produktion af flerårige foderafgrø-

der er potentiale for væsentligt at reducere eller helt eliminere importen af so-

japroteiner til foderbrug. Den viser også, at der trods de store klima- og miljø-

fordele har været forbløffende lidt forskning om og praktisk erfaring med eks-

trahering af proteiner til foderbrug fra flerårige afgrøder. Gennem et øget 

forskning og udvikling på dette område vil Danmark kunne bidrage markant til 

at mindske den globale drivhusgasudledning.  
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1. Indledning 

En stor del af Danmarks og danskernes miljø og klimapåvirkning sker udenfor 

landets grænser, idet vi importerer mange af vores råvarer og forbrugsvarer. 

Dette gælder også for landbrugssektoren, som har en så stor animalsk produk-

tion i form af svinekød, oksekød, fjerkræ, æg og mejeriprodukter, at vi ikke selv 

producerer nok foder, særligt i form af protein. Vi har derfor en stor import af 

foder fra andre dele af verden, som kan have store miljø- og klimamæssige 

konsekvenser i produktionslandene. Dette betyder, at dansk producerede varer 

har væsentlig større negative påvirkninger af miljøet og klimaet end man 

umiddelbart får indtryk af. Denne rapport beskriver foderimportens konse-

kvenser med fokus på udledningen af drivhusgasser, og beskriver hvorledes 

denne mest effektivt kan imødegås.  

 

I Danmark har der været meget fokus på at lave bioraffinaderier til produktion 

af brændstof fra foder og restprodukter, men som det fremgår af denne rap-

port, vil en fokus på bioraffinaderier, der prioriterer produktion af foder i ste-

det for brændstof have en væsentlig bedre global klimaeffekt. Med forskning, 

udvikling og produktion på dette område vil Danmark kunne yde et bidrag til at 

imødegå nogle af de betydeligste miljø- og klimamæssige omkostninger, der er 

ved landbrugsproduktion og i særdeleshed den animalske produktion. 

 

Da landbrug og skovbrug globalt står for op mod 30% af den samlede udled-

ning af drivhusgasser, fortjener dette område lige så stor fokus som udlednin-

gen af drivhusgasser fra energisektoren - ikke mindst fordi en reduktion i land- 

og skovbrugssektoren ikke kræver de samme teknologispring, og derfor kan bi-

drage med hurtige og omfattende reduktioner i udledningen. 
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2. Foderforbrug og produktion i Danmark 

Danmark har en meget stor animalsk produktion, og langt størstedelen af de 

danske afgrøder anvendes til foder. Samtidig har Danmark en stor import af 

primært proteinholdige afgrøder i form af sojaprodukter. Den danske eksport 

af korn varierer meget, og er afhængig af høstudbyttet i de enkelte år. 

 

Foder kan overordnet opdeles i to typer: Kraftfoder og grovfoder. Kraftfoder er 

f.eks. korn og sojaprodukter, som har en høj energitæthed og som er let fordø-

jelig for både drøvtyggere (f. eks køer) og ikke-drøvtyggere (f. eks grise). Grov-

foder er  græs, halm, ensilage mm., som kan udgøre en stor del af foderet hos 

drøvtyggere (men også f. eks heste), men kun en lille andel hos f. eks grise, da 

de ikke kan omsætte grovfoder i tilstrækkeligt omfang, og da de fysisk ikke kan 

indtage særligt store mængder foder.  

 

Kraftfoder er derfor en vigtig del af foderet til især grise. Foderet skal bestå af 

en given blanding af bl.a. kulhydrater, fedt og protein. Grovfoder som kløver-

græs har en ret stor andel af protein, mens afgrøder som byg og hvede ikke har 

et tilstrækkeligt stort proteinindhold (og den rette sammensætning af proteiner 

og aminosyrer) så de kan udgøre den eneste foderkilde til f. eks grise. Da grise 

som udgangspunkt ikke kan spise kløvergræs og få proteinerne derfra, impor-

teres proteinet i form af soja, og soja produkter udgør typisk omkring 20 % af 

svinefoderet. Foder opgøres ofte som foderenheder, hvor en foderenhed svarer 

til næringsværdien af 1 kg byg. 

 

Fordelingen af arealkravet til de forskellige fodermidler for den animalske pro-

duktion i EU-27 fremgår af figur 1. Den viser, at den relative andel af protein-

rigt foder (også målt som arealkrav til produktion) er høj hos grise og fjerkræ, 

medens den er mindre hos kvæg, hvilket netop udtrykker, at kvæget kan hente 

en stor del af sit proteinbehov gennem grovfoder, som oftest vil være græs og 

forskellige former for ensilage. 
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Figur 1. Fordeling og arealkrav for fodermidler i EU-27 i mio. hektar (Mha). 
Fra fra Lesschen et al. (2011). 

