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der er de senere år kommet mere og 
mere fokus på grøn bioraffinering, hvor 
man udvinder protein fra f.eks. kløver-
græs. På den måde er det håbet, at vi 
kan udfase en stor del af det protein, der 
i dag importeres bl.a. i form af økologisk 
soja fra Kina.

For det økologiske jordbrug er græspro-
tein særligt interessant, fordi det samti-
dig vil øge arealet med kløvergræs, som 
vil sikre mere kvælstof og binde mere 
kulstof i jorden.

grøn bioraffinering
Når man skal udvinde protein fra klø-
vergræs, starter man med at presse saft 
af helt frisk græs. Ca. halvdelen af plan-
ternes protein kommer ud i saften, og 
kan derefter udfældes enten ved at syr-
ne med mælkesyrebakterier eller ved en 
varmebehandling. Det udfældede protein 
centrifugeres eller filtreres fra og tørres. 
Hvis det skal bruges til vådfodring, kan 
man undvære tørringen. Holdbarhed til 
vådfodring testes i øjeblikket i projekt 
SuperGrassPork.

I Region Midtjyllands Udviklingspro-
gram for bioøkonomi arbejder to grup-
per af virksomheder i samarbejde med 
universiteterne om at udvikle de første 
kommercielle anlæg til grøn bioraffine-
ring. Disse projekter forventes færdige i 
sommeren 2019, og med nye tilskud fra 
GUDP til etablering af bioraffineringsan-
læg skulle der være mulighed for, at det 
første anlæg kan være i funktion i 2020. 

græsproteins foderværdi
Det gode ved græsprotein i forhold til 

f.eks. hestebønner er, at aminosyresam-
mensætningen er meget fin bl.a. med et
relativt højt indhold af methionin. Til
gengæld er indholdet af cystein ikke så
højt, så der skal suppleres med foder-
midler med højt indhold af cystein, f.eks.
afskallet havre.

Der er gennemført fodringsforsøg 
med høns i projektet OrganoFinery og 
med grise i projekt MultiPlant. Dyrene 
æder gerne foder med græsprotein også 
i de højeste tildelinger, hvor græsprote-
inkoncentrat udgjorde 12-15 pct. af fo-
deret.

Til gengæld ser det ud til, at fordøje-

ligheden af proteinet ikke er på niveau 
med sojakager. Det kan hænge sammen 
med, at det ikke er lykkedes at få en til-
strækkelig høj proteinkoncentration i 
græsproteinkoncentratet. Det arbejdes 
der med at forbedre i projektet Super-
GrassPork.

kom til seminar om grøn bioraffinering
Den 17. september 2018 bliver det mu-
ligt at få et dybere indblik i udviklingen 
af græsproteinfremstilling ved bioraffi-
nering. Det sker ved et seminar på AU 
Foulum, hvor projekterne BioValue, 
MultiPlant og SuperGrassPork præsen-
terer resultater inden for procesudvik-
ling, foderværdi og anvendelse af rest-
produkter til biogas. Desuden bliver der 
fokus på fremtidsudsigterne, hvor bl.a. 
virksomheder, der satser på at starte 
med grøn bioraffinering, vil fortælle om 
deres planer. 

Se program og tilmeld dig seminaret på 
INBIOMs arrangementsside: www. 
inbiom.dk/inbiom/arrangementer ●

proteinKoncentrAt 
frA KløvergræS 

græsprotein er en spændende ny mulighed, som der udvikles kraftigt på i disse år. 

Af erik fog,  
seges økoLogi innoVAtion 

●
Græsprotein 
er særlig 
interessant, 
fordi det 
øger kløver-
græsarealet, 
sikrer mere
kvælstof og 
binder mere 
kulstof i 
jorden

stigende mængder græsprotein-koncentrat i foderet giver ekstra farve til æggeblommer. 
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