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Grøn Vækst kræver overblik og koordineret indsats  

Indlæggene på Grøn Vækst-seminaret på Agro Business Park den 24. september 2009 
viste at de teknologiske løsningsmodeller, incitamenterne for aktørerne, samt de 
samfundsmæssige konsekvenser skal analysers, optimeres og demonstreres, hvis 
planens visioner skal bære frugt.  

af Lars Baadstorp, PlanAction; Anette Rye Larsen, Hedeselskabet; Peter Kai, DJF; Kirsten Schelde, 
DJF; og Thorkild Qvist Frandsen, AgroTech  

De miljøteknologiske udfordringer 

Biomasse skal i meget højere grad anvendes til energi fremover, og dette kræver organisering af 
den primære produktion, samt logistik og teknologi omkring indsamlingen. 

Bio-raffinering kommer til at spille en større rolle i fremtidens bioenergiproduktion som en metode 
til at sikre at forskellige biomasser udnyttes optimalt. Bio-raffinering giver muligheder for at 
udnytte cellulosen i specielt halm og træbaserede biomasser, samtidig med der udover energi 
kan produceres højværdiprodukter, fx i form af foderstoffer.  

Opbremsningen af drivhuseffekten kan ske ved optimering af netto-optagelsen af kulstof ved 
forskellige dyrkningssystemer, og ikke udelukkende ved reduktion af CO2 emissioner, hvilket er 
mest omtalt. Der er behov for at bevidstgøre samfundet og medierne om dette via 
demonstrations og informationsaktiviteter.  

Biogas spiller en stor rolle i Grøn Vækst planen, men der er store udfordringer at indpasse 10 
gange så meget biogas i energiforsyningen som der produceres i dag. Der er et betydeligt 
marked i den decentrale kraftvarme hvor det umiddelpart og billigt kan forsynes til. Med en fuld 
udbygning af biogassen kan der være behov for indpasning af biogassen i naturgasnettet. 
Anvendelse af naturgasnettet til distribution af biogassen til en mere nuanceret udnyttelse af den, 
og som en del af fremtidens energiforsyningssystem, er umiddelbart en interessant mulighed. 
Samtidig er der brug for at finde økonomisk optimale løsninger for produktion af biogas alene på 
basis af gylle og anden husdyrgødning. 

Da Grøn Vækst åbner op for en afkobling mellem jord og husdyrproduktion bliver det desuden 
aktuelt at finde teknologier, der kan virke som 'rensningsanlæg' for den enkelte besætning, og 
dermed løse problemer vedr. vandmiljø og drivhusgasser uden anvendelse af husdyrgødningen til 
gødskning af bedriftens afgrøder.  

Vedrørende ammoniakudledning synes Grøn Vækst dog at være mindre ambitiøs. Der findes 
allerede i dag miljøteknologier, der kan reducere ammoniakudledningen med 50-80 % på 
gårdniveau, eller langt mere end det generelle ammoniakreduktionskrav fra 25 % til 30 %, som 
Grøn Vækst planen indeholder som målsætning.  

Analyse af økonomiske og politiske rammevilkår for sektoren, som kan sikre planens 
gennemførelse  

Ambitionerne i Grøn Vækst planen er høje, og det bør analyseres nærmere om virkemidlerne, der 
stilles aktørerne i udsigt er tilstrækkelige.  

For at lykkes skal planen være et folkeligt projekt med lokal opbakning skabt af forståelse og 
interesse, og aktørerne skal gives tilstrækkelige incitamenter til at tage del i planens opfyldelse. 
Spørgsmålet er om tilskudspuljen på 145 mil. Kr. om året er tilstrækkelig. Det bør overvejes om 
der kan opstilles modeller for at give leverandørerne af bioenergi andel i CO2 gevinsten som en 
sikkerhed for økonomien i projekterne.  

Det er vigtigt at de økonomiske rammer er tilstrækkelige og rettet mod ikke bare leverance af 
energi men også opfyldelse af miljømålsætninger. Energimarkedet skal udvikle sig som et 
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marked parallelt med markedet for fødevarer og foder, men med en klar og effektiv 
miljømålsætning også i dyrkningsleddet. 