 

En samlet opgørelse af anvendelsen af kraftfoder i Danmark i 2011/12 fremgår 

af tabel 1. Forbruget af kraftfoder var på 9790 mio. foderenheder (FE), inde-

holdende 1721 mio. kg råprotein. Med en import på 3153 mio. FE og 999 mio. 

kg råprotein, hvoraf 627 mio. kg udgøres af sojakager, udgør proteinimporten 

og især importen af sojakage en væsentlig del af det danske foderforbrug. Der-

med har de danske animalske produkter en miljø- og klimabelastning, der i vid 

udstrækning også er betinget af sojadyrkningens konsekvenser i produktions-

landene. 

 

  Kraftfoderfor-

brug i alt 

Heraf soja-

kager 

I alt dansk produceret 
og importeret 

Vægt (mio. kg) .. 1353 

 Foderværdi (mio. foderenheder) 9790 1633 

 Ren råprotein (mio. kg.) 1721 627 

Dansk produceret Vægt (mio. kg) .. 0 

 Foderværdi (mio. foderenheder) 6637 0 

 Ren råprotein (mio. kg.) 723 0 

Importeret  Vægt (mio. kg) .. 1353 

 Foderværdi (mio. foderenheder) 3153 1633 

 Ren råprotein (mio. kg.) 999 627 

Tabel 1. Forbrug af dansk produceret og importeret kraftfoder fordelt på fo-

derenheder og råprotein i 2011/12 (Kilde: Statistikbanken). 
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3. Klimapåvirkning af foderproduktion og sojaimport 

Som nævnt er landbrugssektoren globalt en af de største udledere af drivhus-

gasser, og det skyldes især den animalske produktion. En stor del af nærings-

indholdet går nemlig tabt når plantekalorier skal omdannes til animalske kalo-

rier (med en faktor 5-10), og der bruges derfor store arealer til foderproduktio-

nen. FAO regner med, at ca. 80 % af verdens landbrugsarealer anvendes i den 

animalske produktion. Dyrkningen af afgrøder medfører i sig selv udledninger i 

form af bl.a. lattergas og metan fra gødningen, produktion af gødning, energi-

forbrug etc., men også ved at man beslaglægger arealer, der ellers kunne være 

anvendt til andre formål, f. eks til skov der ville kunne binde en væsentlig 

mængde kulstof. Sidstnævnte benævnes Land Use Change (LUC) og hvis den er 

indirekte Indirect Land Use Change (iLUC). 

 

iLUC opstår f. eks, når Danmark efterspørger soja på verdensmarkedet, hvor 

man inddrager nye landbrugsarealer – bl.a. i form af ryddet skov - til at produ-

cere sojaen, og dermed udleder store mængder CO2e. LUC kan opstå når man i 

Danmark f. eks dræner et vådområde for at dyrke korn eller græs, hvor store 

mængder kulstof, der er bundet i jorden, kan frigives til atmosfæren i form af 

CO2e. 

 

Alle disse kilder betyder, at der er koblet ganske væsentlige udledninger af 

drivhusgasser til dyrkning af afgrøder. Derfor er det afgørende, at disse udnyt-

tes optimalt. 

 

Der er foretaget en række detaljerede livcyklus beregninger af forskellige afgrø-

der, men flere af disse tager ikke alle kilder med. En af de mest komplette er 

dog beskrevet i Schmidt et al (2012a), Schmidt et al (2012b) og Concito (2013), 

hvor der bl.a. anvendes en model for iLUC, som søger at være så komplet som 

muligt.  

 

Beregnes udledningen fra produktion af 1 kg sojakage i LCA-programmet Si-

mapro, med inddragelse af iLUC, fås en udledning på 5,3 kg CO2e per produce-

ret kg sojakage. Det svarer til udledningen fra afbrænding af ca. 2 liter benzin.  

 

Imidlertid produceres sojaolie som biprodukt af sojakageproduktionen, og for-

trænger palmeolie, således at der på grund af sojaen produceres mindre pal-

meolie. Antages den marginale palmeolieproduktion af foregå i Malaysia vil so-

ja fortrænge palmeolie svarende til ca. 1,5 kg CO2e/kg sojakage. Nettoresultatet 

for udledningen af soja er således ca. 3,8 kg CO2e/kg sojakage. 

 

Man kan imidlertid også argumentere for, at den marginale produktion af pal-

meolie er ved at skifte fra Malaysia til Indonesien, hvor pamleolieplantagerne 

udbygges på drænede regnskovsjorde, som medfører en endnu højere udled-
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ning af CO2e end palmeolien fra Malaysia (Jannick Schmidt, Pers Comm.) I så 

fald bliver udledningen fra sojakagen netto ca. 2 kg CO2e/kg sojakage. Dog for-

ventes den fremtidige marginale produktion af palmeolie at ske i Afrika og 

Sydamerika, hvor produktionen kan skønnes at have en udledning svarende til 

Malaysia. Set som gennemsnit over en årrække er de 3,8 kg CO2e/kg sojakage 

nok pt. den mest rimelige antagelse for sojaens klimapåvirkning. 

