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Forord  

Denne rapport er en af flere baggrundsrapporter fra projektet ” Arealanvendelse og bioøkonomi”, som er 

bestilt af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Baggrunden for bestillingen er, at den eksisterende 

areal- og biomasseanvendelse har stor betydning for Danmarks CO2-emissioner.  

I Klimarådets rapport Retning og tiltag for de næste ti års klimaindsats i Danmark (marts 2020) beskrives et 

arealrelateret CO2-reduktionspotentiale på 1,4 mio. tons fra udtagning af arealer og 0,4 mio. tons fra om-

lægning af 100.000 ha landbrugsarealer. For at opnå disse reduktioner skal bl.a. den eksisterende udtag-

ningsordning forbedres og spille en større rolle end i dag, og der skal skabes bedre viden om emissionsfak-

torer og arealforhold.  

Der er på den baggrund brug for viden om, hvad der med fordel kan dyrkes på de arealer, der ikke ud-

tages og permanent vådgøres – er det skov eller græs eller andre biomasseafgrøder, der er det rigtige, set 

ud fra kombinerede klima-, miljø-, biodiversitets- og erhvervshensyn? Herudover er der brug for viden om 

alternative anvendelsesmuligheder for biomasse inden for bioøkonomien. 

Følgende organisationer blev inviteret til at deltage i to webinarer med det formål at diskutere projektets 

målsætninger samt forslag til scenarieforudsætninger: SEGES, Landbrug & Fødevarer, Bæredygtigt Land-

brug, DN, Arla, DLG, Danish Crown, Energistyrelsen, Dansk Skovforening, Danske halmleverandører, Biogas 

Danmark, Dansk fiskeri, Dansk Akvakultur, Musholm Laks, WWF, DTU Aqua, Frøavlerforeningen, SDU Kemi-, 

Bio- og Miljøteknologi, DAKOFA, DAKOFO, Sukkerroedyrkerne, Danske Maskinstationer og Entreprenører, 

Drivkraft Danmark, AAU Kemi og Biovidenskab, DI fødevarer, 3F, Teknologisk Institut, Rådet for Grøn Omstil-

ling, Danish Agro, Food & Biocluster DK, DI Bioenergi, Ørsted, Miljø- og Fødevareministeriet, Klima-, Energi- 

og Forsyningsministeriet, Danish Marine Proteins, Vestjyllands Andel, Dansk Miljøteknologi, Novozymes, 

Novo, Bio2Oil og Daka. 
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1 Introduktion 

I denne rapport beskrives forudsætningerne for og beregningerne af de scenarier, der ligger til grund for 

analysens hovedrapport. Der er i Mortensen & Jørgensen (2022) beregnet, hvor meget biomasse, der kan 

produceres til bioraffinering i de enkelte scenarier, og hvordan dette vil påvirke arealanvendelsen af de ca. 

2.630.000 ha landbrugsjord i 2020. Et areal der i 2030 forventes at være reduceret til godt 2,5 millioner ha, 

da der løbende udtages landbrugsjord til bl.a. veje, byggeri og skovrejsning (Dalgaard og Mortensen, 2022).  

Data til beregning af dansk landbrugs arealanvendelse, udbytter, husdyrgødningsproduktion m.m. er ind-

hentet fra Danmarks Statistik (Statistikbanken, 2021), oplysninger fra gødningsregnskaber og ansøgning om 

grundbetaling fra Fødevareministeriet. Desuden er der anvendt GIS‐kort over veje og vandløb samt over 

forskellige lokaliteters evne til at tilbageholde kvælstof (N retention), kort over forholdet mellem ler og kul-

stofindhold i jord (Dexter-indeks) samt kort over ID15-oplandenes dominerende jordtype (JB).  

Disse data er samlet i en regnearksmodel, hvor udgangspunktet (et gennemsnit af årene 2015-2019) frem-

skrives til 2030 for tre scenarier: Business As Usual-scenarie (BAU), Biomassescenarie og et Ekstensiverings-

scenarie. For hvert af de sidste to er et scenarie med hhv. 20% reduktion og 20% stigning i animalsk produk-

tion lagt til. Reduktionen henholdsvis stigningen repræsenterer en forholdsmæssig ændring på tværs af 

husdyrkategorier. Det resulterer i 7 fremtidsscenarier (inkl. BAU), hvor potentiel biomasseproduktion og -

udnyttelse i 2030 er beregnet. Dette sammenlignes med gennemsnittet for 2015-2019, som er valgt som 

udgangspunkt for at udjævne årsvariationer i f.eks. udbytter. Det er vigtigt at understrege, at disse bereg-

ninger beskriver konsekvenserne af udvalgte scenarier beroende på en lang række forudsætninger. Målet 

med analysen har været at vise spændvidden af potentialerne inden for bioøkonomien, som kan anvendes 

til at vælge retninger for den fremtidige udvikling.    

I biomassescenariet er hovedfokus at maksimere produktionen af biomasse til bioraffinering og samtidigt 

imødegå vandplanernes målsætning om reduktion i udledningen af kvælstof til havmiljøet. I ekstensive-

ringsscenariet er betydelige arealer udlagt til natur, samtidigt med at driften på de arealer der udlægges til 

ny biomasseproduktion på flere områder er mindre intensiv. Begge scenarier har betydelige effekter på 

klima og miljø. 

Husdyrproduktionen spiller en vigtig rolle i forhold til de aktuelle udfordringer på klima- og miljøområdet. 

Ændringer i den animalske produktion påvirker en lang række elementer i biomasse- og foderproduktio-

nen, men der er i dette arbejde foretaget en overordnet analyse med antagelse om samme 20% reduktion 

hhv. stigning for alle sektorer (f.eks. foderareal og husdyrgødning), og antagelse om samme fodersammen-

sætning som i BAU med enkle undtagelser, se afsnit 4 om ”Anvendelse af produkter fra bioraffinering”. Da 

grovfoder i praksis ikke importeres, er det prioriteret at opfylde behovet for grovfoder nationalt i alle scena-

rier, mens der sker forskydninger til kornimporten, som stiger markant i scenarierne med 20% stigning i ani-
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malsk produktion. Derimod udgår et areal med grovfoder i scenarierne med 20% reduktion i animalsk pro-

duktion (ca. 160.000 ha svarende til 20% af det nuværende grovfoderareal). Arealet er omlagt til yderligere 

biomasseproduktion i biomassescenariet, mens det er udlagt til naturlig succession (Dalgaard et al., 2020) 

og ekstensiv afgræsning i ekstensiveringsscenariet.  

Til sammenligning med udgangspunktet (2015-2019) opstilles følgende scenarier for 2030: 

1. Business As Usual 

2. Biomassescenarie 

a. -20% animalsk produktion 

b. + 20% animalsk produktion 

3. Ekstensiveringsscenarie 

a. -20% animalsk produktion 

b. +20% animalsk produktion 

 

. 
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2 Oversigt over forudsætninger og tiltag i de tre grund-

læggende scenarier 

 Business As Usual 2030 

1. Igangsatte klima- og miljøtiltag gennemføres. 

2. Politiske målsætninger om klima og miljø udelades. 

3. Historisk fremskrivning af udbyttestigninger, fodereffektivitet og reduktion i dyrket areal og fødeva-

reareal (Dalgaard og Mortensen, 2022). 

4. Ingen ændringer i arts‐ og sortsvalg eller høstteknologi, men en øget udnyttelse af restbiomasse 

(halm og gødning) antages.  

5. Den eksisterende produktion af rapsolie udnyttes 100% til energi. 

6. 15.000 ha lavbundsjorde vådlægges uden høst af biomasse. 

7. Økologisk dyrket areal fremskrives efter udviklingen 2005-2015 (stigning på 4.900 ha/år).  