Samfundsøkonomiske perspektiver og konsekvenser skal kortlægges 

Flere indlægsholdere stillede spørgsmål ved, om initiativerne i Grøn Vækst er tilstrækkelige til at 
imødekomme Danmarks internationale forpligtelser og målsætninger indenfor natur, miljø og 
klima. Analyser af dette bør omfatte helhedsvurderinger og kædebetragtninger, således at 
sammenhængen mellem de enkelte Grøn Vækst-løsninger afdækkes og vurderes.  

Grøn Vækst-tiltagene skal sikre en udvidelse af bioenergi sektoren, og der er i denne forbindelse 
behov for at overveje hvordan nuværende lovgivningsmæssige barrierer fjernes, og hvordan 
biomasse sikres en koordineret og ensartet behandling i VE-loven, afgiftsloven og affaldsloven. 
Der er også stort behov for et beslutningsstøtteværktøj til brug for identifikation af optimale 
placeringer af kommende store biogasanlæg, gerne under hensyn til både naboer og de 
landskabelige værdier samt muligheden for afsætning til kraft-varmeværker eller naturgasnettet.  

Hvis biogas skal udbredes så meget som planen forudser, er det relevant at undersøge 
muligheden for nye forretningsmodeller, bl.a. om etablering af en certificeringsordning ved salg af 
biogas kan fremme afsætningsmulighederne, og modeller for at inddrage naboer som medejere 
af biogasselskaber.  

Der er behov for analyse, vurdering og debat om udnyttelse af danske marginaljordes rolle 
fremover; skal de anvendes til produktion af naturværdier, fødevarer, biomasse til energi eller 
kombinationer af disse. Forskellige interessenter prioriterer disse tre produktioner forskelligt, og 
en kortlægning af konsekvenserne af de forskellige anvendelsesmuligheder kan bidrage til 
udviklingen af en overordnet strategi for marginaljordene. 
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Regeringens vision om Grøn Vækst 

af Henrik Høegh, MF, Venstre, Fødevareordfører, div. udvalgsposter vedr. energi og teknologi  

Forliget om Grøn Vækst er et forsøg på at kombinere implementeringen af en lang række af EU-
direktiver og internationale aftaler omkring klima, miljø og natur med en konkurrencedygtig 
dansk fødevareproduktion.  

Kvælstof  

På kvælstofområdet implementerer Grøn Vækst et regelsæt, som fokuserer på at gøre en indsats 
på de arealer, hvor effekten er størst. Det betyder nytænkning i forhold til de hidtidige generelle 
krav. Sagt på en anden måde betyder det en selektiv indsats på sårbare arealer i stedet for 
generelt at handicappe hele det danske landbrugsareal.  

Ligeledes bliver indsatsen for at forbedre natur og biodiversitet målrettet specifikke arealer både 
inden for og uden for vores habitatområder. Begge disse indsatser er dog dybt afhængige af den 
enkelte landmands positive medvirken. Uden dennes forståelse og medvirken er vi politikere 
tvunget til nye generelle tiltag igen. Selvfølgelig betyder denne specifikke indsats, at de berørte 
landmand skal kompenseres for deres tab.  

Pesticider 

Landbrugets pesticidanvendelse har høj politisk fokus. Det er i Grøn Vækst-forliget aftalt at 
udvikle et belastningsomfang, som afløser for en måling af antallet af sprøjtninger 
(behandlingsindeks). Samtidig varieres pesticidafgiften efter midlets belastning således, at det 
giver et stort incitament til at vælge de midler, som belaster mindst.  

Landbruget som energileverandør 

I Grøn Vækst er der aftalt en målsætning om at afgasse 50 % af husdyrgødningen i 2020. Dette 
er en meget ambitiøs målsætning. I tillæg til den nuværende el-afregningspris er der derfor aftalt 
en kombination af etableringstilskud og lånegaranti for at sætte skub i denne udvikling. Ligeledes 
åbnes for biogas på det centrale naturgasnet. Og det bliver tilladt at tjene penge på produktion af 
biogas (ændring af varmeforsyningsloven). Ydermere gives der tilskud til plantning af pil på 
særligt sårbare arealer, hvilket er både et klimatiltag og et miljøtiltag. 