 

Almindelige danske afgrøder som korn og rapsolie har også en betydelig klima-

påvirkning. Dette har betydning, fordi man kunne vælge at dyrke flere kendte 

proteinafgrøder (f. eks bælgfrugter) i Danmark på bekostning af korn. Herved 

ville den danske proteinproduktion vokse (om end proteinerne ikke nødven-

digvis ville have den rette sammensætning). Til gengæld vil udbyttet i form af 

foderenheder falde, da udbyttet fra bælgfrugter typisk er væsentlig lavere per 

hektar end for korn, hvilket igen ville medføre, at man skulle importere mere 

korn, eller evt. eksportere mindre. Dette ville igen medføre en klimapåvirkning 

i form af direkte eller indirekte udledning af drivhusgasser. 

 

I tabel 2 er vist de seneste beregninger for forskellige afgrøder i ovennævnte 

model. 

 

Afgrøde 
Kg CO2e per 
kg produkt 

Sojakage 3,8  
Ukrainsk 
byg 2,3 

Dansk byg 1,9 

Fransk byg 1,8 

Palmeolie 6,74 

Rapsolie 4,07 

 

Tabel 2: Beregninger af klimapåvirkningen fra forskellige afgrøder, uden evt. 

udnyttelse af halm til energi (Ref. Jannick Schmidt, Pers Comm, endnu upub-

licerede data). 

 

Beregningerne er naturligvis tilknyttet en række usikkerheder og forudsætnin-

ger, men bl.a. på grund af den store import af foder kan man ikke umiddelbart 

antage, at den danske landbrugsproduktion hører til blandt de mest klimaven-

lige i Europa. 

 

I den danske debat om landbrugets klimabelastning refereres ofte til en hol-

landsk rapport, der sammenligner klimabelastningen fra europæiske landbrug 

(Lesschen et al. 2011). Her kommer den danske svineproduktion lidt bedre end 

EU-gennemsnittet, jfr. figur 2. De opgørelser der er anvendt inddrager dog ikke 
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fulde effekter fra LUC og iLUC, hvorfor klimaeffekten fra bl.a. sojaimporten ik-

ke fuldt afspejles i beregningerne. 

 

Figur 2. Udledning af CO2e/kg svin uden Land Use Change mm. (fra Les-

schen et al.,2011). 

 

En anden undersøgelse (Wiess et al. 2012) har lavet en tilsvarende beregning, 

men har inkluderet effekten fra LUC og iLUC, og her ligger den danske klima-

belastning per kg svin over EU- snittet, og udledninger per kg produceret kød 

er også væsentlig højere, jfr. figur 3.  
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Figur 3. Udledning fra svinekød (ab farm, dvs. før slagtning) og rangering i 

EU når den fulde effekt af bl.a. sojaimporten medtages. Det bemærkes at 

drivhusgasbelastningen fra den danske svineproduktion her ligger over EU-

snittet. De forskellige farver er delelementer fra udledningen, og er forklaret i 

original-referencen (Weiss et al 2012). 

 

Det samme billede i de to undersøgelser gælder for mejeriprodukter, hvor 

Danmark ligger henholdsvis under og over EU-gennemsnittet. Beregningerne 

fra Weiss overvurderer dog kvælstofudledningen fra bl.a. gødningshåndterin-

gen fra en række lande, herunder Danmark. Dette ændrer dog ikke signifikant 

på rangordenen landene imellem. 

 

Disse to undersøgelser illustrerer udmærket, hvor afgørende det er, at alle kil-

der så vidt muligt medtages i beregningerne, og hvor afgørende importen af 

proteinfoder er, når klimabelastningen fra en given animalsk produktion skal 

beregnes. Sidst men ikke mindst understreger de, hvor stort et klimapotentiale, 

der kan opnås, hvis man kan undgå denne foderimport. 
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4. Forbrug, import og miljøbelastning fra sojaprotein 

 

Forbruget og importen af soja får stadig større opmærksomhed, ikke mindst 

politisk.  Fødevareøkonomisk Institut har derfor udarbejdet en rapport om im-

porten og produktionen af sojaprotein og palmeolie for Fødevareministeriet 

(Fødevareøkonomisk institut, 2012/13). 

 

Anvendelsen af sojaprodukter i Danmark fremgår af figur 4. 

Figur 4: Produktionskæden for sojaprodukter i Danmark. De lyse farver re-

præsenterer produkter uden for fødevaresektoren. (fra Fødevareøkonomisk 

institut, 2012/13). 

 

Langt størstedelen (90%) af sojaimporten består af sojaskrå, der bruges  til fo-

derformål i landbrugssektoren. 80% af sojaskråen anvendes som svinefoder, 

mens resten går til malkekvæg, slagtekalve, ægproduktion og slagtekyllinger. 

 

Figur 5 viser importen af sojaprodukter over tid, og det fremgår, at importen er 

jævnt stigende, dog med et væsentligt knæk i forbindelse med den økonomiske 

krise. 
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Figur 5: Danmarks import af soja-produkter over tid (fra Fødevareøkono-

misk institut, 2012/13) 

 

 

Importen, eksporten og dens økonomiske værdi fremgår af tabel 3. Som det 

fremgår udgør importen af sojaskrå en værdi på godt 4 mia. kr/år, og udgør 

derfor et betragteligt beløb for både købere og sælgere af produktet. 

