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Vi kobler videnskab og virkelighed sammen



➢ Klimaneutral fødevareproduktion

- hvad skal vi dyrke?

➢ Bælgplanternes potentialer og 

udfordringer

➢ Fremtidens højværdiafgrøder 

➢ Matchmaking i 

fødevareværdikæden



• I 2050 vil der være knap 10 milliarder mennesker på

jorden ~ den globale fødevareproduktion forventes at 

stige med 40-50 % frem mod 2050 
(FN´s Fødevareorganisation FAO)

• Øget middelklasse betyder øget efterspørgsel på 

kvalitetsfødevarer

• Global konkurrence på areal – vigtigt at dyrke afgrøder 

med højt proteinindhold og et højt udbytte

• Hvordan sikre vi mad nok til alle i 2050 uden yderligere 

udvidelse af landbrugsarealet?

carbon-neutral-agriculture-denmark.pdf (wri.org)

Klimaneutral fødevareproduktion

• 25 % af den samlede udledning af drivhusgasser på 

verdensplan stammer fra landbrug og skovbrug

https://files.wri.org/d8/s3fs-public/2021-05/carbon-neutral-agriculture-denmark.pdf?VersionId=LRoNzLYZUZW1qHDMm3yMdgtefm5O2PRj
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de forskellige tekst niveauer Klimaaftryk for proteinrige produkter og fedtstoffer

Figur. Klimaaftryk for proteinrige produkter og fedtstoffer udtrykt som kg CO2-ækv. per kg detailvægt (datagrundlag: IPCC 2013). Rapport: Råd om bæredygtig sund 

kost – fagligt grundlag for et supplement til De officielle Kostråd, DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Risikovurdering og Ernæring, 2020. 

(Modificeret fra Poore og Nemecek, 2018).
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• Afgrøder der kan dyrkes i Danmark

• Dyrkningssikkerhed, øget udbytte per hektar og kvalitet

Også vigtigt at:

• Forbrugerefterspørgsel og - interesse

• Gode funktionelle, ernærings- og sensoriske 
egenskaber

• Ingen uønskede egenskaber, f.eks. allergener

• Det har en værdi at råvaren er danskproduceret

• Danske landmænd har stor ekspertise i at få nye og 
ukendte afgrøder til at virke

• Mindre madspild

• Fælles samarbejde om at få værdikæden til at hænge 
sammen

Klimavenlige afgrøder – hvad er det?

Tabel: NIT-værdier (protein, fedt, stivelse) fra årlige udbytteforsøg. Se sortinfo.dk
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Dansk eller udenlandsk – hvad er mest klimavenligt?

• Den danske 

fødevareproduktion er meget 

reguleret og meget effektiv

• Producerer flere råvarer per 

hektar

• Lavere udledning af drivhusgas

• Rydder ikke skov for at dyrke 

jorden

Source: Crop yields (peas, dry, at farm) derived from FAO statistics in the Agri-footprint 5 database using a 5 year average (2012-2016).
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Bælgplanter: afgrøder og sorter
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Planteprotein

Funktionalitet

Opløselighed

Geleringsevne

Vandbinding osv.

Ernæringsmæssig kvalitet

Aminosyresammensætning

Proteinfordøjelighed

Biotilgængelighed

Antinæringsstoffer

Allergener

Planteproteinprocessering

Malning

Tørfraktionering

Vådekstrahering

Fermentering

Screening af afgrøder og sorter



Antinæringsstoffer i bælgplanter 
- associeret med dårlig fordøjelighed, allergi- og andre 

toksiske effekter

Antinæringsstoffer: tanniner, fytinsyre, oxalater, 

saponiner, lektiner, cyanogene glukosider, alkaloider, 

vicin/convicin glucosinolater osv.

BESKYTTER bælgplanten mod at blive spist af insekter 

og skadedyr ved at være giftig eller have en bitter smag.