Udviklingsmulighederne for de enkelte bedrifter   

Strukturudvikling gør det nødvendigt med større bedrifter. Derfor er det positivt, at Grøn Vækst 
ophæver den maksimale størrelse på landbrug samt giver mulighed for jordløse bedrifter, så 
produktionslederen kan koncentrere sig om sin husdyrproduktion. Ligeledes liberaliseres 
ejerformerne, således at selskabseje igen er muligt – dog med landmanden som part med 
bestemmende indflydelse. 

Grøn Vækst og fremtidsudsigterne for dansk landbrug 

På bagsiden af den nuværende økonomi- og finanskrise vil det globale forbrug af fødevarer være 
stærkt stigende. Det gode spørgsmål er - hvem vil være leveringsdygtige af de efterspurgte varer 
til den efterspurgte pris og kvalitet? Her er konkurrenceevne og erhvervsvilkår selvfølgelig 
afgørende faktorer.  

Under politisk bestemte erhvervsvilkår må jeg erkende, at Danmark er et rigt land, hvor det er 
uacceptabelt for alvor at reversere på natur- og miljøkrav. Men hurtige svar på miljøansøgninger 
og mulighed for fleksibilitet omkring ændringer på den enkelte bedrift vil være et krav. Samtidig 
er Danmark kendt for et højt vidensniveau på alle områder. Derfor er teknologiudvikling og 
fortsat optimerings-, effektiviseringsresultater – og avlsfremgang helt nødvendige byggestene i 
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den bro, som bringer dansk landbrug videre. Næppe i den form, som vi kender i dag, men 
forhåbentlig stadig med en for danske landmænd og det danske samfund betydelig økonomi. 

 

 

Biogassens udviklingsmuligheder med Grøn Vækst initiativet 

af Frank Rosager, adm. direktør, Xergi A/S  

Frank Rosager kom i sit indlæg ind på biogasproduktionens gavnlige effekt på miljø- og 
klimamålsætninger, men også på de store udfordringer biogasbranchen står overfor hvis 
ambitionerne i Grøn Vækst skal indfries.  

Frank Rosagers hovedkonklusioner var 

� Intentionerne ser rigtige ud. 

� Overskrifterne på initiativerne ser rigtige ud. 

� Udmøntningen viser om det bliver succes eller fiasko. 

� Uanset dette kan landbrugets finansieringssituation medføre en fiasko. 

� En sikker succes kan kun skabes ved at sikre en rentabilitet i projekterne, hvor også 3. 
parts investorer finder det interessant at deltage. Dette kræver bedre afregning af energien 
eller CO2 reduktionen. 

� Tidligst primo 2010 ved vi om der kommer gang i udviklingen. 
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SF’s ønsker til Grøn Vækst  

af Steen Gade, MF, SF, formand for Miljø- og Planlægningsudvalget 

En samlet opposition, bestående af S, SF, RV og EL, markerede i de politiske forhandlinger med 
regeringen om Grøn Vækst en grundlæggende enighed. Som bekendt var regeringen og Dansk 
Folkeparti ikke interesseret i en ambitiøs aftale på miljøområdet og de valgte at satse på en 
ukritisk liberalisering af landbrugsloven. 

En ambitiøs gennemførelse af EU’s vandrammedirektiv 

”God økologisk tilstand”, som direktivet kræver, betyder at regeringens mål for 
kvælstofreduktionen og forsforreduktionen skal øges kraftigt. Regeringens fremlagte udregninger 
for reduktionskravene indtil 2015 er beregnet ud fra den meget tvivlsomme politisk valgte 
forudsætning, at der i de områder af landet, hvor vidensniveauet er lavt (de såkaldte V3-
områder) ikke skal foretages reduktioner. Det betyder, at man lader hånt om den eksisterende 
viden om, at de danske farvande allerede i dag er hårdt ramt af klimaændringerne, hvorfor 
områderne med iltsvind vil øges dramatisk i de kommende år og at de risikerer at ”æde” de skete 
forbedringer op.  

