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DLF partner omkring 
klimaeffektivt protein
DLG, Danish Agro og DLF går nu sammen om at etablere et proteinanlæg, der skal producere 
græsprotein med en stærk miljø- og klimaprofil. Målet er, at græsproteinet på sigt kan 
erstatte en del af den soja, landbruget bruger i foder i dag

I dansk landbrug arbejdes der intensivt på at udvikle lokalt produce-
rede proteinkilder, og nu forener DLG, Danish Agro og DLF kræfterne 
omkring et proteinanlæg, der skal producere koncentreret protein af 
kløvergræs og lucerne til økologisk foder og på sigt også protein, der 
kan indgå i fødevarer.
De tre landbrugsselskaber har stiftet selskabet BioRefine Denmark 
A/S, som skal drive det grønne bioraffinaderi, hvor der vil blive udvun-
det protein fra kløvergræs og lucerne. 
”DLFs planteforædling er målrettet til at optimere udbytterne fra 
græsmarker og udnytte potentialet for grønt protein fra kløvergræs 
og lucerne. Flerårige foderafgrøder har en klima- og miljøprofil, der  
ligger helt i top, og kan vi med dette tiltag fremme en større anven-
delse af disse afgrøder, er vi godt på vej til at hjælpe landbruget i den 
grønne omstilling,” siger Truels Damsgaard, adm. direktør i DLF. 

Proteinproduktion i Vestjylland
BioRefine Denmark har med virkning fra 1. maj 2020 overtaget Nybro 
Tørreri A.m.b.a., der ligger nordvest for Varde. Her kommer produk- 
tionen af græsprotein til at ske fra 2021. Nybro Tørreri har næsten  
50 års erfaring i tørring af såvel græs som lucerne, og det er en virk-
somhed, der er kendt for at producere varer af høj kvalitet. Råvarerne 
leveres af cirka 60 græsproducenter, som også tegner 
størstedelen af ejerkredsen i andelsselskabet.
Vagn Hundebøll, vicekoncerndirektør i DLG, er 
adm. direktør i BioRefine Denmark. Han siger:

”Vi glade for, at vi nu kan overtage Nybro Tørreri og få gavn af den 
store viden, tørreriet besidder, når vi skal udvikle en af fremtidens 
proteinkilder. For at få succes med projektet skal vi sikre, at råvare-
kvaliteten er god, for vi skal bruge friskt og grønt græs med højt pro-
teinindhold for at kunne producere proteiner af den bedste kvalitet. 
Derfor er vi glade for, at vi nu skal arbejde sammen med landmænd, 
der har stor erfaring indenfor netop dette felt.”
Projektet støttes af erhvervsstøtteordningen Grønt Udviklings- og 
Demonstrationsprogram (GUDP), som i efteråret gav tilsagn om et 
tilskud på op til 14 mio. kr. 

Stig Oddershede
Kommunikationschef

Direktør i Nybro Tørreri, Alex Duus, foran driftsbygningerne, hvor der siden 1971 
har været produktion af grøntpiller  

Saften fra grøntpilleproduktionen er hidtil sendt retur til græsmarkerne, men 
fremover skal proteinfraktionen udvindes til foder 

DLG, Danish Agro og DLF står bag 
selskabet BioRefine Denmark A/S, som 
etablerer et proteinanlæg, der skal produ- 

 cere koncentreret protein af kløvergræs og lucerne til  
økologisk foder og på sigt også hvidt protein til fødevarer
DLG ejer 50 pct. af BioRefine Denmark A/S, mens Danish  
Agro og DLF hver tegner sig for 25 pct. af aktierne
BioRefine A/S overtager Nybro Tørreri, hvor der etableres 
et proteinanlæg, som skal producere koncentreret protein 
af kløvergræs og lucerne til økologisk foder
Vagn Hundebøll, vicekoncerndirektør i DLG, er også direk- 

 tør i BioRefine Denmark A/S
Nybro Tørreri er et andelsselskab, som blev stiftet i 1971.  
Det ligger i Kærup nord for Varde
Ejerkredsen består af cirka 60 avlere, som er bosiddende 
i en radius op til 45 km fra tørreriet
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