• Antinæringsstoffer kan reduceres i bælgplanter via 

sortsvalg, planteforædling, tilberedning eller 

processering



De svært tilgængelige planteproteiner

Udfordringer

• Mange planteproteiner fungerer som 

opbevaringsproteiner (plantens energireserve) 

– svært tilgængelig eller nedbrydelig – kræver effektive 

metoder at åbne plantematricen og ekstrahere 

proteinerne

• Mindre opløselig end f.eks. mælkeprotein

• Opkoncentrering af antinæringsstoffer under 

forarbejdning (ekstrahering, fermentering) bør 

minimeres

• Bælgplantens skaldele har ofte en høj koncentration af 

antinæringsstoffer – indholdet kan reduceres via 

afskalning
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Forsvarsstoffernes negative effekter i kroppen

Indtagelse af hestebønner (vicin/convicin) kan medføre favisme (en akut hæmolytisk sygdom) 
hos mennesker, der mangler enzymet glucose-6-phosphatdehydrogenase (G6PD) – oxidativ
stress leder til nedbrydning af cellevægge

Trypsininhibitorer og lektin i ærter og hestebønner - kan hæmme optagelse af næringsstoffer –
koges før indtagelse

Alkaloid i lupinfrø – forårsager en bitter smag – koges før indtagelse

Saponin i ærter – bitter smag og oppustethed (sortsvalg)

Tannin i ærter og hestebønner – bitter smag – stor forskel i indhold mellem sorter (sortsvalg)

➢ Ny folder om danske bælgfrugter

- fødevaresikkerhed, grænseværdier og egenkontrol

- Tungmetaller

- Mykotoksiner

Find folderen på Landbrugsinfo: 
https://www.landbrugsinfo.dk/public/a/f/d/afgroder_folder_danske_balgfrugter

https://www.landbrugsinfo.dk/public/a/f/d/afgroder_folder_danske_balgfrugter
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Bælgfrugter, generelt: forebygger forhøjet kolesterol, kardiovaskulær sygdom, overvægt, tyktarms-
og brystkræft og andre kræftformer
- Via (bioaktive forbindelser med gavnlig virkning): kostfibre, resistent stivelse, isoflavoner, phytosteroler og 
oligosakkarider

Ærter: Hjælper med vægtbalance, sænker kolesterolniveauet og reducerer risiko for kardiovaskulær 
sygdom
- Via: Kostfibre, proteiner, polyfenoler og oligosakkarider

Hestebønner: Forebygger kræft via antioxidant aktivitet
- Via: Polyfenoler

Kikærter: Vægtbalance og sænker blodsukker niveauet
- Via: Kostfibre, kulhydrater, polyfenoler og oligosakkarider

Linser: Vægtbalance og reducerer risiko for brystkræft
- Via: Kostfibre, polyfenoler og oligosakkarider

J Food Sci Technol. 2017 Mar; 54(4): 858–870. doi: 10.1007/s13197-016-2391-9

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5336453/
https://dx.doi.org/10.1007%2Fs13197-016-2391-9


Microsoft Power BI
• Landmænd der producerer 

eller gerne vil producere 

bælgplanter til fødevarer

• Fødevarevirksomheder der 

aftager bælgplanter til 

fødevarer

Matchmaking i 
fødevareværdi-
kæden

Link til kort: 

https://www.landbrugsinfo.dk/public/c/4/3/afgrod

er_balgplanter_fodevarer

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTQ2MzM0OTgtZWZlZS00YjZjLWI5ZGQtMWE2YjU2MjI3NWM4IiwidCI6IjUyYzQ1MzEzLTNiYjEtNDNlZi04MTI0LThjOGFmYzllNzc5YyIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTQ2MzM0OTgtZWZlZS00YjZjLWI5ZGQtMWE2YjU2MjI3NWM4IiwidCI6IjUyYzQ1MzEzLTNiYjEtNDNlZi04MTI0LThjOGFmYzllNzc5YyIsImMiOjh9
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Agro Food park 15, DK-8200 Mette Damborg

meha@seges.dk

www.seges.dk +45 8740 5340

mailto:meha@seges.dk
http://www.seges.dk/