8. 1.900 ha årlig skovrejsning (på landbrugsjord). 

  Biomassescenarie 2030 

1. Grundlæggende fremskrivninger i udbytte, fodereffektivitet, arealudvikling og økologi som i BAU. 

2. Kornsorter med 15% mere halm. 

3. Øget halmopsamling med 15% ved ændret høstteknologi. 

4. Ca. 50.000 ha kulstofrige lavbundsjorde vådlægges.  

5. 30% af arealet udlægges til natur (15% ekstensiv afgræsning, 15% naturlig succession).  

6. 35% tørreste arealer til høst af græsarter, e.g. strandsvingel (Festuca arundinacea) og rørgræs (Pha-

laris arundinacea) til biomasse. 

7. 35% vådeste arealer til høst af dunhammer (Typha latifolia) og tagrør (Phragmites australis) til bio-

masse. 

8. Ca. 319.000 ha med enårige afgrøder (korn, majs, raps) på jorder med særlig følsomhed for nitrat-

udvaskning omlægges til biomasseafgrøder. Ud af disse omlægges ca. 44.000 ha til roer i omdrift, 

mens de resterende ca.275.000 ha omlægges til intensiv kløvergræs (med N norm på 250 kg N 

per ha) 
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9. Ca. 99.000 ha med enårige afgrøder (korn, majs, raps) på højbundsjorde med lavt kulstofindhold 

omlægges til intensiv kløvergræs.   

10. Ca. 17.000 ha med enårige afgrøder (korn, majs, raps) på pesticidfølsomme sandjorder inden for 

områder med særlige drikkevandsinteresser omlægges til intensiv kløvergræs.  

11. Ca. 198.000 ha efterafgrøder høstes til biomasse. Blandinger med N2-fixerende arter tillades. 

12. Roe-top fra eksisterende areal med sukkerroer (ca. 31.000 ha) høstes. 

13. Biomasse fra vejrabatter og grødeskæring udnyttes.  

14. Skovrejsning på 5.600 ha/år. Hurtigvoksende nåleskov. 

15. Effektivisering af gyllehåndtering (hyppig udslusning og køling) antages at give 7,5% stigning i den 

samlede mængde tørstof i husdyrgødningen tilgængeligt for biogasproduktion.  

 Ekstensiveringsscenarie 2030 

1. Grundlæggende fremskrivninger i udbytte, fodereffektivitet og arealudvikling som i BAU. 

2. Det økologiske areal fordobles fra perioden 2018 til 2030 (stigning på 23.250 ha/år). Den yderligere 

stigning i forhold til BAU-scenariet lægges på det nye areal med græsmarksafgrøder til biomasse 

på nitratsensitive områder. 

3. Kornsorter med 15% mere halm. 

4. Øget halmopsamling med 15% ved ændret høstteknologi. 

5. Ca. 100.000 ha kulstofrige lavbundsjorde vådlægges.  

6. 70% af arealet udlægges til natur (35% ekstensiv afgræsning, 35% naturlig succession).  

7. 10% af arealet til høst af græsarter, e.g. strandsvingel (Festuca arundinacea) og rørgræs (Phalaris 

arundinacea) til biomasse. 

8. 10% af arealet til høst af dunhammer (Typha latifolia) og tagrør (Phragmites australis) til biomasse. 

9. 10% af arealet til høst af naturlig vegetation (græs). 

10. Ca. 247.000 ha med enårige afgrøder (korn, majs, raps) på jorde med særlig følsomhed for nitrat-

udvaskning omlægges til kløvergræs til bioraffinering med reduceret gødskning (66% er økologisk). 

I beregningerne er der antaget N norm på 150 kg N per ha i gennemsnit for de 247.000 ha. 

11. Ca. 91.000 ha med enårige afgrøder (korn, majs, raps) på højbundsjorde med lavt kulstofindhold 

omlægges til kløvergræs. 80% af arealet drives intensivt og 20% med reduceret gødskning. 
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12. Ca. 17.000 ha med enårige afgrøder (korn, majs, raps) på pesticidfølsomme sandjorder beliggende 

inden for områder med særlige drikkevandsinteresser omlægges til 50% kløvergræs til biomasse 

og 50% til natur (25% ekstensiv afgræsning + 25% naturlig succession). 

13. Ca. 205.000 ha efterafgrøder høstes til biomasse. Blandinger med N2-fixerende arter tillades. 

14. Roe-top fra eksisterende areal med sukkerroer (ca. 31.000 ha) høstes. 

15. Biomasse fra vejrabatter og grødeskæring udnyttes.  

16. Skovrejsning på 5.600 ha/år. 50% blandet løvskov og 50% naturlig succession.  

17. Effektivisering af gyllehåndtering (hyppig udslusning og køling) antages at give 7,5% stigning i den 

samlede mængde tørstof i husdyrgødningen tilgængeligt for biogasproduktion.  
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3 Detaljerede forudsætninger og beregninger 

 Fremskrivninger af udbytte, gødningsmængde og arealudvikling 

Udbyttestigning, øget fodereffektivitet og reduktion i hhv. det dyrkede areal (både fødevarearealet og are-

alet til anden anvendelse) fremskrives til 2030 (Dalgaard og Mortensen, 2022). Arealreduktionerne og stig-

ning i produktivitet betyder, at det areal, som i forskellige dele af analysen er beregnet via udgangspunktet 

(f.eks. omlægning af 257.000 ha enårige afgrøder til græsmarksafgrøder baseret på tal fra 2015-2019), 

fremskrives, således at det i scenarierne for 2030 ”kun” resulterer i en omlægning af 247.000 ha.    

 Halm fra korn og raps 

Produktionen af halm er beregnet ud fra kornarealet og gennemsnitsudbytter fra årene 2015-2019 

(Statistikbanken, 2021), og fra den bjergede halmmængde er fratrukket halm til foder og strøelse for at 

beregne mængden tilgængeligt for bioraffinering samt for at kunne fremskrive denne mængde til BAU i 

2030.  

I biomassescenariet og ekstensiveringsscenariet er der antaget kornsorter med 15% mere halm (Jørgensen 

et al., 2007; Larsen et al., 2012) og en øget halmopsamling med 15% ved ændret høstteknologi (Kristensen, 

2012). På de jorde med Dexter-indeks > 10 (som ikke bliver omlagt til nye græsmarker) fjernes halmen med 

en antagelse om, at biochar kan tilbageføres for at øge kulstofpuljen. 

I både BAU-, biomasse- og ekstensiveringsscenariet er der desuden taget højde for et lavere udbytte på 

4% procent af korn- og rapsarealet, da dette svarer til den øgede økologiske andel af det dyrkede areal 

som følge af fremskrivningen for 2005-2015 (stigning på 4.900 ha/år) (Blicher-Mathiesen og Sørensen, 

2020). I tråd med den nuværende regerings målsætning om en fordobling er det økologiske areal fra 2018 

til 2030 (Altinget, 2019), og dermed en samlet stigning på 23.250 ha/år (Blicher-Mathiesen og Sørensen, 

2020), er der i ekstensiveringsscenariet omlagt et yderligere økologisk areal på det nye areal med græs-

marksafgrøder til bioraffinering, da det antages at en stor del af dette græs med fordel kan drives økologisk. 

Således er der ikke forskel på den økologiske andel af halmproduktionen mellem scenarierne.  