Natur og biodiversitet skal være helt afgørende 

Med ophævelsen af brakken er biodiversiteten stærkt forringet og EU’s målsætning om at vende 
udviklingen i biodiversitet i 2010 skal være udgangspunkt for den samlede indsats. Regeringen og 
DF underprioriterer hele spørgsmålet om biodiversitet. I stedet skal der udarbejdes en samlet 
naturplan Danmark, der vender udviklingen. Den skal styre udviklingen ved hjælp af indikatorer 
og klare målsætninger. SF har i Folketinget fremlagt sin meget detaljerede naturplan Danmark. 

Stærkt øget klimaindsats gennem energiproduktion samt begrænsning af 
drivhuseffekt 

Biogasudbygning i stor stil skal sikres ved at fastlægge målet om, at minimum 40 % af gyllen 
skal bioforgasses i 2020, eller udnyttes efter separation. Derimod skal dyrkning af energipil kun 
indgå i energiforsyningen i den udstrækning det ikke ødelægger naturtyper, som vi af 
biodiversitetsgrunde ønsker at fremme. Desuden vil landbrugsejendommenes store tagarealer 
være meget velegnede til placering af solcelleanlæg, der kobles til nettet. 

Landbruget har et stort potentiale i at begrænse klimaudslippet fra både dyr og via 
dyrkningsmetoder. Helt afgørende er det, at skabe flere vådområder de steder, hvor 
lattergasudslippet er stort. Det vil i praksis i meget stor udstrækning være de samme områder, 
hvor der kan sikres stor optagelse af næringssalte, hvorved vi opnår dobbelt gevinst. Det vil 
desuden øge naturarealet og biodiversiteten, ligesom det – sammen med mere miljøvenlige 
driftsformer med krav om efterafgrøder og nedmuldning, er med til at fastholde/genopbygge 
jordens kulstofindhold. 

Landbrugslovgivningen 

SF er uenig i regeringens og DF’s ønsker om en omfattende liberalisering uden forudgående 
analyser af virkningen for befolkningen på landet, erhvervet og miljøet. Konsekvenserne kan 
meget let føre til industrilandbrug uden omtanke, og derfor ønsker SF grundige analyser af 
effekter på bordet. 

I den udstrækning der bør åbnes op for størrelsesbegrænsninger skal det knyttes direkte til øgede 
miljøkrav. Det vil sige krav om biogasudnyttelse, ammoniakrensning, gylleseparation og 
lugtbegrænsninger. Desuden skal dyrevelfærd sikres, og udvidelser skal altid følges af krav om 
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udarbejdelse af en bindende naturplan på den enkelte ejendom, samt krav om lokal forankring 
på ejersiden. 

Teknologiudvikling med ny jobskabelse skal fremmes 

Af hensyn til miljøet skal der stilles langt større krav om overgang til nye teknologier, men også 
for at fremme forskning, udvikling og markedsgørelse af en lang række nye teknologier i 
landbrugssektoren. Teknologier, der vil blive et markant behov for i store dele af verden i de 
kommende år.  Det vil kunne skabe helt nye arbejdspladser og er en stor chance for Danmark i 
kapløbet om at skabe fremtidens job. 

På alle områder vil alle initiativerne føre til en langt bedre miljøtilstand, en højere naturbeskyttelse 
med fremme af biodiversiteten, give sikre klimagevinster samt en ambitiøs implementeringen af 
EU’s vandrammedirektiv. 

 

Fra Grøn forskning til Grøn vækst – hvor AgroTech tager et initiativ 

af René L. Damkjer, adm. direktør, AgroTech A/S 

René L. Damkjer kom i sit indlæg, i tråd med flere andre, ind på vigtigheden af at optimere 
fremtidens energi forsyning ved at vælge biomasse ressourcer ud fra kædebetragtninger, hvori 
indgår effekten på klimaet, samt at benyttede teknologier er veldokumenterede.  

