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Produktion af proteiner uden arealforbrug – Marts 2021
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VISION

AFKOBLING AF 

PROTEINPRODUKTION 
FRA 

LANDBRUG OG FISKERI

Industrielt biotekselskab, fokuseret på højværdi-proteinproduktion 

47 ansatte på hovedkontoret i Roskilde og i produktionen i Kalundborg 
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Verden behøver bæredygtige løsninger til fødevareproduktion

Verden behøver 

bæredygtige løsninger 

for at overvinde det 21. 

århundredes store 

udfordringer

Unibio value propositions

▪ Skalerbar teknologi, der producerer 

protein i store mængder med et lille 

miljømæssigt fodaftryk

▪ Ingen intensiv dyrkning af 

landbrugsarealer og ingen ubæredygtigt

fiskeri

▪ Mindre miljømæssig påvirkning fra 

kødproduktion

▪ Giver alternative anvendelsesmuligheder 

for kommerciel udnyttelse af 

kulstofudledning, fx ved at anvende den 

metan, der nu afbrændes
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Minimerer miljøpåvirkningen fra fødevareproduktion

Brug af biometan eller spildgas

Uniprotein® har potentiale til markant at reducere 

skovrydning forårsaget af kødproduktion.
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Metan

CO2 
(i batch-fasen)

Oxygen

Kemikalier

Mineraler

Vand

Bæredygtig revolutionerende teknologi

Unibio’s U-Loop®-teknologi 

giver proceseffektivitet & besparelser

▪ Anvender naturligt 

forekommende GMO-frie 

metanotrofe bakterier, der 

“spiser” metangas og 

omdanner det til protein

▪ U-Loop®-fermentoren

fremskynder processen 

betydeligt og lader 

processen finde sted i et 

kontrolleret og beskyttet 

miljø

Protein

Til fødevarer og 

foder
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Status på teknologien

▪ Resultater fra pilot- og demonstrationsanlæg (i 

Danmark)

• Proteinkvalitet på specifikation 

• Produktivitetsmål nået 

• Mål for fermenteringsprocessens længde nået 

• Substratomkostningen dokumenteret

▪ Igangværende indkøring af fuldskalaanlæg

• Et modul (4x50m3) anlægskapacitet ca. 6.250 ton 

Uniprotein® pr. år 

• Adskillige ton spraytørret produkt produceret. De 

første forsendelser nært forestående 

▪ Fordele ved produktionsmetoden, når den er fuldt 

implementeret

• Meget skalerbart med attraktive afkast

PROTELUX-

ANLÆGGET I 

RUSLAND 

(LICENS-

TAGER)

Projekt- og forskningspartnere
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Højkvalitetsprodukt & lovende testdata
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Bedre kvalitet og mange anvendelsesmuligheder

Indhold af essentielle aminosyrer2) (% af protein)

Bold = Essential amino acid

▪ Uniprotein® 

▪ Proteinrig biomasse (≈70% protein) 

▪ Bedre aminosyresammensætning end fiskemel

▪ Kan anvendes direkte i foderblandinger

▪ Godkendt af EU til dyre- og fiskefoder

▪ Fodringsforsøg viser lovende resultater

▪ F.eks. intet behov for tilsætning af zink, når 

Uniprotein® er tilsat smågrisefoderblandingen

▪ Samarbejde med Goodvalley om udvikling af 

klimaneutralt svinekød

▪ Unibio er FEED-X partner (Mål: flyt konventionel 

produktion til bæredygtig proteinproduktion) 

▪ NÆSTE SKRIDT FØDEVAREINGREDIENSER….

▪ Enormt potentiale for ikke-land- eller havbaserede 

fødevareingredienser

▪ Unibio har ikke-landbaserede produkter med lavt 

CO2-aftryk klar til markedet for kunstigt kød og 

veganerprodukter om 2-4 år 
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Hvordan Unibio potentielt kan passe ind i det kulstofneutrale netværk af teknologier udviklet i Danmark:

Enormt potentiale for bio-circulære lavkulstofsynergier 
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Fordele & Barrierer  

▪ Metan- og energiprodukter er dyre i Danmark, hvilket gør det mindre realistisk 

at implementere storskalaproduktion i Danmark. Det kan dog hurtigt ændres: 

• Power to X: Kan reducere prisen på metan, hvis der produceres store mængder, men 

mere interessant, der vil blive produceret store mængder oxygen, pt. uden nogen 

anvendelse eller monetær værdi. Unibio har brug for store mængder oxygen

• Power to X: Vil føre til grønne energiprodukter. Grøn metan, grøn  ammoniak og grøn 

oxygen. Alle fødekilder for vores fermenteringsproces, der potentielt kan føre til CO2-

negativt protein. Prisen for disse grønne energiprodukter er naturligvis vigtig, men indtil 

videre ukendte.   

• Jo mere opkoncentreret biogas, der bliver tilføjet til gasnettet, desto bedre er CO2-profilen 

på Unibio’s produkter. (Certifikaterne er dog for dyre)

▪ Unibio udvikler fødevareprodukter med en meget højere margin. Det kan bane 

vejen for fuldskalaproduktion i Danmark

▪ Verden har en enorm foderblandingsindustri, der er på udkig efter 

fødevareprodukter med bl.a. lav kulstofprofil 

▪ Grøn strøm i nettet = grønne produkter i industrien 

▪ Novel Food godkendelser tager lang tid og koster mange penge!
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Unibio Snapshot – bonus information
Chemical 
▪ Industrielt biotekselskab, fokuseret på højværdiprotein-

produktion. 47 ansatte i Roskilde og Kalundborg 

▪ Bæredygtig revolutionerende teknologi med bedre 

egenskaber ift. arealforbrug, kvalitet og CO2-fodaftryk

▪ Ejer IPR-rettighederne til U-Loop®-fermenterings-

teknologien

▪ 2 licensaftaler underskrevet, adskillige under udvikling i 

pipelinen (Østasien, MENA-regionen, Nordamerika)

▪ Udviklet til kommerciel skala 

▪ Producerer et økologisk protein af høj kvalitet, 

Uniprotein®, til dyrefoder. Godkendt af EU

▪ Stort globalt marked, stærk kundeinteresse, ekstremt 

favorable megatrends

▪ En base af solide ejere inkl. den familie, der har grundlagt 

selskabet, private investorer og Mitsubishi Corporation

▪ Kommercielle off-take aftaler underskrevet. 

Omsætningsværdi >DKK 1 mia.

▪ Teknologi udviklet i tæt samarbejde med DTU og med 

finansiel støtte fra Innovationsfonden

Laboratory

Pilot Scale

Commercial Scale

Demo Scale