Der er desuden fraregnet en andel af halmproduktionen i hvert scenarie svarende til det areal, som om-

lægges fra korn og raps til græsmarksafgrøder for biomasseproduktion. På samme måde resulterer det 

ændrede behov for halm til foder og strøelse, som følge af en reduktion/stigning i den animalske produktion 

scenarie, i en større hhv. mindre andel halm til bioraffinering. I BAU-scenariet resulterer stigningen i produk-

tivitet i et ”frigjort” landbrugsareal på ca. 114.000 ha ved opretholdelse af samme produktion som i dag. I 

denne analyse er dette areal afsat til produktion af korn til eksport, hvilket giver en øget halmmængde, der 

er indregnet i BAU-scenariet. 

 



11 
 

 

 Frøgræshalm 

Arealet med produktion af frøgræshalm er beregnet som gennemsnit for årene 2015-2019 baseret på års-

beretningerne fra Brancheudvalget for Frø (2019), og halmudbytter og anvendelse er baseret på notat af 

Gislum og Boelt (2012), eftersom der ikke er sket store ændringer siden 2012 (René Gislum, 2020, personlig 

meddelelse). Der er ikke antaget en ændring i produktionen som følge af øget økologisk dyrket areal, da 

også konventionelt frøgræs gødskes efter en relativt lav N norm.  

 Husdyrgødning 

Produktionen af husdyrgødning og fordelingen mellem gødningskategorier er beregnet som gennemsnit 

for 2016 til 2018 via oplysninger fra gødningsregnskaber fra Fødevareministeriet (gennemsnitsår 2017 pas-

sende til gennemsnittet af 2015-2019 anvendt for halm m.m.). Produktionen af kg N er omregnet til tørstof 

(TS) beregnet for forskellige gødningskategorier (Kristensen, 2007). Den nuværende andel af den totale 

husdyrgødningsproduktion, der udnyttes til biogas, er beregnet ved et udtræk af data fra gødningsregnska-

ber for år 2018. Andelen udnyttet til biogas i 2030 er antaget til 50% af al fast gødning og 90% af den totale 

mængde gylle, hvilket er samme som anvendt i ”+10 mio. tons planen” (Gylling et al., 2016). Der er antaget 

samme markante stigning i andelen udnyttet gødning til biogas i alle tre scenarier for 2030, da det er en 

velafprøvet teknologi, og det antages, at selv i et BAU scenarie vil der være et ønske om at udnytte de mest 

velkendte teknologier til at øge anvendelsen af biomasse til energiproduktion. Denne stigning kan sam-

menlignes med en ny scenariebeskrivelse, der antager at ca. 53% og 76% af hhv. svine- og kvæggyllen 

bioforgasses i 2030 (Energistyrelsen, 2021). I alle 3 scenarier for 2030 er minkgylle taget helt ud af bereg-

ningerne, eftersom en genoptagelse af den danske minkproduktion efter COVID-19 anses for usandsynlig.  

Effektiv gødningshåndtering (fx hyppig udslusning af gødning fra stalden eller køling af svinegylle) antages 

at mindske omsætningen af organisk materiale under opbevaring og dermed resultere i mindst 10-20% 

øget biomasse tilgængeligt (Adamsen et al., 2021). Fuld implementering kan dog ikke forventes i 2030, så 

i denne analyse er 50% implementering antaget, hvilket resulterer i 5-10% (7.5% anvendt i beregningerne) 

øget tørstofmængde i husdyrgødning. I scenarierne med 20% ændret animalsk produktion er gødnings-

mængden hhv. reduceret eller øget med 20% for alle kategorier.   

 Omlægning til biomasseafgrøder på nitrat-følsomme områder 

Enårige afgrøder (korn, raps og majs) omlægges til biomasseafgrøder på udvalgte jorde med det formål 

at samtidigt reducere nitratudvaskning fra rodzonen til havet, og derigennem bidrage til forpligtelserne om 

forbedret havmiljø, som fastlagt af Vandrammedirektivet og Danmarks vandområdeplaner (Styrelsen for 

Vand- og Naturforvaltning, 2016). Retentionskortet fra 2015 (Figur 1) og markdata over afgrødefordelingen 

som et gennemsnit for perioden 2015-2019 er anvendt sammen med modellen NLES5 (Børgesen et al., 
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2020) til at beregne reduktionen i nitratudvaskning per hektar for de forskellige afgrøder. Herved er udvalgt 

den nødvendige andel af enårige afgrøder, som kræves omlagt i hvert enkelt ID15-opland, for at opnå 60% 

af reduktionsmålene i hvert af de 23 hovedoplande. På nationalt plan er det totale reduktionsmål på ca. 

6200 tons N/år, hvilket alene omfatter det udskudte indsatsbehov fra 2. vandplanperiode (Styrelsen for 

Vand- og Naturforvaltning, 2016). Omlægningen på disse jorde estimeres dermed at reducere nitratud-

vaskningen fra rodzonen til havmiljøet med ca. 3700 tons N/år. Det var i høj grad den geografiske fordeling 

af reduktionsmålsætningerne, som styrede valget af omlægning, idet lav retention i et område uden re-

duktionsmål ikke gav anledning til udtagning. Det antages, at de resterende 40% af målsætningerne opnås 

ved dels kollektive virkemidler (vådområder og minivådområder) og dels andre målrettede virkemidler 

indberegnet  i denne analyse, såsom omlægning til græs på andre jorder, vådlægning af kulstofrige lav-

bundsjorder og effektivisering af efterafgrøder (De Notaris et al., 2021).  

I biomassescenariet omlægges totalt ca. 319.000 ha enårige afgrøder på nitratsensitive jorde. Den højest 

mulige andel omlægges til roer under den antagelse, at disse højest hvert femte år indgår i et sædskifte 

med det resterende areal af enårige afgrøder der findes tilbage i hvert ID15-opland. Efter omlægningen er 

der altså højst 1/5 roer i forhold til det resterende areal med enårige afgrøder i hvert ID 15 opland. Således 

omlægges ca. 44.000 ha til roer til bioraffinering med et antaget udbytte på 19 tons TS/ha roer (Gylling et 

al., 2016), samt 4 tons TS/ha roetop (John P. Jensen, 2020, personlig meddelelse) der også udnyttes i bio-

raffinering. Det resterende areal på ca. 275.000 ha omlægges til intensivt kløvergræs til bioraffinering med 

en N norm på 250 kg N/ha/år, og et udbytte på 15 tons TS/ha. Det er højere end udbyttet af slætgræs i 

dag. Men dels kan strandsvingel og rajsvingel benyttes med et højere udbytte end alm. rajgræs (Pedersen, 

2012; Cougnon et al., 2017), og dels igangsættes p.t. en del ny forskning for at forbedre management og 

produktivitet af græsmarksafgrøder til bioraffinering. De produktive græsser antages anvendt i en artsblan-

ding med rød- og hvidkløver, men blandinger inkluderende andre bælgplanter bør også komme i betragt-

ning. I ekstensiveringsscenariet omlægges ca. 247.000 ha til kløvergræs til bioraffinering med en lavere N 

norm (150 kg N/ha/år), hvormed et mindre areal ifølge NLES-beregningen kræves for at opnå samme 

reduktion i nitrat-udvaskningen sammenlignet med biomassescenariet. I ekstensiveringsscenariet antages 

79% af kløvergræsset at indgå i økologiske bedrifters sædskifte for at opnå målsætningen om en fordobling 

af økologi, og de resterende 21% udlagt som konventionelt kløvergræs. I praksis vil dette dække over en 

omlægning til græs af en del af det eksisterende økologiske areal, mens noget af det nye økologiske areal 

i 2030 forbliver enårige afgrøder. Der antages i begge tilfælde et udbytte på 11,7 tons TS/ha, da N normen 

i beregningerne er den samme. Dette til trods for, at der vil være variationer i andelen af husdyrgødning, 

totalt mængde tildelt N og forskelle i udbytter. De 11,7 tons TS/ha er beregnet ud fra de 15 tons ved intensivt 

kløvergræs og reduceret proportionalt med den generelle udbytteforskel mellem økologisk og konventio-

nelt sædskiftegræs (Kristensen, 2015). I begge scenarier omlægges kløvergræsset hvert 5. år, hvor der er 

antaget vårkorn med udlæg som afgrøde, hvorefter der igen er græs i 4 år. 
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Den geografiske fordeling af disse omlagte jorde er illustreret via GIS-kort (Figur 2, Figur 3, Figur 4), udarbej-

det i samarbejde med Eva Overby Bach, Aarhus Universitet. Forskellene i reduktionsmålene for de 23 ho-

vedoplande resulterer i en koncentrering af de jorde, der omlægges, til visse dele af landet. Koncentrering 

af nye arealer til biomasseproduktion kan være en fordel ved placeringen af nye bioraffinaderier. Ved en 

GIS analyse er den dominerende jordtype beregnet for den omlagte jord i hvert ID15-opland, således at 

omlægningen kan værdisættes i økonomiske termer alt efter om det er sandjord eller lerjord. 

