
Dansk produceret protein 

BJ-Agros planteavlskursus den 27. november 2020 



4.009 medlemmer – 202 medarbejdere

• 4.009 medlemmer

• 202 medarbejdere



26 afdelinger – 8 fabrikker

Afdeling

Fabrik

Asp Hjerm

Tvis

Ringkøbing

Grønhøj

Hee

Højmark

Borris

Astrup

Kirsdal

Kølkær

Løvlund

Nordenskov

Næsbjerg

Snejbjerg

Sunds

Spjald

Vildbjerg

Errested

Skive

Herning

Fjelstervang

Brande

Gesten

Vamdrup

Bedsted

26 afdelinger – 8 fabrikker
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Vestjysk Sund Fornuft
Grundprincipperne i alt 

hvad vi foretager os



• Livet forstås baglæns                      

– men må leves forlæns
Søren Kierkegaard

Tilbage til 

rødderne

• ”Dengang vi var bønder”                        

- Bøndernes anseelse i samfundet 

svinger op og ned set ud fra et 

historisk perspektiv



Hvad gjorde vi 

for 100 år siden?
- Køer, svin, høns og 

planteavl

Køerne kunne æde græs

Grisene spiste husholdningsaffald og 

fungerede som rensningsanlæg

”Blind høne finder også korn”
Planteavl til brød og husdyr

7 marks sædskifte



• MINDRE fossilt brændstof

• MERE biogas

• Den afledte værdi er protein til 

énmavede dyr

• Driveren er fotosyntesen

• Metanen skal certificeres

• Op til forbrugeren at betale for     

den grønne omstilling

• Cirkulær bioøkonomi

Dét skal vi gøre 

i fremtiden!



Baggrunden for 

VA´s projekt

Grøn omstilling Dansk Protein 

Innovations mål

”Op mod en tredjedel af 

Danmarks import af 

foderprotein er inden for en 

kortere årrække erstattet med 

foderprotein baseret på danske 

proteinkilder”• Græs 

• Hestebønner

• Ærter

• Blå proteiner



Fordele ved 

blå proteiner

• Vandmiljømæssig gevinst

• Højt fordøjeligt protein

• Omega 3

• Større bestand af muslinger



Fordele ved 

græsprotein
• Indlejring af kulstof

• Opsamling af 

næringsstoffer (NPK)

• Reduktion af ukrudt

• Produktion af biomasse

• Grøn hele året → maksimal 

udnyttelse af fotosyntesen



Danmarks første 

gårdanlæg
• Opført på Ausumgaard

• Skal producere 24 tons 

færdigt protein i døgnet

• Lokal råvare – alt bliver 

brugt

• Flere græsproteinfabrikker 

på tegnebrættet



Biomasse

PULP
Kan anvendes til

kvæg eller biogas

BRUN
Anvendes i biogas og

tilbage til marken

GRØN
Fragtes til DMP 

og tørres ned

HVID
Human



Rundtur på 

anlægget




