
Lokaldyrket protein som 

erstatning for soja 

Dyregruppe: Slagtesvin 

Land: Finland 
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Der har i de sidste 20 år været stigende 
bekymring blandt forbrugere over brugen af 
GMO foder. Det har forstærket behovet blandt 
svineproducenter i Europa for at finde 
alternative proteinkilder som erstatning for  

GMO soja, der samtidig holder produktionsom-kostningerne nede. 

Løsningen – Best practice 

 

Fordele: 

✓ Forbedring i foderudnyttelse

fra 2,7 til 2,6

✓ 9 % forbedring i daglig

tilvækst fra 960 til 1.050 g/dag 

✓ 2,4 % fald i

foderomkostninger = en

besparelse på €1,10 pr. gris

✓ 7 % stigning i graden af

selvforsyning med protein,

baseret på beregnet

energiindhold

Omkostninger: 

✓ Investering i mineralautomat

og bånd.

Cost-benefit analyse 

Link til yderligere forskning 

og projektinformation 

https://eupig.eu/ 

Link til teknisk rapport 

Kontakt RPIG (Finland): Ina 

Toppari 

Horizon 2020 Statement 

Tehri Harjunmaa-Levonen har i sin produktion på Harjunmaa-

besætningen i Finland øget brugen af lokaldyrket protein i grisefoder. 

Det viste sig, at hestebønner (favabønner) kunne være et alternativ til 

sojabønner, og de begyndte derfor for ca. 8 år siden at dyrke 

hestebønner. 

De udviklede i samarbejde med den lokale foderstof (Rehux) og 

HKScan et skræddersyet premix. Der tilsættes ca. 10-12 % 

hestebønner (af tørstofdelen) til vådfoderet til alle slagtesvin (30-120 

kg levendevægt). Lokaldyrket protein omfatter byg, hvede, havremel, 

hestebønner og flydende protein fra byg (biprodukt fra det lokale 

destilleri). I slagtesvineperioden fik grisene to forskellige blandinger, 

begge baseret på lokaldyrket protein. 

Dyrkning af hestebønner er også gavnligt for sædskiftet Hestebønner 

binder kvælstof, og kan dermed forbedre afgrødernes vækst. Man har 

således øget området, der dyrkes hestebønner på, med 150 %. 

Omkostningerne til produktion af grisekød med hestebønner kan 

sammenlignes med brug af standard sojaskråmel, som kan beregnes 

med Interpig modellen. 

Med 
sojaskrå 

Alternativ 
proteinkilde 

% 
ændring 

Foder (€/kg) 0,78 0,76 -2,42

Øvrige variable omkostninger (€/kg) 0,37 0,37 -0,21

Arbejde (€/kg) 0,17 0,17 0,00 

Finansieringsomkostninger (€/kg) 0,32 0,31 -3,17

Totale omkostninger, (€/kg) 1,65 1,62 -1,81

Hestebønner har et højere 

lysinindhold, men lavere indhold af 

methionin, cystein, treonin og 

tryptofan end sojaskråmel. 

Iblandingsprocenten i foderet 

afhænger af proteinindholdet i kornet. 

Yderligere information 

Grise ved fodertrug 

https://eupig.eu/
https://www.eupig.eu/meat-quality
mailto:ina.toppari@ett.fi