. 

 

Figur 1: Tilbageholdelse af kvælstof (retention) mellem rodzonen og kysten 
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Figur 2: Omlagt areal (% af oprindeligt areal med korn, raps og majs for hvert ID15 opland) til sukkerroer til 

bioraffinering i biomassescenariet. 

 

Figur 3: Omlagt areal (% af oprindeligt areal med korn, raps og majs for hvert ID15 opland) til kløvergræs til 

bioraffinering i biomassescenariet. 
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Figur 4: Omlagt areal (% af oprindeligt areal med korn, raps og majs for hvert ID15 opland) til kløvergræs 

(lav N norm) til bioraffinering i ekstensiveringsscenariet. 

 Vådlægning af kulstofrige lavbundsjorde 

I BAU-scenariet vådlægges ca. 15.000 ha kulstofrig lavbundsjord til 2030 som følge af allerede afsatte mid-

ler på FL20 (Miljø- og fødevareministeriet, 2020). I biomassescenariet og ekstensiveringsscenariet vådlæg-

ges et areal på henholdsvis ca. 50.000 ha og ca. 100.000 ha lavbundjord, begrundet i anbefalingerne fra 

Klimarådet (2020) og Klimapartnerskabet for Fødevare- og Landbrugssektoren (2020) samt i notater af 

Limfjordsrådet (2020) og Greve et al. (2019). Baseret på oplysninger fra ansøgning om grundbetaling er 

markdata for 2018 sammenholdt med GIS-kortet ”Tekstur2014 kulstof” (Greve et al., 2019), for at beregne 

arealet af korn, raps og majs på de vådlagte lavbundsjorde, således at dette trækkes fra arealet med disse 

afgrøder i 2030. I BAU, biomasse- og ekstensiveringsscenariet, vådlægges hhv. 3.700 ha, 12.000 ha og 

34.000 ha totalt med korn, raps og majs. I BAU og biomassescenariet er der udelukkende vådlagt jord med 

>12% kulstof, mens der i ekstensiveringsscenariet også er vådlagt en andel jorde med 6-12% kulstof (Greve 

et al., 2019).  
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Der antages en middelvandstand der ikke ligger lavere end 25 cm under jordoverfladen (Gyldenkaerne 

og Greve, 2015) ved ophør af dræning (Olesen et al., 2018), og dermed at høst af biomasse med alminde-

lige høstmaskiner ikke er muligt. I biomassescenariet antages høst (med specialmaskiner) af biomasse på 

70% af arealet, mens ekstensiv afgræsning og naturlig succession (Dalgaard et al., 2020) antages på de 

resterende 30%. I ekstensiveringsscenariet antages høst af biomasse på 30% af arealet, mens ekstensiv 

afgræsning og naturlig succession antages på 70% af arealet. I biomassescenariet antages en gødskning 

per hektar og år på 200 kg kvælstof (N), 200 kg kalium (K) og 0 kg fosfor (P). I ekstensiveringsscenariet 

antages der udelukkende en gødskning med 100 kg K per hektar og år, men hverken N eller P. Begrundel-

sen for gødskning med K (og N i biomassescenariet) er, at lavbundsjorde ofte er K-begrænsede, og at 

gødskning understøtter en øget biomassevækst, der giver mulighed for større høstudbytte og dermed større 

fjernelse af jordens indhold af P (Nielsen et al., 2013). Gødskning tilføres dog kun på de tørreste arealer, 

hvorimod de høje udbytter i biomassescenariet er antaget under betingelse af, at næringsrigt drænings-

vand tilføres våde arealer, svarende til ca. 200 kg N årligt. Gødskningsintensiteten bør jævnligt tages op til 

revision, og der bør tages hensyn til lokale forhold.   

Paludikultur er en ny teknologi, som beskriver høst af biomasse på våde arealer (Geurts et al., 2019). Der 

findes stor variation i udbytte blandt de relativt få studier, der er gjort på paludikultur (Pijlman et al., 2019; 

Geurts et al., 2020), så de anvendte udbytter i denne analyse er lagt på et middel-niveau. Arterne strand-

svingel (Festuca arundinacea) og rørgræs (Phalaris arundinacea) anvendes på de tørreste arealer til bio-

masse med udbytte på ca. 10 tons TS/ha i biomassescenariet og ca. 5 tons TS/ha i ekstensiveringsscenariet 

(Karki et al., 2019; Nielsen et al., 2021), mens arterne dunhammer (Typha latifolia) og tagrør (Phragmites 

australis) anvendes på de vådeste arealer til biomasse med udbytte på ca. 13 tons TS i biomassescenariet 

og ca. 8 tons TS i ekstensiveringsscenariet (Geurts et al., 2020). På 10% af det samlede vådlagte lavbunds-

areal i ekstensiveringsscenariet antages desuden høst af naturligt forekommende vegetation (græs) med 

udbytte på 2,5 tons TS/ha (Naturstyrelsen, 2018). 

Fordelingen af arter på arealet til biomasseproduktion i biomassescenariet er 35% strandsvingel og rørgræs 

samt 35% dunhammer og tagrør ud af de totalt 50.000 hektar vådlagte (ca. 35.000 ha i alt anvendt til bio-

masseproduktion). De resterende 30% udlægges til naturlig succession og ekstensiv afgræsning. I ekstensi-

veringsscenariet er 10% af det vådlagte areal anvendt til strandsvingel og rørgræs, 10% til dunhammer og 

tagrør og 10% til høst af naturlig vegetation (ca. 30.000 ha i alt anvendt til biomasseproduktion ud af de ca. 

100.000 ha der vådlægges), men med lavere dyrkningsintensitet og udbytte end i biomassescenariet.  De 

resterende 70% udlægges til naturlig succession og ekstensiv afgræsning. 

