
Vælg layout 

1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias” 

2. Vælg et passende layout fra “drop ned” 

menuen 

Vis hjælpelinjer 

1. Højreklik udenfor slidet og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

2. Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter” 

4. Vælg OK  

Indsæt et baggrundsbillede 

1. Indsæt et billede ved at klikke på den  

hvide billedepladsholder 

2. Via ”indsæt” – Vælg ”billede” og ”billede fra 

fil” – Herfra vælger du billedet, fra din 

computer, som skal indsættes  

3. Højreklik på billedet og send det bagud 

Protein foder kan 
produceres herhjemme 

Chefkonsulent Inger Bertelsen, SEGES Økologi Innovation 

Årsmøde for økologer, torsdag den 26. oktober 2017  



Tekstslide med punktopstilling 

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske  

indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige tekst niveauer 

 

Vælg layout 

1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias” 

2. Vælg et passende layout fra “drop ned” 

menuen 

Skift farve på LF bjælkerne 

1. Klik på bjælken 

2. Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden” 

3. Fra ”drop ned” menuen vælg en af 

temafarvene for at farvelægge bjælken 

Økologiske proteinafgrøder i markplanen 2017 

• Kløvergræs - ca. 70.000 ha 

• Bælgsæd  (hestebønne, ært, lupin, blandinger med korn) - ca. 12.000 ha  
(heraf ca. 6.100 ha hestebønne og 3.100 ha blanding)  

• Raps – ca. 2.100 ha 

• Hamp – ca. 300 ha 

• Quinoa – ca. 40 ha 

• Solsikke – ca. 4 ha  

Kilde: Landbrugsstyrelsen.  
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Sammenhæng mellem afgrøder og foderbehov hos kvæg 
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Udfordringerne ved fodring af fjerkræ  

Kløvergræs  

 

Hestebønne / ært 

 

Raps 

 

Hamp  

 

Quinoa  

 

Solsikke  

Afgrødens  

dyrkningsegnethed  

og -stabilitet i  

Danmark 

Foders værdi som   

proteinfoder til fjerkræ  

Fiskemel, søstjerner  

eller insekter  
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Kløvergræs i spil som højkvalitets protein  

• Bioraffineret proteinkoncentrat af kløvergræs kan udnyttes af fjerkræ og svin 

• Aminosyresammensætning – kan erstatte soja eller fiskemel  

• Fodringsforsøg med æglæggere – sammen produktion og mere gul blomme 

• Lovende resultater hos slagtesvin  

• Skal udvindes af frisk græs – stiller krav til logistik  

• Proteinudbytte – 35 pct. af protein i afgrøden  

• Økonomi – forudsætter udnyttelse af restprodukter 

 

Kilde: OrganoFinery – Organic RDD2 Projekt  
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Vejen frem  

• Er Dansk (Europæisk) foderforsyning vigtig for dansk økologi? 

• Er udfasning af konventionel foder til fjerkræ og svin vigtigt?   

• Dialog og lydhørhed for udfordringer 

• Udvikling og afprøvning  

• Øje for langsigtede fordele  

• Implementering og erfaringsdeling  

 


