
Projektets titel
Genomisk selektion i græsser

Projektets formål
At udvikle genomisk selektion (GS) til forædling af græsser med henblik på at forbedre  
udbytte, kvælstofudnyttelse, fordøjelighed og sygdomsresistens. Dette er til gavn for miljøet 
på flere måder. Den genomiske selektion gør det bl.a. muligt at fremavle mere klimavenlige 
græsser, der kræver mindre gødning og er bedre rustet til fremtidens klimaekstremer.  
Den højere fordøjelighed i de nye sorter medfører desuden, at dyrene udleder mindre 
metan og producerer mere mælk.

Projektets tidslinje med faser og milepæle

Projektets vigtigste læring

Hvilken del/dele af værdikæden hører projektet under? 
  Produktionsled                    Forarbejdningsled                    Afsætningsled

Hvad er de vigtigste erfaringer fra projektet set ud fra grøn bæredygtighed?

Hvad er de vigtigste erfaringer fra projektet set ud fra økonomisk bæredygtighed?

Hvad er de bedste råd, I kan give til andre, der gerne vil lave et lignende projekt og  
engagere sig i grøn omstilling?

Milepæl 2
GS-model for  
fremmedbestøver

Milepæl 1
Ny genotypningsteknik

Milepæl 3
Høje forudsigelsesværdier

Milepæl 4
Verificering af  
forudsigelser

Milepæl 5
Nye krydsninger  
baseret på GS

Projektets støtte fra GUDP
kr. 10.177.000

Projektets samlede budget
kr. 18.601.000

Projektets væsentligste resultater: Det er 
lykkedes at udvikle og implementere genomisk 
selektion i forædlingen af græs - en afgrøde  
med en meget udfordrende genomisk sammen-
sætning, da den er fremmedbestøver.

Projektets største udfordring: Den største  
udfordring har været at udvikle en genotypnings-

metode og en solid GS-model for planter, der 
forædles som populationer.

Hvorfor gør projektet en forskel for samfundet: 
Genomisk selektion er nu en integreret del af 
græsforædlingen og er samtidig på vej til at blive 
det for andre danske afgrøder. Dette bringer 
Danmark helt i front, når det gælder genomisk 

seletion i både dyr og planter. På denne måde 
kan vi fortsat lave ‘grønne’ topsorter til frem-
tidens klima- og miljøudfordringer til gavn for 
både landmænd og dansk frøeksport.

Fodergræs inderholder stor genetisk variation 
for egenskaben for fordøjelighed, som ved hjælp 
af genomisk selektion kan forbedres  
væsentligt.

Fordøjelighed består af mange genetiske kompo-
nenter, som vi nu forsøger at afdække.

Kvælstofudnyttelse er en kompleks egenskab, 
der bedst forbedres via genomisk selektion  
i kombination med målrettede markforsøg.

Hvis det fulde potentiale for forbedring af for-
døjelighed nås, vil det give mere mælk i tankene 
og flere kroner på bundlinjen.

Der er rigtig god mulighed for at øge græs-
udbyttet. Dette vil gavne landmanden, men  
også dansk frøeksport, da udbytte er det mest  
afgørende konkurrenceparameter på de uden-
landske markeder.

Sørg for kun at have den rigtige ekspertise og de 
rigtige partnere med ombord.

Sats på at bidrage markant til én eller to klima- 
eller miljøudfordringer frem for at bidrage lidt på 
flere områder.

Grøn omstilling skal ikke gå på kompromis med 
produktivitet eller økonomi, men skal sikre nye 
indtjeningsmuligheder. 
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