Der findes en risiko for overlap mellem vådlægning af kulstofrige lavbundsjorder og nitratfølsomme områ-

der. Dette betyder, at ved en evt. implementering skal der foretages yderligere undersøgelser for at klar-

lægge det reelle overlap og dermed kunne beregne den præcise effekt på arealanvendelse, klima og 

miljø. 
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 Omlægning til biomasseafgrøder på højbundsareal 

Et højt Dexter-indeks angiver et lavt niveau af kulstof i forhold til ler (Dexter et al., 2008; Schjønning et al., 

2009). Det kan skabe problemer med jordens strukturstabilitet, men angiver samtidigt en mulighed for øget 

opbygning af stabilt kulstof i jordpuljen (Cotrufo et al., 2019). Baseret på oplysninger fra ansøgning om 

grundbetaling er markdata fra 2019 sammenholdt med GIS-kortet over Dexter-indeks (Figur 5) til at be-

regne det totale dyrkningsareal med Dexter-indeks > 10, hvor det kan forventes at en omlægning fra en-

årige afgrøder til græsafgrøder vil kunne øge mængden af kulstof i jorden. Da disse jorde er nogle af de 

mest frugtbare dyrkningsjorde i Danmark, omlægges kun mellem 50 og 55% af arealet med korn, raps og 

majs, som antages at cirkulere i et sædskifte med det resterende areal med Dexter-indeks > 10. I ekstensi-

veringsscenariet omlægges ca. 91.000 ha på disse jorder, hvoraf 80% til intensiv kløvergræs (antaget ud-

bytte på 15 tons TS/ha) og 20% til kløvergræs med reduceret gødskning (antaget udbytte på ca. 10 tons 

TS/ha). I biomassescenariet omlægges 99.000 ha til intensiv kløvergræs med et antaget udbytte på 15 tons 

TS/ha. 
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Figur 5: Dexter-indekset er beregnet som forholdet mellem topjordens (0‐20 cm) indhold af ler og organisk 

kulstof. Udarbejdet på baggrund af Den Danske Jorddatabase af Mogens H. Greve Aarhus Universitet, se 

(Schjønning et al., 2009) 

På samme vis som ved omlægning af jorde med højt Dexter-indeks, er der anvendt et GIS-kort over pesti-

cidfølsomhed (Figur 6) sammen med markdata for 2019 for at beregne en omlægning på sandjorde. Det 

medtager kun jorder med < 10% ler, altså sandjorde, og følsomheden betegner permeabiliteten af jorden i 

den øverste meter. Arealet med særligt følsomme områder og potentielt følsomme områder (Figur 6), der 
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samtidigt ligger inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) (Figur 7) er udvalgt. OSD an-

giver de områder på jordoverfladen, hvorfra regnvandet siver ned og danner grundvand, som senere pum-

pes op til vandforsyning (Miljøstyrelsen, 2020). Det totale areal med korn, raps og majs indenfor dette areal 

(ca. 17.000 ha) omlægges i biomassescenariet til intensivt kløvergræs, men med et relativt lavt udbytte på 

10 tons TS/ha, da disse jorder er overvejende JB1 (grovsandet jord). I ekstensiveringsscenariet omlægges 

kun 50% af de ca. 17.000 ha til ekstensiv kløvergræs uden gødskning (med et udbytte på 3 tons TS pr ha), 

mens de resterende 50% udlægges til ekstensiv afgræsning og naturlig succession (Dalgaard et al., 2020). 

 

Figur 6: Klassificering af områder efter pesticidfølsomhed (Naturstyrelsen, 2015). Kort udarbejdet af Mette 

Balslev Greve, AU. 
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Figur 7: Øverst: Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) (Digitaliseringsstyrelsen, 2020). Nederst: 

Særligt og potentielt pesticidfølsomme områder inden for OSD. Kort udarbejdet af Mette Balslev Greve, AU. 
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De omlagte arealer (fra korn, raps og majs til flerårigt kløvergræs) på henholdsvis lavbund (kap. 6) og høj-

bund (kap. 7) resulterer også i en reduktion i den samlede nitratudvaskning ud over den effekt som opnås 

på arealer der er omlagt på nitratfølsomme områder (kap. 5). Effekten på højbund er beregnet for rodzonen 

med en gennemsnitsværdi for omlægning til flerårigt græs (4 års græs med 1 års udlæg i kornafgrøde) 

beregnet med NLES5 på de nitratsensitive arealer (33.5 kg N ha-1 i biomassescenariet og 41.4 kg N ha-1 i 

ekstensiveringsscenario) (Børgesen et al., 2020). Denne beregning på øvrige højbundsarealer kan kvalifi-

ceres ved en mere detaljeret NLES5 analyse, og desuden er beregningen af reduktionen i kvælstof til havet 

ikke foretaget for disse arealer, hvilket kun er gjort for omlægningen på nitratfølsomme områder (kap. 5).    

 Biomasse fra roetoppe til bioraffinering 

Fra det eksisterende areal med sukkerroer anvendes roetoppene typisk ikke, hvilket heller ikke er tilfældet 

i BAU-scenariet for 2030. Derimod høstes roetoppene på dette areal (ca. 31.000 ha) til bioraffinering i både 

biomassescenariet og ekstensiveringsscenariet med et antaget udbytte på 3.5 ton TS/ha (John P. Jensen, 

2020, Personlig meddelelse). Dette tiltag har en potentiel klimagevinst ved lavere emissioner af N2O, som 

følge af fjernelsen af kvælstofholdigt plantemateriale, og dermed kan også forventes en reduktion i nitrat-

udvaskningen (Piil, 2018). Der findes dog en konflikt ved fjernelse af roetoppe, da en væsentlig del af det 

eksisterende roe-areal ligger på jorde med højt Dexter indeks (lavt indhold af kulstof i jorden i forhold til ler). 

Fjernelse af roetoppe på disse jorde vil derfor kunne medføre en yderligere reduktion i jordens kulstofind-

hold på jorde som har en stort potentiale for øget kulstoflagring, og vil dermed bidrage negativt på klima-

balancen. Der vil dog kunne foretages kompenserende tiltag såsom tilbageførsel af kulstofholdigt materi-

ale.  

 Høst af efterafgrøder til bioraffinering 

En tidligere høst af hovedafgrøden anses nødvendigt for at opnå en tilstrækkelig mængde efterafgrøde-

biomasse til, at det kan betale sig at høste den (Hermansen et al., 2017). Der er mindst to veje til at opnå 

dette. Dels kan korn høstes mindre tørt, hvilket vil kræve yderligere energi til nedtørring og muligvis alternativ 

høstteknologi, fx ribbehøst (Kristensen, 1998; Madsen, 2000). Det kan give 1-2 ugers tidligere såning af ef-

terafgrøden og dermed gode vækstbetingelser for efterafgrøden i august, som er en afgørende måned for 

at opnå en høj biomasseproduktion af efterafgrøden. En anden mulighed er, at anvende gastætte siloer til 

opbevaring af korn høstet inden modenhed. Dette vil medføre betydelige investeringer, men øget foder-

kvalitet vil muligvis kunne bidrage til en del af denne finansiering (Poulsen, 2010). En tredje mulighed ville 

være at dyrke kornafgrøder der modnes tidligere såsom vinterbyg, eller vælge efter sorter der modnes tid-

ligt. Der er op til en lille uges forskel mellem sorternes modningstidspunkt (SEGES, 2021). Dette tiltag kræver 

ikke ændringer i høst- eller opbevaringssystemer som de to andre tiltag, men det er dog uklart om en uges 

tidligere høst af hovedafgrøden er nok til at øge efterafgrødens biomasse tilstrækkeligt. På landsplan vil et 

skift fra vårsæd til mere vintersæd desuden mindske arealet tilgængeligt for efterafgrøder. 
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Ud fra målsætningen om totalt 647.500 ha målrettede, pligtige- og husdyrefterafgrøder (Folketinget, 2015; 

Landbrugsstyrelsen, 2019; Landbrugsstyrelsen, 2020a), fratrækkes arealet med majs (sen høst af hovedaf-

grøde), et areal hvorpå alternativer antages anvendt (f.eks. tidlig såning af vinterafgrøder, braklægning og 

energiskov) (Landbrugsstyrelsen, 2020b) og et efterafgrødeareal hvor enårige afgrøder er erstattet af græs 

i scenarierne for 2030. Fra de tilbageværende ca. 263.000 og 273.000 ha i hhv. biomasse- og ekstensive-

ringsscenariet antages høst på 75% af arealet. N2-fixerende arter tillades for at regulere behovet for N 

(Sørensen et al., 2020; De Notaris et al., 2021; Mortensen et al., 2021), men ingen gødskning anvendes. 

