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UNIVERSITET 

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

NaturErhvervstyrelsen 

Vedrørende ”Notat vedrørende potentialet ved switchgrass (præriegræs) 

som afgrøde til bioenergi og som miljøvirkemiddel” 

 

NaturErhvervstyrelsen har i mail af 27. januar 2016 bedt DCA – Nationalt Center for 

Fødevarer og Jordbrug i et kort notat vurdere potentialet ved switchgrass (prærie-

græs) som afgrøde til bioenergi og som miljøvirkemiddel. 

Notatet, der er udarbejdet af seniorforsker Uffe Jørgensen ved Institut for Agroøkolo-

gi, er som ønsket kort og uden litteraturreferencer. Disse kan eftersendes, såfremt der 

er behov herfor.  

Besvarelsen er led i Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevareministeriet om ud-

førelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved DCA – Nationalt Center 

for Fødevarer og Jordbrug 2016-2019. 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt  

Seniorforsker, koordinator for myndighedsrådgivning 
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Notat vedrørende potentialet ved switchgrass (præriegræs) som afgrøde til bioenergi og som 

miljøvirkemiddel 

Uffe Jørgensen, Institut for Agroøkologi 

NaturErhvervstyrelsen har i mail af 27. januar 2016 bedt DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 

om en kort informationsnotits om potentialet ved Switchgrass i relation til dets evne som miljøafgrøde og 

til biomasseproduktion. Til at illustrere potentialet kan Switchgrass sammenlignes med andre græsser eller 

bioafgrøder – både hvad angår potentialet som miljøvirkemiddel og afgrøde til biogas og bioraffinering. 

Nedenfor følger besvarelse.  

Hvad er switchgrass? 

Switchgrass er et af de oprindelige præriegræsser i USA, som nu også dyrkes i et vist omfang, og der kan 

købes frø på kommercielle vilkår, dog stadig i begrænset omfang.  

Switchgrass benytter sig ligesom majs og elefantgræs af C4-fotosyntese, der i modsætning til C3-

fotosyntese, som vores andre afgrøder benytter sig af, er mest effektiv under varme forhold. Danmark 

ligger således omkring nordgrænsen for afgrøder med C4-fotosyntese, og switchgrass vil klare sig bedst i 

lune områder af landet som fx på Langeland.  

Switchgrass er blevet foreslået til dyrkning til bioenergi, fordi den ved begrænset input giver et godt 

udbytte og ligesom andre flerårige afgrøder har en positiv miljøprofil (lav nitratudvaskning, lavt 

pesticidbehov og lagring af kulstof i jorden). 

Hvis switchgrass høstes vinter-forår kan den høstes tør og lagres i baller. Det vil primært være relevant i 

forhold til termisk omsætning. Afgrøden kan også høstes i efteråret med lidt højere udbytte, men også med 

et højere vandindhold, der vil kræve ensilering ved lagring.   

Hvad kan Switchgrass bruges til? 

Tørt switchgrass er velegnet til direkte afbrænding ligesom halm. Der er også udført biogastest på tørt 

græs, med forholdsvis ringe udbytte, mens forsøg fra Canada viser rimelige biogasudbytter ved en 2-slæt 

strategi, hvor græsset høstes, mens det endnu er grønt og letomsætteligt.  

Switchgrass kan også omsættes i et bioraffinaderi til ethanol eller andre kemiske forbindelser på linje med 

andre lignocelluloseholdige biomasser (fx halm).  

Endelig vil omlægning fra enårige afgrøder til switchgrass bidrage lokalt til mindre nitratudvaskning, lagring 

af kulstof i jorden og reduceret pesticidforbrug. Den samlede drivhusgasbalance ved omlægningen vil dog 



være mindre end den lokale effekt som følge af reduceret fødevareproduktion på arealet og dermed 

afledte arealændringer globalt (iLUC). 

Switchgrass sammenlignet med andre biomasseafgrøder 

De positive miljøeffekter ved switchgrass svarer stort set til effekterne af andre flerårige afgrøder såsom 

elefantgræs, alm. slætgræs og energipil. 

C4-fotosyntese kræver mindre kvælstof, hvilket er en af årsagerne til det lave behov for N-gødskning til 

afgrøden. Det samme gælder derfor også for elefantgræs. Det betyder samtidig, at de to græsser har 

mindre indhold af N (protein) i de grønne blade. Det kan være en fordel ved forbrænding og til biogas. Men 

det betyder til gengæld, at potentialet for at producere et proteinfoder fra biomassen er mindre end fra 

almindelige slætgræsser (med C3 fotosyntese). 

Der findes kun det ene forsøg med switchgrass i Danmark, så direkte sammenligning med andre afgrøder i 

Danmark er vanskelig. Det er vores vurdering, at udbyttepotentialet af switchgrass er mindre end af 

elefantgræs (sammenligninger i andre lande viser dette) og mindre end af slætgræsser som strandsvingel, 

rajsvingel, hundegræs og rørgræs, som alle i vores forsøg har givet højere udbytter end de angivne fra 

Langeland.  

Det kan være en fordel at kunne nøjes med et eller få slæt årligt i et græs til biomasseudnyttelse, hvilket 

bedre kan opnås i switchgrass end i almindelige slætgræsser. Elefantgræs høstes dog også kun én gang 

årligt.  

Switchgrass kan sås, hvilket er billigere end etablering med rhizomer (elefantgræs) eller stiklinger (pil). 

Frøenes fremspiring er dog noget ustabil, og vi har haft dårlige resultater med såning af switchgrass ved 

Foulum. Det er til gengæld lykkedes fint på Langeland.  

I forsøg i andre lande er det fundet, at switchgrass er ganske tørketålsom og således kan have en fordel i 

forhold til andre afgrøder i nedbørsfattige områder eller på meget grovsandet jord.  
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