 

 

Tabel 3. Import og eksport af sojaprodukter, og deres økonomiske værdi (fra 

Fødevareøkonomisk institut, 2012/13) 
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Importen af sojaskrå til Danmark sker altovervejende fra Argentina og Brasili-

en, jfr. tabel 4. Langt den største importør af sojaskrå til Danmark er DLG, som 

samlet importerer ca. 1 mio. tons sojaskrå/år, især fra Argentina. Importen fra 

de øvrige lande er sandsynligvis for en stor del reeksport, dvs. at oprindelses-

landet ikke er f. eks Tyskland eller Holland. 

 

Tabel 4. Import af soja produkter til Danmark i 2011 (fra Fødevareøkonomisk 

institut, 2012/13) 

 

Sojaimporten har stor opmærksomhed såvel politisk som fra forskellige 

NGOer, pga. af de miljømæssige og sociale udfordringer, der er forbundet med 

produktionen af den. Derfor diskuteres det meget, om man kan løse problemet 

ved udelukkende at importere certificeret soja, og dermed betragte denne som 

bæredygtig. Ved de forskellige certificeringsordninger kan man givet sikre, at 

sojaen har en bedre social profil, men man vil næppe via certificeringer kunne 

sikre, at klimapåvirkningen bliver mindre. Dette skyldes, at en certificering ik-

ke vil ændre den marginale produktion, da det er den samlede stigende pro-

duktion, der er problemet i relation til klima (DCA, 2013). 

 

Importen af proteinafgrøder mv. til EU har ifølge (European Commission, DG 

ENV (2013)) givet anledning til rydning af 7,5 millioner hektar regnskov og an-

den skov i perioden fra 1990 til 2008, jfr. figur 6. 
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Figur 6. Fordeling af skovrydning som følge af forskellige EU-importerede 

afgrøder. Som det fremgår, er konsekvensen af importerede proteinafgrøder 

betydelig for skovrydningen (1990-2008). Fra European Commission, DG 

ENV (2013). 
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5. Sojaimportens samlede klimapåvirkning 

Som det fremgår af kap. 3 er nettoudledningen fra import af sojaskrå fra 2 til 

3,8 kg COe2/kg, afhængig af hvor belastende den marginale produktion af 

palmeolie er for klimaet. Fremadrettet forventes en nettoudledning fra sojaskrå 

på ca. 3,8 kg CO2e/kg. 

 

Med en nettoimport af sojaskrå på godt 1,5 mio. tons/år, kan den samlede kli-

mapåvirkning anslås til af størrelsesorden 6 mio. tons CO2e/år. Det svarer til 

80 % af udledningen fra de danske personbiler eller næsten halvdelen af land-

brugets nationale udledning. 

 

I Danmark er der meget fokus på at udnytte biomasse til energi i forskellige 

former, herunder til f. eks bioethanol eller biogas. Ingen af dem har dog til-

nærmelsesvis samme potentiale for CO2e-reduktioner som udviklingen af kli-

mavenlige alternativer til sojaimporten. Men fordi drivhusgasudledningen fra 

sojaproduktionen ikke indgår i de nationale danske CO2e-regnskaber er der 

kun ret lille fokus på dette potentiale, uagtet at de danske produkter ville få en 

væsentlig bedre klimaprofil, og at løsninger på dette område potentielt kunne 

have international interesse. 

 

En anden årsag er, at der på energiområdet er tradition for store afgifter, og 

dermed også støttemuligheder i form af afgiftslettelser. Dette betyder, at når 

man diskuterer biomasse er der ofte økonomiske gevinster i at omdanne denne 

til energi, selvom CO2e-potentialet kan være væsentlig større ved i stedet at fo-

kusere på en større og bedre foderproduktion. Når man diskuterer bioraffina-

derier i Danmark har man derfor som oftest fokuseret på energiproduktionen, 

og med foder som et biprodukt. Ud fra et klimasynspunkt bør man vende det 

om og tænke bioraffinaderier ind som foderproducenter, evt. med energi som 

et biprodukt. Dette er vigtigt i forhold til hvilke processer man vælger. 

 

I betragtning af, hvor store miljø- og klimabelastninger, der afstedkommes af 

sojaproduktionen, er det forbløffende, hvor lidt fokus og specielt hvor lidt 

forskning, der reelt er lavet de seneste 30 år på dette område. 
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6. Alternative proteinkilder 

 

Som det fremgår af de foregående kapitler, er den danske animalske produkti-

on så stor, at vi må importer store mængder af protein til foder, primært i form 

af sojaskrå. Sojaskråen er et særdeles godt foder til en rimelig pris, og med en 

god fordeling af proteiner og aminosyrere. Drøvtyggere som malkekvæg kan 

udnytte proteinet i f. eks græs og majsensilage, hvilket ikke er tilfældet for de 

enmavede dyr som svin og fjerkræ. 