 Rapsolie 

Hvor rapsolie i BAU udnyttes 100% til energi (for at opfylde iblandingskravet for biobrændstof), udfases an-

vendelsen af rapsolie til energi i både biomassescenariet og ekstensiveringsscenariet, hvor den i stedet 

anvendes til bioraffinering. Rapsolie er en højværdiafgrøde, som kan anvendes til human ernæring eller til 

andre højværdiprodukter fra en bioraffineringsproces. 

 Økologi 

Udbyttereduktionen i biomasse på det øgede areal med økologi er overordnet set kun relevant for kløver-

græs- og halmudbyttet, eftersom høst af biomasse fra andre kilder antages ikke at være væsentlig forskellig 

mellem økologisk og konventionel dyrkning. Gødskningen af frøgræs er allerede relativt lav i forhold til an-

den græsproduktion ved konventionel dyrkning, og usikkerheden i udbyttet af græs på våde, vådlagte 

lavbundsarealer er i forvejen meget stor. Desuden anses det ikke muligt at anvende husdyrgødning til pa-

ludikultur, mens udbyttet ved høst af ugødet græs på lavbund ikke bør være forskelligt for hhv. økologisk 

og konventionel drift. Efterafgrøder giver ikke et lavere udbytte ved økologisk dyrkning (Mortensen et al., 

2021). Den øgede andel økologi vil muligvis påvirke produktionen og sammensætningen af husdyrgød-

ning, men da det vil føre for vidt at sammenstille en realistisk bedømmelse af dette, antages netto husdyr-

gødningsproduktion uændret ved et øget økologisk dyrkningsareal.  

Stigningen i økologi fordeles i hvert scenarie ligeligt på tværs af afgrødefordelingen på landsplan. Det re-

sulterer i 4% øgning i det økologiske areal i BAU og biomassescenariet (ca. 111.000 ha). I forhold til biomas-

seproduktion bevirker dette overordnet set kun en nedgang i den totale halmproduktion (både raps og 

korn). Samme stigning i økologisk areal og halmreduktion antages i ekstensiveringsscenariet, mens det 

yderligere areal på 202.000 ha omlagt til økologi i dette scenarie (for at opnå en fordobling fra 2018 til 

2030) lægges på de store arealer med græs til bioraffinering som redegjort ovenfor i afsnittet om ”Omlæg-

ning til biomasseafgrøder på nitrat-følsomme områder”.    

Koblingen mellem økologi, ekstensivering og natur er ikke entydig. I ekstensiveringsscenariet har vi valgt at 

udtage dele af landbrugsarealet til decideret natur (”landsparing”) og samtidigt øge arealet med økologisk 

dyrkning, da denne form for dyrkning på visse parametre levner mere plads til naturlig artsrigdom og bio-

diversitet (”landsharing”) end konventionel dyrkning (Salles et al., 2017; Loconto et al., 2020). Økologisk 
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dyrkning er en ekstensivering i form af lavere kemisk input (kunstgødning og pesticider), men kan på den 

anden side anskues som en intensivering i form af arbejdstimer og mekanisk jordbearbejdning.   

 Biomasse fra vejrabatter og grødeskæring udnyttes 

Længder på de forskellige typer vandløb er opdateret ved GIS-analyse og kort fra 2016 (Vandplaner, VP2). 

Den totale vejlængde antages ikke at have ændret sig betragteligt siden 2012 (Statistikbanken, 2021), og 

derfor anvendes samme tal som i +10 mio. tons planen (Gylling et al., 2016). Da der ikke findes nyere tal for 

udbytte for hverken vejrabatter eller vandløb end de tal, som anvendtes i +10 mio tons planen, antages 

samme udbytte (2 tons TS/ha for vejrabatter og 7.7 tons TS/km for vandløb) (Jørgensen et al., 2013). Fjer-

nelse af næringsstoffer fra vejrabatter kan have en positiv effekt på biodiversiteten, men høsten bør foreta-

ges på det bedst mulige tidspunkt i forhold til blomsterbestøvning og insekter. I Storbritannien og Holland 

findes erfaring med høst af biomasse fra vejrabatter (Brown et al., 2020; Hol et al., 2020). 

 Energiskov 

Anvendelsen af energiskov (pil, poppel, el og lavskov) på landbrugsarealer er stærkt påvirket af rammevil-

kår, og da trenden i arealet af energiskov fra 2015 til 2019 har været svagt nedadgående, har vi valgt at 

fremskrive denne trend til 2030, men med et øget udbytte på 12 tons TS per hektar i alle scenarier mod 10 

tons TS per hektar i udgangspunktet. Dog findes der mulighed for at øge denne produktion eksempelvis 

ved at substituere en del af det græs til bioraffinering som er udlagt på nitratfølsomme områder. På samme 

måde kan roerne i biomassescenariet også udskiftes med mere energiskov. Da de forskellige afgrøder har 

forskellige udbytter, vil en sådan udskiftning påvirke den samlede mængde biomasse til rådighed, såvel 

som hvilke bioraffineringsspor biomasserne passer til.   

 Skovrejsning på landbrugsjord 

En skovrejsning på 5.600 ha/år antages i både biomassescenariet og ekstensiveringsscenariet, dog med 

forskel i typen af skov, der rejses. I biomassescenariet anvendes 100% hurtigvoksende nåleskov, mens der i 

ekstensiveringsscenariet anvendes 50% blandet løvskov og 50% naturlig succession (Dalgaard et al., 2020). 

For flere oplysninger om skovrejsning og biomassepotentialer se baggrundsrapporten Fremskrivning af 

danske biomasseressourcer - skovressourcen (Nord-Larsen og Johannsen, 2022). 

 EU’s mål om 30% natur og 10% udtag af landbrugsjord 

I ekstensiveringsscenariet er der skelet til EU’s mål om at 30% af Europa skal være beskyttet natur og 10% 

af landbrugsjorden skal tages ud af drift (Altinget, 2020). Det er endnu uklart, om der kan forventes samme 

målsætning for alle medlemslande samt præcist hvilke udtag og omlægninger, der kan gøre sig gældende 

for at opnå disse målsætninger. Men ud af det samlede landbrugsareal i 2030 (ca. 2,5 mio. ha) udtages ca. 

275.000 ha til naturlig succession og ekstensiv afgræsning i ekstensiveringsscenariet med 20% reduceret 
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animalsk produktion, svarende til at 11% af det nuværende landbrugsareal tages ud af drift. Dette skyldes 

vådlægning af kulstofrige lavbundsjorde, udtagning af sandjorde på højbundsareal og skovrejsning, men 

også udtag af ca. 160.000 ha grovfoderareal (20% af det nuværende grovfoderareal). I de resterende sce-

narier er det udtagne areal til natur væsentligt lavere.   
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4 Anvendelse af produkter fra bioraffinering 

Bioraffinering kan levere sojaerstatning og grovfoderprodukter til et eksisterende fodermarked, men på sigt 

vil produkterne fra bioraffinaderierne også kunne levere til markeder for både direkte human konsum og til 

materialer og energi (Gylling et al., 2016; Hermansen et al., 2017; Ambye-Jensen, 2022). Det er fleksibilite-

ten både med hensyn til input af råvarer og med hensyn til output af produkter, som gør teknologien inte-

ressant i en bioøkonomi (Ambye-Jensen, 2022).   