Initiativer vedrørende ETV (Environmental Technology Verification) er et væsentligt 
omdrejningspunkt for validering af miljøteknologier, og omfatter VERA (miljøstyrelserne i 
Danmark, Holland og Tyskland), EU’s ETV Forordning, samt Miljøstyrelsens aktuelle udbud om 
verificering af miljøteknologier i Danmark.        
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Grøn Vækst aftalen og bioenergiens rolle  

af Flemming G. Nielsen, kontorchef, Forsyning og Vedvarende Energi, Energistyrelsen 

I den nye Energistatistik 2008 er det opgjort, at 16,6 % af Danmarks energiforsyning dækkes 
med vedvarende energi. ¾ af denne vedvarende energi udgøres af forskellige former for 
biomasse: halm, træ, biogas og affald. I mængde er biomasse derfor den betydeligste af de 
vedvarende energikilder i energiforsyningen. 

Med Grøn Vækst aftalen af 16. juni 2009 er der fastsat nye ambitiøse mål for brug af biomasse i 
form af husdyrgødning og flerårige energiafgrøder i energiforsyningen. Aftalen har samtidig særlig 
fokus på at nedbringe udledningen af drivhusgasser fra landbruget. Målsætningen er formuleret 
som følger: 

”Der sigtes mod at op til 50 pct. af husdyrgødningen i Danmark kan udnyttes til grøn energi i 
2020”. 

Den politiske prioritering er ændret markant de senere år. Klimaet har fået topprioritet, herunder 
nedbringelse af landbrugets udledning af drivhusgasser. Forsyningssikkerhed har fået topprioritet. 
Danmark skal vedblive med at være selvforsynende med energi, også når selvforsyningen med 
olie og gas fra Nordsøen ophører, hvilket kan ske indenfor de kommende 10 år. Endelig har grøn 
energi fået topprioritet bl.a. som ny erhvervsmulighed.  

De økonomiske forudsætninger for brug af bioenergi er også ændret og forbedret markant de 
senere år. Priserne på fossil energi er steget og forventes at stige yderligere de kommende år. 
Nye, forbedrede afregningsvilkår for biomasse og biogas blev fastsat med den politiske aftale af 
21. februar 2008. Dette er nu fulgt op af Grøn Vækst aftalen, som bl.a. åbner for anlægstilskud til 
biogasanlæg i en periode og tilskudsmæssig ligestilling for afsætning af biogas direkte til 
kraftvarme eller til naturgasnettet. Desuden indebærer aftalen en tilskudsordning til plantning af 
flerårige energiafgrøder i årene 2010-2012. 

Grøn Vækst aftalen fokuserer også på at bryde de ikke-økonomiske barrierer for udbygningen på 
biogasområdet. Planloven ændres således at kommunerne skal inddrage lokalisering af 
biogasanlæg i planlægningen. Et statsligt rejsehold vil bistå kommunerne med dette de 
nærmeste år. Der udarbejdes både en drejebog for effektiv indpasning af biogas i 
energiforsyningen og en koordineringsplan, der skal sikre optimal brug af biogasanlæggene i 
forbindelse med landbrugets behov for gødningsformidling. 

Energiudnyttelse af 50 pct. af husdyrgødningen allerede i 2020 er en meget stor opgave. 
Energistyrelsen forventer, at dette primært vil ske ved en kraftig udbygning med biogasanlæg, 
mens det er mere usikkert, hvor stort omfang direkte forbrænding af husdyrgødning vil få. 

Succes forudsætter, at udbygningen med nye biogasanlæg de nærmeste år finder sted ved brug 
af de bedste erfaringer fra de eksisterende anlæg, og at nye, store fiaskoer undgås.  

Biogassen skal primært erstatte naturgas. Det giver det største bidrag til øget forsyningssikkerhed 
og god samfundsøkonomi, samtidig med at det kan give biogasselskaberne den bedste pris for 
gassen. De første år skal biogassen erstatte naturgas i de decentrale kraftvarmeværker. Denne 
infrastruktur er på plads. På længere sigt skal naturgasnettet tages i brug til afsætning og 
distribution af biogas, især hvis omkostningerne til behandling af biogassen, inden den indpumpes 
på nettet, kan nedbringes. 