 

Disse skal typiske have et foder med 15 % protein og 85% energi, med høje krav 

til proteinkvaliteten, høj fordøjelighed med et højt indhold af sukker/stivelse og 

fedt, men med et relativt lavt indhold af fiber. For protein er indholdet af lysin 

og methionin vigtigt. Dette betyder, at enmavede dyr kun i meget begrænset 

omfang kan udnytte grovfoder som græs og ensilage. 

 

Traditionelle proteinrige afgrøder i Danmark er f. eks raps, ærter, lupin, og sol-

sikke, og man kan med rette spørge sig selv, hvorfor man så ikke bare dyrker 

flere af disse proteinrige afgrøder i Danmark. Dette skyldes, at udbyttet per he-

tar kan være ret lille på disse afgrøder, og de i ren form kun bør anvendes i en 

relativ lille del af foderet, dels fordi proteinsammensætningen og fordøjelighe-

den ikke er optimal, og dels fordi de kan indeholde en række stoffer (ANF’er, 

Anti Nutritinal Factors), som hæmmer tilvæksten og sundhedstilstanden hos 

dyrene. Nogle af disse problemer kan helt eller delvist imødekommes ved at 

fermentere produkterne. Enkelte landmænd fodrer da også svin med fermente-

rede proteinafgrøder, ligesom der findes firmaer, der har specialiseret sig i 

produktion og salg af disse afgrøder. 

 

I tabel 5 er vist indholdet af forskellige proteiner og potentielle udbytter for for-

skellige afgrøder i Danmark (Soja dyrkes dog ikke i Danmark) 

 
 Udbytte 

t/ha 
Protein 

% 
Protein 
kg/ha 

Lysin 
Kg/ha 

Methionin 
Kg/ha 

Soja 2 35 700 43 9 
Raps 5 20 1000 60 20 
Ærter 6 22 1300 92 13 
Hvede 9 11 1000 30 16 
Kløvergræs 13 12 1500 120 52 
Rødkløver 12 21 2600 200 90 
Enggræs 3 12 350 25 12 

 

Tabel 5: Udbytter (tørstof) og proteinindhold i forskellige afgrøder i Dan-

mark (ekskl. soja). Sojaudbyttet fra de 20 største producenter i verden er ca 

2.3 t/ha, men markerne indgår typisk i rotation med græs. Tabel efter DCA , 

Århus Universitet (2013b) og Møller et al (2005). 
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Som det fremgår, er udbyttet fra soja relativt lavt, men med et procentvis højt 

indhold af protein, som hæves til ca. 50%, når olien presses ud af sojaen og so-

jaskråen ristes. Samtidigt er indholdet af lysin højt. 

 

For raps og ærter ses væsentlig højere udbytter end for soja og med en højere 

produktion af protein per hektar, dog med et lavere procentuelt indhold af pro-

tein i forhold til soja. Samtidigt kan disse afgrøder som nævnt indeholde 

uønskede ANF. 

 

For hvede ses et højt udbytte, men med et lavt procentuelt proteinindhold og 

ret lavt indhold af lysin og methionin. 

 

Derimod ses for kløvergræs og rødkløver høje udbytter, og for især rødkløver et 

meget stort proteinudbytte per hektar, med et højt indhold af lysin og methio-

nin. 

 

Udbyttet fra rødkløver er således næsten fire gange højere per hektar end for 

soja, men som nævnt kan enmavede dyr som svin og fjerkræ kun i begrænset 

omfang udnytte dette foder. Det afgørende punkt er derfor, om man ved en 

proces kan ekstrahere proteinet, således at dette kan anvendes mere bredt. 

 

Men som det fremgår af tabellen, er proteinudbyttet også for raps og ærter bed-

re end for soja per hektar, og som nævnt kan problemet med ANF’er helt eller 

delvist imødegås ved en fermentering. Umiddelbart er dette da også fornuftigt 

ud fra en klimamæssig betragtning, men pga. det lavere udbytte og den lavere 

proteinprocent slår klimaeffekten ikke positivt igennem: 

 

Hvis vi antager at man dyrker raps på en given mark i stedet for hvede, vil 

rapsmarken samlet give 5000 FE/hektar, medens hvedemarken vil give ca. 

4000 FE mere. Disse 4000 FE skal i stedet importeres (eller eksporten skal re-

duceres tilsvarende). Tages udgangspunkt i tabel 2 vil import af 4000 kg hvede 

medføre en nettoudledning på ca 8 tons CO2e. Dyrkning af rapsen har ideelt 

set fortrængt 1 ton soja, svarende til en udledning på ca 4 tons CO2e. 

 

Nettoudledningen vil derfor stige, om end ”trykket” på f. eks regnskoven vil bli-

ve mindre. Udledningen på den importerede hvede skal helt ned omkring 0,5 

kg CO2e/kg hvede for at klimaregnskabet balancerer, og det er næppe reali-

stisk. 

 

Antages i stedet, at proteinindholdet i kløvergræs/rødkløver ved en ekstrahe-

ring kan anvendes lige så bredt som sojaskrå, vil 1 ha rødkløver kunne fortræn-

ge 3,7 ha soja, svarende til ca. 28 tons CO2e. Da den samlede mængde foder-

energi er den samme som eller lidt bedre end for hvedemarken, er dette altså 
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en nettogevinst ved kløvergræsset. Hertil kommer de klimafordele som fleråri-

ge afgrøder har i form af lagring af kulstof, reduktion af udvaskningen af kvæl-

stof etc. 