Bioraffinering af græs og kløvergræs anvendes foreløbigt til foder med tre slutprodukter; tørret protein som 

er egnet for en-mavede dyr, en fiberfraktion der bl.a. kan bruges som grovfoder til drøvtyggere og en rest-

saft, der kan anvendes i biogasproduktion (Børgesen et al., 2018). Det antages derfor i denne analyse, at 

det fortrængte majsensilage og grovfoder fra det nuværende fødevareareal kan erstattes med dele af fi-

berfraktionen fra bioraffinering. Desuden antages det at tørret græsprotein kan erstatte en del af soja-im-

porten i scenarierne for 2030. Fortrængt korn- og rapsproduktion er i denne analyse justeret ved ændret 

import/eksport. Det forudsættes, at produkterne fra bioraffineringsanlæggene i tørstofmængde udgøres af 

ca. 18% tørret proteinkoncentrat (med et proteinindhold på 47%), ca. 70% fiberfraktion (”græspulp”) samt 

ca. 12% brunsaft, der kan anvendes til biogas (Børgesen et al., 2018). 

Det producerede proteinkoncentrat (omregnet til sojaskrå-ækvivalenter med et proteinindhold på 45%) 

antages at være et direkte substitut til protein fra sojaskrå med en foderværdi på 1,1 foderenheder (FE) per 

kg TS (Børgesen et al., 2018). Dermed udregnes den mængde importeret soja, som kan erstattes i hvert 

scenarie. I ét scenarie (biomassescenariet med -20% animalsk produktion) overstiger produktionen af 

græsprotein mængden, der kræves for at erstatte den samlede import af soja, hvilket dels skyldes det re-

ducerede foderbehov i dette scenarie, dels at ca. 160.000 ha grovfoderareal (20% af det samlede grovfo-

derareal i BAU) omlægges til yderligere biomasseproduktion. Overskuddet af græsprotein er i denne ana-

lyse fastsat som et foderprodukt til eksport (Figur 11 og Tabel 2, næste sektion).  

Fiberfraktionen antages at have en foderværdi på 0,91 FE per kg TS (Damborg et al., 2019), og efter at 

fortrængt majsensilage er erstattet og i visse scenarier øget behov for grovfoder udfyldt, beregnes over-

skuddet af græspulp til rådighed for andre formål i hvert scenarie.     

Biomassescenariet med -20% animalsk produktion resulterer i et overskud af højværdiprotein når hele den 

totale import af soja er erstattet. I scenarieanalysen er dette overskud på ca. 647.400 tons TS proteinkon-

centrat eksporteret. Der findes andre potentialer for anvendelse af dette protein, hvor blandt andet yderli-

gere raffinering til human konsum kunne være en mulighed. Ligeledes kan det overvejes om dele af bio-

masseproduktionen i et sådant fremtidigt scenarie i stedet skulle omlægges til en produktion af proteinrige 

bælgplanter til direkte human konsum, f.eks. ærter, grønne bønner, hestebønner og sojabønner som det 

undersøges i et nyt forskningsprojekt ved Aarhus universitet (GrainLegsGo, 2020), i tråd med anbefalinger 
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om et delvist skifte fra animalske til vegetabilske proteiner med positive effekter på klimaet (Poore og 

Nemecek, 2018; Klimarådet, 2020).  
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5 Ændringer i arealanvendelsen og import/eksport ba-

lance 

 Påvirkning på det samlede danske fødevareareal 

Produktionen af biomasse til bioraffinering bevirker en reduktion i andelen af det dyrkede areal, der bruges 

til fødevareproduktion, men da en del af produkterne fra bioraffinering kan anvendes til foder, er det ikke 

hele det nye biomasseareal der udgår fra fødevarearealet. Andelen af bioraffineringsprodukter, der an-

vendes til foder (protein og fiberfraktion) i de enkelte scenarier, er oversat til arealforbrug via gennemsnits-

udbytter, og denne andel, ud af det samlede areal udlagt til biomasseproduktion, indgår i fødevarearealet 

for scenarierne i 20301. Det resterende areal udgår fra fødevarearealet, men regnes fortsat som en del af 

det dyrkede areal. De store omlægninger til biomasseafgrøder resulterer for alle scenarier i en betydelig 

reduktion i fødevarearealet (Figur 8), og de estimerede ændringer i arealanvendelsen i Danmark kan ses i 

Figur 9 og Tabel 1. 

 Ændret arealanvendelse i udlandet 

Den danske sojaimport udgjorde i perioden 2016-2018 i gennemsnit ca. 1.564.000 tons sojaskrå og –kager 

(Gylling et al., 2020) og beslaglagde ca. 760.000 ha dyrket areal i udlandet (gennemsnit for 2017-2018) 

(Callesen et al., 2020). I BAU scenariet er samme soja import fastholdt, hvorimod den ændrede sojaimport 

i de andre 2030-scenarier som følge af produktionen af græsprotein, reducerer arealforbruget til dansk 

import af soja fra udlandet (Figur 10). I denne analyse er arealet til produktion af soja i udlandet reduceret 

proportionalt med reduktionen i mængden importeret sojaskrå.  

                                                           
1 Andelen af det nye areal med afgrøder til bioraffinering der allokeres til foder i de forskellige scenarier kan esti-
meres på flere måder. I denne analyse er det estimeret ved følgende antagelser. Den totale produktion af tørstof 
(TS) til bioraffinering er opdelt i følgende overordnede output-kategorier: fiber fraktion (70% TS), protein koncen-
trat (18 % af TS) og brunsaft (12 % TS) (Børgesen et al., 2018). Brunsaft antages ikke at have en foderværdi, mens 
den totale mængde proteinkoncentrat allokeres til foder (18% af arealet med nye afgrøder til bioraffinering). An-
delen er fiberfraktionen der anvendes til at substituere den omlagte majsproduktion (og til at udfylde et 20% øget 
behov for grovfoder i scenarier med øget animalsk produktion) varierer på tværs af scenarierne. På basis af ande-
len af fiberfraktion (TS) anvendt til foder i hvert scenarie, udregnes en andel af arealet med afgrøder til bioraffine-
ring der allokeres til den del af fiberfraktionen der udnyttes til foder. (Eksempel: ekstensiveringsscenariet med øget 
animalsk produktion er det scenarie med den største andel af fiberfraktionen anvendt til foder (ca. 48%) og arealet 
med nye afgrøder til bioraffinering er i dette scenarie ca. 440.000 ha. 440.000 ha x 70% x 48% = 148.000 ha alloke-
res til fiberfraktion udnyttet til foder).  Oveni dette areal lægges for alle scenarier 18% af det totale areal med af-
grøder til bioraffinering som følge af 100% allokering af proteinkoncentrat til foder (eksempel: 440.000 x 18% = 
79.000 ha for samme scenarie som ovenfor). Sammenlagt for dette scenarie allokeres ca. 227.000 ha ud af ca. 
440.000 ha til foderproduktion, mens det resterende areal for hvert scenarie udgår fra fødevarearealet som vist i 
Figur 8. Til sammenligning har biomassescenariet med reduceret animalsk produktion det største areal med nye 
afgrøder til bioraffinering (Tabel 1) og samtidigt den laveste andel af produkter udnyttet til foder, hvilket resulterer 
i en markant højere andel af arealet der udgår fra fødevarearealet (Figur 8).  
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Figur 8: Påvirkninger på fødevarearealet som følge af afgrøder til bioraffinering er beregnet på baggrund 

af data fra Statistikbanken (2021) og ansøgning om grundbetaling. Arealanvendelsen til biomasseafgrøder 

er fratrukket den andel, der går retur til foder og eksport af proteinkoncentrat. På arealet med naturlig suc-

cession og ekstensiv afgræsning pågår stadig en delvis fødevareproduktion i form af græssende dyr. 

