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Kommissorium 

• ”..identificere erhvervspotentialerne inden for 
nye bioøkonomiværdikæder..” 

• ”..udarbejde konkrete og ambitiøse 
anbefalinger til realisering af disse potentialer 
på måder, der fremmer vækst og 
beskæftigelse, samt har gavnlig effekt på 
miljø og klima.”  
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Forventede leverancer 

• Anbefalingerne heri skal være konkrete, ambitiøse og 
realiserbare, og underbygget af grundige 
baggrundsanalyser, der estimerer effekterne ift. 
økonomi, beskæftigelse, miljø og klima, gerne 
suppleret med eksempler på business-cases.  

• Anbefalingerne fra Det Nationale Bioøkonomipanel kan 
også indeholde forslag til erhverv, videns-institutioner, 
regioner, kommuner m.fl. om konkrete initiativer. 

• Anbefalingernes genstandsfelt kan være lige fra F&U 
indsatser over reguleringsmæssige barrierer (også ift. 
EU), til afgifter og tilskud m.m.  

 



Første tema for panelet   
 

• Nye proteinværdikæder (” nye 
proteinværdikæder, som bl.a. kan danne basis 
for udvikling af proteinholdige ingredienser og 
teknologier hertil, samt eksport af samme.”) 

 



En global bølge er på vej 

• Skift i danske forbrugeres og virksomheders 
protein-fokus 

• Global udvikling (befolkningstilvækst og 
stigende materiel velstand) 



Dansk proteinproduktion til animalsk produktion 

2160 mio. kg protein fra landbrugsafgrøder om året 



Dansk proteinproduktion til animalsk produktion 

• Importeret planteprotein udgør 39 % af 
proteinforbruget i den danske animalske 
produktion. 

• 64 % af det importerede foderprotein er 
sojaprodukter 

• Ved en baseline-fremskrivning til 2030 er 
behovet for  planteprotein til animalsk 
produktion uændret /svagt stigende. 

 



Global forbrug af protein til human 
ernæring 

• Forventet befolkningstilvækst på 2. mia. i år 2050 

• Det globale gennemsnitlige daglige proteinindtag per 
person steget med 15 % og andelen af animalsk protein 
øget fra 35 til 40% over de sidste 20 år. 



Protein-udfordringen for den 
økologiske produktion i DK 

• Betydelig markedsvækst for økologiske produkter i 
Danmark 

• Stor eksportstigning – bl.a. af  

– Mejeriprodukter 

– Frugt og grøntsager (stadig stor netto-import) 

– Kød 

• Stor importstigning for foderstoffer og indtil ca. 2011 
også af korn og diverse kornvarer 

 



Protein-udfordringen for den 
økologiske produktion i DK 

• Samlet importværdi for foderstoffer og for korn og 
kornvarer udgør i 2015-2016 6-700 mio. kr. årligt. 

• Mere end 50.000 ha med korn- og proteinafgrøder. 



Importen af økologiske foderstoffer, mio kr. 

I alt Heraf 
Asien 

Italien Holland 

2003 20 1 6 4 

2007 56 10 26 4 

2011 91 - 55 18 

2015 294 131 71 63 



Gode initiativer for at fremme produktion af 
økologiske protein til økologiske husdyr i DK 

Øko-protein projekt, bl.a. 

• god klimamæssig profil 

• 100 % sporbart 

• Stor tilgængelighed af fosfor 

• GMO frit 

Barrierer skal bekæmpes / overvindes, bl.a. 

• Dyrkningssikkerhed i bælgsæd / sygdomme / skadedyr 

• Bælgplanternes frø indeholder uønskede stoffer, der bl.a. kan 
reducerer fordøjeligheden af fodret 

• Aminosyresammensætning kan forbedres 



• Nye fødevareprodukter (novel foods) 
• Ingredienser 
• Foderstof 
Flaskehalse:  godkendelse af nye type 
produkter (novel foods), mental omstilling 
hos forbrugerne 

• Reststrømme 
• Sortering 
Flaskehalse: Samarbejde på 
tværs mellem kommuner, 
virksomheder og 
myndigheder 

• Bioraffinering 
• Biogas 
• … 
Flaskehalse: 
Støtteordninger, regulering, 
R&D 

• Planteforædling 
• Hestebønner, græs, kløver, ærter mv.  

Flaskehalse: R&D 

Muligheder og barrierer 

Råvarer 

Processer 

Produkter 

Recirkulering 



Store potentialer - Planteforædling  
• Planteforædlingen er et vigtigt indsatsområde for at styrke 

konkurrenceevnen i planteproduktionen. 

• Behov for robuste sorter, der klarer sig godt udbyttemæssigt, resistens 
overfor sygdomme, tørke etc. – effektive rødder optag af gødning. 

• Forbedrede kvalitetsegenskaber – malt, brød og foder, herunder 
protein  

• Vigtigt indsatsområde: N-udnyttelse til protein. 

• Ofte klarer de konventionelle topsorter sig også bedst under økologiske 
dyrkningsforhold – derfor er forædling af sorter til økologisk produktion 
også allerede en del af den danske planteforædling. 

• Også ”nye afgrøder” og nye anvendelser – også indenfor bioøkonomien 
/raffinering.  

• Hestebønner – her har vi netop startet stort lovende forskningsprojekt 
– NORFAB – udvikling af mere dyrkningssikre hestebønnesorter til DK.  

• Fokus på forædling af afgrøder til proteinproduktion i DK. 



Tak for ordet 