 

Antages alt sojaprotein i Danmark at skulle fortrænges af protein fra rødkløver 

– under antagelse af, at råproteinet for den importerede soja er 627.000 ton - 

vil det således kræve ca. 250.000 ha med rødkløver, hvor alt proteinet kan eks-

traheres. Imidlertid er der også foderenergi i den importerede soja (1.633 mil-

lioner FE), som kompenseret ved en øget import af hvede vil svare til en udled-

ning på ca 2,5 mio tons CO2e.  

 

I stedet for at importere denne foderenergi kunne det overvejes at udnytte an-

dre kilder til foderenergi. FE på kløvergræsset kan sandsynligvis øges væsent-

ligt i forhold til korn (DCA,2013b) og måske helt kompensere for den manglen-

de foderenergi, eller man kunne blive bedre til at udnytte den foderenergi, der 

er i halm. 

 

I dag anvendes ca. 32 % af det bjærgede halm til foder, mens knap 50 % bruges 

til energi (DCA, 2013b), og der er planer om at udnytte væsentlig mere halm, 

dels til f. eks biogas, men også til 2G bioethanol. Der går ca. 4 kg halm til 1 FE, 

men halmen er meget svært fordøjelig. Den danske halmproduktion er ca. 6 

mio. tons/år, hvoraf 4 mio. tons i dag udnyttes. Antages det som minimum at 

kunne udnytte FE-værdien svarende til den rå halm, er der ca. 1500 mio. FE i 

den danske halmproduktion. 

 

Produktionen af bioethanol sker ved, at halmen først ”åbnes” ved tryk, kogning 

og mekanisk forarbejdning, således at stivelse/sukkeret i halmen er tilgængelig 

for den efterfølgende gæring. I princippet er foderværdien af halmen efter åb-

ning væsentlig bredere tilgængelig end for den rå halm, og processen kunne 

stoppes her og den åbnede halm bruges til foder i stedet for videreforarbejd-

ning til bioethanol. I så fald øges det tilgængelige FE-indhold og fordøjelighe-

den i halmen væsentligt. 

 

Forenklet kan man sige, at mens 1 GJ energi i bioethanol kan fortrænge 1 GJ 

energi i fossil benzin svarende til 73 kg CO2, vil 1 GJ som foderenergi fortrænge 

import af 1 GJ FE, som målt som hvede vil svare til ca. 100 kg hvede, som igen 

vil medføre en udledning på ca. 200 kg CO2e. At anvende restprodukter til fo-

der og fødevarer er altså knap tre gange mere CO2-effektivt end at anvende 

dem til brændstoffer. Ud fra disse tal og forudsætninger er det klart, at det gi-

ver endog meget store klimafordele hvis man kan erstatte den importerede soja 

med proteiner ekstraheret fra kløvergræs, og hvis man samtidigt i videst mulige 

omfang kan bruge restprodukter fra landbruget som f.eks. halm til foderenergi 

i stedet for til energi i energisektoren. 
  



Klimagevinster ved øget proteinproduktion i Danmark 

 18 

7. Ekstrahering af protein og foderenergi fra grovfoder 

 

I betragtning af, hvor store klima og miljøfordele, der er ved at øge produktio-

nen af protein på eksisterende marker, er det forbløffende hvor lidt fokus der er 

på området, og hvor lidt forskning der er publiceret omkring dette. Der er en 

del litteratur tilbage fra 70’erne, men kun yderst sparsomme referencer fra de 

senere år. Det virker som om den store bekymring, der har været omkring 

dyrkningen af f. eks sojaprotein, ingen effekt har haft på at finde alternativer i 

ret stort omfang.  

 

Dette kan skyldes, at den forskningsmæssige fokus, bevillinger og politiske pri-

oriteter har været på at fremstille energi og specielt flydende brændstoffer som 

ethanol og biodiesel fra afgrøder, selvom såvel klima- som miljøfordelene kan 

være betydelig højere ved at fokusere på en højere foder- og fødevareprodukti-

on fra de samme arealer. Dette har dels været en følge af manglende opmærk-

somhed og accept på de negative klima- og klimakonsekvenser, der er af føde-

vare- og proteinproduktion, dels at de industrielle interesser kan være højere 

for produktion af brændstoffer end for foder. Samfundsmæssig er betalingsvil-

ligheden for brændstoffer nemlig betydelig større end for foder og fødevarer. 

 

Som eksempel, er produktionen af biobrændstoffer ofte hovedformålet i mange 

projekter, og med en evt. foderproduktion som et biprodukt. Ud fra en klima-

mæssig vurdering burde processer og argumentationen vendes om, så hoved-

formålet burde være en øget foder og proteinproduktion, evt. med energi og 

brændstoffer som et biprodukt. Efterspørgslen på fødevarer – ikke mindst som 

følge af en stærkt stigende global middelklasse - vil blive meget større i fremti-

den, ligesom de potentielle negative klima- og miljøkonsekvenser som følge af 

denne vil stige markant. Langt den største landbrugsmæssige fokus bør derfor 

være rettet mod dette problem, mens de energimæssige udfordringer primært 

bør løses gennem andre virkemidler. 