På trods af den forventede reduktion i det dyrkede areal resulterer de generelle udbyttestigninger 

(Dalgaard og Mortensen, 2022) i, at det samlede areal der i 2030 kræves for at opretholde samme produk-

tion som i udgangspunktet (2015-2019) falder. Det resulterer i et ”frigjort” landbrugsareal, som er udnyttet 

til korneksport i BAU-scenariet med et gennemsnitsudbytte på tværs af alle kornsorter. I de andre 2030-

scenarier indgår dette areal som en mindre del af det nye areal udlagt til biomasseafgrøder, hvilket bidra-

ger til en øget import af korn (Figur 11 og Tabel 2). ”-20%” indikerer en reduktion på 20% i den animalske 

produktion, mens ”+20%” indikerer en stigning i den animalske produktion på 20%. 
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Figur 9: Estimerede ændringer på landbrugsarealet i Danmark. Ændringer i det samlede fødevareareal 

fremgår af Figur 8. 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2015-2019

BAU

Biom
ass

Extensification

Biom
ass: -20%

Extensification: -20%

Biom
ass: +20%

Extensification: +20%

Ha Changes in agricultural land use within Denmark

New nature area (natural succession +
extensive grazing)

New sugar beets for biorefining

New biomass on rewetted organic soils

New grasslands with reduced fertilization for
biorefining

New intensive grasslands for biorefining

Organic soils still drained of the area
rewetted in the extensification scenario

Roughage

Rapeseed

Grain production for domestic use

New forest

Short rotation coppice and rapeseed oil

Grain production for export



30 
 

 

Figur 10: Estimeret ændring i forbruget af udenlandsk areal baseret på data bearbejdet efter Danmarks 

statistik (Statistikbanken, 2021), ansøgning om grundbetaling og notater af Gylling et al. (2020) og Callesen 

et al. (2020)
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Tabel 1: Estimerede areal-ændringer i Danmark fra udgangspunktet (2015-2019) til scenarierne i 2030 i Danmark (1000 ha). Data er bearbejdet 
efter Danmarks statistik (Statistikbanken, 2021) og ansøgning om grundbetaling. Der er kun medtaget de overordnede ændringer der sker i hoved-
afgrøder som følge af forskelle mellem scenarierne. Visse typer af markanvendelse til højværdiafgrøder såsom juletræer, kartofler og andre grønt-
sager er ikke medtaget i denne opgørelse. ”-20%” indikerer en reduktion på 20% i den animalske produktion, men ”+20% indikerer en stigning i 
den animalske produktion på 20%. 

Changed from (1000 
ha) 

2015-2019 
Bio-
mass Extensification 

Biomass: 
-20% 

Extensification: 
-20% 

Biomass: 
+20% 

Extensification: 
+20% 

Nitrate sensitive soils Grain 232 180 232 180 232 180 

  Maize 65 50 65 50 65 50 

  Rapeseed 23 17 23 17 23 17 

  Sub Total 319 247 319 247 319 247 
Loamy soils with high 
dexter-index Grain 84 79 84 79 84 79 

  Maize 3 0 3 0 3 0 

  Rapeseed 12 12 12 12 12 12 

  Sub Total 99 91 99 91 99 91 
Areas with risk of pesti-
cide-leaching to drink-
ing water Grain 13 13 13 13 13 13 

  Maize 4 4 4 4 4 4 

  Rapeseed 0 0 0 0 0 0 

  Sub Total 17 17 17 17 17 17 

Rewetted organic soils  Grain 11 29 11 29 11 29 

  Maize 1 4 1 4 1 4 

  Rapeseed 0 1 0 1 0 1 

  Other crops 35 61 35 61 35 61 

  Sub Total 48 94 48 94 48 94 

  Non-farmland 2 6 2 6 2 6 
Changed roughage 
area Roughage 0 0 160 160 0 0 

  Grand Total 483 449 643 610 483 449 
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Changed to (1000 
ha) 

2030 
Bio-
mass Extensification 

Biomass: 
-20% 

Extensifica-
tion: -20% 

Biomass: 
+20% 

Extensifica-
tion: +20% 

Nitrate sensitive soils High intensive grass for biorefining 275 0 275 0 275 0 

  Medium intensive grass for biorefining 0 247 0 247 0 247 

  Sugar beets for biorefining 44 0 44 0 44 0 

  Sub Total 319 247 319 247 319 247 
Loamy soils with high 
dexter-index High intensive grass for biorefining 99 73 99 73 99 73 

  Medium intensive grass for biorefining 0 18 0 18 0 18 

  
Nature (succession and extensive 
grazing) 0 0 0 0 0 0 

  Sub Total 99 91 99 91 99 91 
Areas with risk of pes-
ticide-leaching to 
drinking water High intensive grass for biorefining 0 0 0 0 0 0 

  Medium intensive grass for biorefining 17 9 17 9 17 9 

  
Nature (succession and extensive 
grazing) 0 9 0 9 0 9 

  Sub Total 17 17 17 17 17 17 
Rewetted organic 
soils  Intensive paludiculture for biorefining 34 0 34 0 34 0 

  Extensive paludiculture for biorefining 0 29 0 29 0 29 

  
Nature (succession and extensive 
grazing) 13 66 13 66 13 66 

  Sub Total 48 94 48 94 48 94 

  Non-farmland 2 6 2 6 2 6 
Changed roughage 
area High intensive grass for biorefining 0 0 160 0 0 0 

  
Nature (succession and extensive 
grazing) 0 0 0 160 0 0 

  Sub Total 0 0 160 160 0 0 

  Grand Total 483 449 643 610 483 449 



 

 Justeringer af raps- og kornimporten til 2030 

I forhold til BAU reduceres det danske rapsareal med 23% i biomassescenariet og 19% i ekstensiveringssce-

nariet til hhv. ca. 120.000 ha og ca. 125.000 ha (Figur 9), som følge af omlægning til biomasseafgrøder, og 

det resulterer i en øget nettoimport af rapskager. Den lavere rapsproduktion er fastholdt i scenarierne med 

ændret animalsk produktion, hvor et ændret foderforbrug er justeret ved en hhv. lavere eller højere import 

af rapskage. 

Da korn er en relativt enkel handelsvare, er behovet for korn justeret ved ændret eksport/import i de for-

skellige scenarier. Det giver anledning til store forskelle mellem scenarierne (Figur 11 og Tabel 2), men da 

der er tale om netto-kornimport er der mulighed for eksport af f.eks. højværdi maltbyg samtidigt med at 

billigere foderkorn kan importeres. Som følge af udbyttestigninger og på trods af den forventede reduktion 

i det dyrkede areal (Dalgaard og Mortensen, 2022), reduceres det samlede fødevareareal der i 2030 kræ-

ves for at opretholde samme produktion som i udgangspunktet (2015-2019). Det resulterer i et teoretisk set 

frigjort landbrugsareal, som i denne analyse er udnyttet til kornproduktion og en øget eksport i BAU-scena-

riet. I de andre 2030-scenarier, indgår dette areal som en del af det nye areal udlagt til biomasseafgrøder 

(Figur 8).    

 

Figur 11: Import (positive værdier) og eksport (negative værdier) af salgsafgrøder til foder for alle scenarier 

i 2030. 
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Tabel 2: Import/eksport balance over de vigtigste salgsafgrøder for alle scenarier i 2030 (1000 tons). Posi-

tive tal repræsenterer import og negative tal repræsenterer eksport.  

Crop 2015-
2019 

BAU Biomass Extensifi-
cation 

Biomass: 
-20% 

Extensifi-
cation:  
-20% 

Biomass: 
+20% 

Extensifi-
cation: 
+20% 

Soy 1564 1564 166 569 0 256 479 881 

Rapeseed 224 224 279 270 186 177 372 364 

Grain -1258 -1988 427 235 -902 -1094 1756 1564 

Grass pro-
tein 

0 0 0 0 -564 0 0 0 
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