
Hvordan smager grise, der er fodret med græsprotein?  
Erfaringer fra projekt SuperGrassPork. 

Der er spændende perspektiver i at producere protein til foder og fødevarer fra græsmarksafgrøder.  
Græsmarkerne kan mindske udvaskningen af kvælstof og samtidig binde kvælstof og lagre kulstof i jorden  
til gavn for klimaet. Proteinet, der kan udvindes fra græssaften, har en fin kvalitet i forhold til andre plante- 
proteiner, og resterne kan bruges til kvægfoder og / eller biogas. Især til økologisk jordbrug vil det have stor 
værdi at producere og bruge græsprotein.

Mulighederne i at producere græsprotein til økologisk griseproduktion er under afklaring i projektet Super- 
GrassPork, herunder hvordan græsprotein fungerer som foder til slagtesvin, og om det påvirker kødkvaliteten.

Torsdag den 14. marts præsenteres de foreløbige resultater fra projekt SuperGrassPork, og der bliver serveret 
smagsprøver af kød fra forsøgsgrise, der har fået forskellige mængder græsprotein i foderet.

HVOR OG HVORNÅR
Torsdag den 14. marts 2019, kl. 13-16
Danish Crowns Innovationscenter Meatlab i Hernng

TILMELDING
Elektronisk tilmelding på https://www.tilmeld.dk/graesprotein2019
Der er begrænset antal pladser, så det er klogt at tilmelde sig hurtigt.

INVITATION
GRÆSPROTEIN  
– SKAL DET ERSTATTE SOJA?
14. marts 2018

Se program på næste side  >>

https://www.tilmeld.dk/graesprotein2019


PROGRAM

Velkomst
Henrik Biilmann, Direktør Friland A/S
Erik Fog, landskonsulent SEGES Økologi Innovation, projektleder for SuperGrassPork 

Hvorfor og hvordan laver man græsprotein til grisefoder?
Seniorforsker Søren Krogh Jensen, Aarhus Universitet, Inst. f. Husdyrvidenskab

Kan grisene lide græsprotein? – Erfaringer fra fodringsforsøg
Forsker Lene Stødkilde-Jørgensen, Aarhus Universitet, Inst. f. Husdyrvidenskab

Hvordan bedømmer man godt grisekød?
Allan Grotkær Damgaard, Category Developer, Tulip

Smagsprøver af kød fra grise fodret med græsprotein
For alle mødedeltagere.

Paneldebat om perspektiverne i at bruge græsprotein
Lars Hvidtfeldt, Formand for Dansk Protein Innovation
Henrik Biilmann, Direktør Friland A/S
Steen Bitsch, Direktør Vestjyllands Andel a.m.b.a.

De næste skridt
Projektaktiviteter v/ Erik Fog SEGES Økologi Innovation,  
projektleder for SuperGrassPork
I erhvervet v/ Lars Hvidtfeldt, formand for Dansk Protein Innovation

Afslutning og farvel

GRÆSPROTEIN  
– SKAL DET ERSTATTE SOJA?
14. marts 2019

>>

Arrangementet er en del af 
forsknings- og udviklingspro-
jektet SuperGrassPork, der 
har fået tilskud fra Grønt 
Udviklings- og Demonstrati-
onsprogram (GUDP) under 
Miljø- og Fødevareministeriet 
og er en del af Organic RDD3 
programmet som koordineres 
af ICROFS.

Projektet ledes af SEGES Økologi Innovation med deltagelse fra: 
• Aalborg Universitet, Sektion for Bæredygtig Bioteknologi,
• Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab
• Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab
• Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi
• Københavns Universitet, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
• IFAU, Institut for fødevarestudier og Agroindustriel Udvikling
• Friland A/S
• Vestjyllands Andel


