
GrainLegsGo sigter mod at øge 

produktionen af friske bælgfrugter 

til konsum og samtidig opnå både 

miljø- og klimagevinster.  Vores mål 

er at udvikle nye dyrkningssyste-

mer baseret på tidlig høst af friske 

bælgfrugter til konsum, og derfor 

en tidlig etablering af efterafgrøder. 

Ud over at forbedre landbrugets 

bæredygtighed og klimapåvirkning 

ved dyrkningen af de proteinrige 

bælgplanter, kan den tidlige etable-

ring af efterafgrøder muliggøre bio-

raffinering af en øget biomasse fra 

bælgsæden og efterafgrøderne. 

Derudover arbejder vi i projektet 

med ”living labs” hvor vi søger at 

højne samarbejdet i hele værdikæ-

den med det mål at øge udbredel-

sen og brugen af lokalt dyrket 

bælgsæd til human konsum.  

Friske bælgfrugter til 
konsum ─ GrainLegsGo 

Projektleder: Jim Rasmussen 
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi 
Blichers Allé 20, 8830 Tjele  
Mail: jim.rasmussen@agro.au.dk  
 

Projektet er en del af Organic RDD 6 programmet 
som koordineres af ICROFS (Internationalt Center 
for Forskning i Økologisk Jordbrug og 
Fødevaresystemer). Det har fået tilskud fra Grønt 
Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) 
under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 
Fiskeri.  
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Efterafgrøder har udover evnen til at redu-

cere kvælstofudvaskning også potentiale til 

at øge jordens organiske kulstoflagre 

(SOC) og dermed bidrage til at mindske 

klimaændringerne. 

Mere end 20 års erfaring med vores langva-

rige markforsøg på Foulum har imidlertid 

vist, at det kan være en udfordring at få 

succes med sine efterafgrøder i bælgsæd. 

En hovedårsag er den korte vækstperiode 

for efterafgrøderne på grund af den sene 

høst af bælgsæd til modenhed. 

Vellykket etablering er af-
grødende for efterafgrøderne 
effekt på udvaskning og kulstof 

Tidlig høst af friske bælgfrugter 
 
I mange dele af verden høstes bælgfrug-

ter såsom hestebønner og sojabønner fri-

ske, og de er en fremragende kilde til 

planteproteiner for mennesker. Hvis en 

sådan praksis, med tidlig høst, kan gen-

nemføres under dansk klimaforhold, vil 

det give mulighed for en forbedret vækst 

af efterafgrøder og dermed et positivt bi-

drag til jordens kulstofpulje.  

 

 

Friske bælgfrugter til konsum  
 
En mere bæredygtig kost fordrer et di-

ætskifte mod en større basis af plante-

protein. Dette kan både give forbedret 

sundhed hos mennesker og mindske 

landbrugets klima- og miljøpåvirkning. 

Hestebønner 

 Tiffany 

 Fuego 

 Lynx 

Soya bønner 

 PS 01 

 Soy 02009 

 

Ærter 

 Compana 

 Idalgo 
 

Hvad dyrker vi på Foulumgård i 2021? 

Plus andre arter og sorter i screenings-
plottene.  