 

De eksisterende videnskabelige artikler om ekstraktion af protein fra grovfo-

derafgrøder er primært relateret til en add-on proces på anlæg, der har til for-

mål at producere biobrændstoffer, hvor foderenergien i videst mulige omfang 

søges omdannet til brændstoffer. Det har ikke været muligt at finde (om end de 

muligvis findes) publicerede artikler om anlæg, der alene fokuserer på at opti-

mere såvel protein som foderenergiproduktionen fra f. eks kløvergræs. 

 

I litteraturen beskrives i princippet to processer til at ekstrahere proteiner og 

foderenergi fra grøntafgrøder, om end der via forskning i avanceret bioraffina-

deriprocesser givet vil kunne findes andre metoder. De to måder der beskrives 

er dels en maling og findeling af grøntafgrøderne så cellevæggene brydes, med 

efterfølgende presning, så der fremkommer en meget proteinrig juice. Protei-
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nerne i denne juice koaguleres ved en dampinjektion, så der kan isoleres et helt 

koncentreret og i princippet tørt proteinprodukt (Bals et al, 2011). Resten af 

afgrøden kan anvendes som foder i form af f. eks grøntpiller til kvæg (Kamm & 

Kamm, 2004). Op til 70 % af proteinet kan ekstraheres med denne metode (og 

kan givet øges ved yderligere udvikling), ligesom restproduktet – pulpen - sta-

dig vil have et protein- og foderenergiindhold, der kan udnyttes af f.eks. kvæg. 

 

Princippet er vist i figur 7. 

 

 

 

Figur 7. Princippet i ekstrahering af protein fra grøntafgrøder via malning og 

presning af grøntafgrøder med efterfølgende ekstrahering af protein via 

varme i form af dampinjektion. Fra Bals et al, 2011 

 

Princippet er således ret simpelt, men forholdsvis energikrævende. Derudover 

der det en proces man i princippet kan lave i sit eget køkken, hvilket i et vist 

omfang udnyttes til at øge proteintilgængeligheden i ulande, bl.a. som følge af 

franske udviklingsinitiativer, f. eks APEF (Association for the Promotion of 

Leaf Concentrate in Nutrition) 

 

Den anden metode, der beskrives er basisk ekstraktion, hvor proteinet opløses i 

en basisk væske (ammoniak), og derefter kan udtrækkes ved syre, dampinjekti-

on eller ultrafiltrering. Processen er vist på figur 8. 
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Figur 8. Opkoncentrering af protein via basisk ekstraktion og ultrafiltrering. 

Fra Bals et al. (2011). 

 

Fordelen ved denne metode er, at energiforbruget er mindre, men til gengæld 

er det kun omkring 40 % af proteinet, der kan ekstraheres. Kvaliteten af prote-

inet kan også være mere tvivlsom, og der kan være udfordringer i at bruge rest-

produktet direkte til grøntpiller/foder. 

 

Det stående spørgsmål er naturligvis de økonomiske omkostninger ved at ud-

trække protein af kløvergræs frem for at importere proteinet. 

 

Det har ikke været muligt at finde tal for egentlig stand-alone anlæg, men Bals 

et al. (2011) har nogle modellerede bud på et add-on anlæg på en facilitet, der i 

forvejen laver biobrændsler. Disse fremgår af tabel 6. 

 

Tabel 6: Omkostninger og overskud ved add-on anlæg til proteinekstraktion, 

ved forskellige metoder. Elprisen i modellen er ca 30 øre/Kwh. Fra Bals et al, 

2011 
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Selvom man ikke umiddelbart kan sidestille et add-on anlæg med et stand-

alone anlæg, viser Bals model, at der godt kan være en fornuftig økonomi i at 

udvinde proteinet, og at profitten stiger i takt med proteinekstraktionen, selv-

om kapital og driftomkostningerne derved stiger. 

 

Omvendt, hvis såvel proteinekstraktet som den resterende pulp anvendes til 

foder, er det ikke givet, at man skal ekstrahere den størst mulige mængde pro-

tein, idet pulpens foderværdi herved reduceres. Den optimale fordeling mellem 

proteinekstrakt og proteinindhold i pulpen, afhænger således af de konkrete 

foderkvaliteter, og fordelingen mellem enmavede og flermavede dyr i husdyr-

produktionen. 
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8. Konklusion og anbefalinger 

 

Den danske import af soja har betydelige negative klima- og miljøeffekter. Den 

stadigt stigende efterspørgsel på foderproteiner som den danske animalske 

landbrugsproduktion bidrager til, presser til stadighed naturområder og biodi-

versitet i især Sydamerika, og medfører en betydelig udledning af drivhusgas-

ser. Dette er dokumenteret i en lang række danske og internationale udrednin-

ger. 

 

Udledningen af drivhusgasser relateret til den danske efterspørgsel på soja-

proteiner kan skønnes til ca. 6 mio. tons CO2e/år, hvilket svarer til over 80 % 

af udledningen fra de danske personbiler eller næsten halvdelen af den natio-

nale udledning fra dansk landbrug.  

 

En vision om en mere bæredygtig produktion af fødevarer i Danmark, giver 

derfor ingen mening, så længe den i stort omfang er baseret på import af soja-

proteiner fra udlandet. Selv et fokus på alene at købe certificerede sojaproduk-

ter vil ikke i sig selv sikre en bæredygtig produktion, herunder bidrage til re-

duktionen af udledning af klimagasser eller fremme biodiversiteten. 

 

Regeringen har med sin vækstplan for fødevarer bl.a. valgt at fokusere på, at 

den danske fødevareproduktion skal være ressourceeffektiv og bæredygtig som 

et af de vigtigste punkter, og at der skal skabes en ”fælles” fortælling om dette. 

Forudsætningen for at nå dette mål er en alternativ proteinkilde, når klima og 

miljøbelastningen fra den eksisterende praksis er så omfattende som tilfældet 

er. 

 

Beregningerne i denne rapport viser også, at der kan være væsentlig større mil-

jø- og klimagevinster ved at dyrke flerårige afgrøder til fødevarer og foder end 

ved at dyrke afgrøder til energiproduktion, ligesom gevinsterne ved at bruge 

restprodukter til foder er væsentlig større end at bruge restprodukter til ener-

giproduktion. Alligevel synes en stor del af landbrugets bidrag til at løse klima-

krisen at være fokuseret på produktion af energiafgrøder, uagtet at dette ikke er 

den mest effektive måde at reducere belastningen med klimagasser. 

 

Denne rapport viser, at der er et potentiale for væsentligt at reducere eller helt 

eliminere importen af sojaproteiner til foderbrug med flerårige afgrøder, men 

også at der – trods de store miljø- og klimafordele – har været forbløffende lidt 

fokus på dette, og at der derfor i ret stor udstrækning mangler forskning og 

praktisk erfaring med ekstrahering af proteiner til foderbrug fra flerårige af-

grøder. Dette på trods af, at et større areal med flerårige afgrøder kan bidrage 

til at løse flere af landbruget øvrige miljøproblemer, herunder udvaskning af 

kvælstof og øget lagring af kulstof i landbrugsjorden. 
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Afhængigheden af proteinimport er dog ikke kun et dansk fænomen, selvom 

det fylder meget i den samlede danske globale miljøbelastning pga. af vores 

store animalske produktion. Den store animalske produktion giver dog Dan-

mark et særligt ansvar for at bidrage til en reduktion af problemet, og løsninger 

inden for dette område vil potentielt betyde mere for verdens udledning af 

drivhusgasser og presset på de tilbageværende naturområder i verden, end no-

gen anden dansk teknologi. 

 

I tilblivelsen af denne rapport er det tydeligt, at der siden 70’erne ikke er for-

sket eller skrevet ret meget litteratur om ekstrahering af proteiner fra flerårige 

afgrøder. Da dette imidlertid er en afgørende parameter for en mere bæredyg-

tig dansk og global landbrugsproduktion i fremtiden, bør dette være et væsent-

ligt fokusområde fremover, og det bør veje langt tungere i tildelingen af forsk-

ningsmidler end hidtil. 

 

CONCITO anbefaler på dette grundlag at: 

 

1. Der udføres en evaluering af internationale erfaringer med ekstraktion af 

protein fra flerårige afgrøder, med identifikation af nøgleproblematikker og 

særlige udfordringer. 

2. Der afsættes en særlig dedikeret forskningspulje til foderegenskaber for 

ekstraheret protein, herunder hvordan foderekstrakt og pulp skal håndteres 

og bearbejdes for optimal foderværdi 

3. Der igangsættes et demonstrationsanlæg, med henblik på at få praktiske er-

faringer omkring ekstraktionsmetode, logistik, energiforbrug, produktions-

priser etc. 

4. Støtteordninger inden for biomasse til energiformål og materialeprodukti-

on i langt højere grad fokuserer på proteinproduktion end tilfældet er i dag. 

5. Der igangsættes et studie om kortlægning af de mest klimaeffektive anven-

delser af biomasse og arealer. 

6. Midlerne til dette er så tilstrækkelige, at der kan opsættes en realistisk tids-

plan og målsætning for løbende reduktion af proteinimporten, med henblik 

på næsten at eliminere denne indenfor eksempelvis en 10-årig periode. 

 

Hvis dette igangsættes, vil Danmarks landbrugsproduktion potentielt blive væ-

sentlig mindre miljø- og klimabelastende end tilfældet er i dag. Samtidigt vil 

Danmark kunne bidrage med produktionsmetoder, der også har betydelig glo-

bal værdi, og kan reducere det stadig stigende behov for mere landbrugsjord, 

herunder øge den globale proteinproduktion på allerede eksisterende land-

brugsarealer. 
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