En forøgelse fra aktuelt ca. 5 pct. til 50 pct. af husdyrgødningen i biogasanlæg forudsætter et 
gennembrud for biogasanlæg, der kan balancere økonomisk på basis af husdyrgødning/gylle og 
anden biomasse såsom energiafgrøder, men uden afhængighed af tilførsel af organisk affald, som 
er en allerede næsten fuldt udnyttet ressource. Hvis det lykkes at realisere dette gennembrud, vil 
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vejen være banet for, at resten af husdyrgødningen kan inddrages i energiforsyningen i tiden 
efter 2020. Et sådant resultat vil samtidig få international betydning. 

 

 

Hvilke dyrkningssystemer og energiteknologier giver ægte grøn 
vækst? 

af Erik Steen Kristensen, institutleder, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Univesitet 

Erik Steen Kristensen kom i sit indlæg bl.a. ind på, at det har stor betydning for drivhuseffekten 
og miljøet, hvilke biomasser der anvendes til produktion af biobrændsler.  

Erik Steen Kristensens sluttede af med at opridse forskning og udvikling, som vil give ’ægte’ 
grøn vækst: 

� Teknologi til forarbejdning og anvendelse af cellulosebaseret biomasse til føde, foder, fiber 
og brændstof 

� Kortlægning og bedre karakterisering af jordens miljø og dyrkningsmæssige egenskaber 

� Mere fokus på rodudvikling og evne til at optage næringsstoffer hele året fx P 

� Majs til ensilage og modenhed (især P-gødskning og efterafgrøder) 

� Elefantgræs, spartina, switchgrass (C4-planter) og lign. til energi 

� Energipil, el og andre træarter til energi 

� Jordbearbejdning og dræning (undgå jordpakning) 

� Korn og efterafgrøder (lukke ”vinduet” fra høst til næste forår) 

� Dyrkningssystemer tilpasset våde efterår og vintre (flerårige, efterafgrøder, bioenergi, 
lavbundsjord, reduceret N2O) 

� Husdyrproduktionssystemer tilpasset nye afgrøder og klima (fx teknik til opsamling af 
methan) 
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VTU’s samspil med GUDP 

af Hanne Petersen, chefkonsulent, Center for Innovation, Forsknings- og Innovationsstyrelsen 

I Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling er der allerede i dag ordninger, der 
understøtter regeringens ambition om at gøre Danmark til en grøn vækstnation. Selv om 
udgangspunktet er godt, vil en fokuseret forsknings- og innovationsindsats øge mulighederne for 
at nå ambitionen. 

Der blev i 2008 afsluttet en proces, hvor brede dele af samfundet bidrog til at identificere de mest 
løfterige forskningsområder for Danmarks fremtid. I 2008 blev med udgivelsen af FORSK 2015-
kataloget fremlagt et systematisk, fremadrettet grundlag for den politiske prioritering af 
indsatsområderne for den strategiske forskning. En efterfølgende evalueringsrapport konkluderer 
overordnet, at FORSK2015-kataloget har givet politikerne et bedre grundlag for prioriteringen af 
den strategiske forskning, og at der generelt har været tilfredshed med involvering og indflydelse 
i processen. Det blev aftalt i forligskredsen i forbindelse med sidste års forhandlinger, at 
FORSK2015 skal udgøre et væsentligt grundlag for prioritering af de strategiske forskningsmidler 
ved de kommende forhandlinger. Af de 21 områder i FORSK 2015 fokuserer flere på grøn 
forskning, og en række temaer fra FORSK2015-kataloget er særlig relevante for et Grønt 
Udviklings og Demonstrations Program (GUDP). Det gælder temaer om: Fremtidens 
energisystemer, Konkurrencedygtige miljøteknologier, Fremtidens klima og klimatilpasning, og 
Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter.  

I regi af Videnskabsministeriet støttes, hvad der kan karakteriseres som grøn forskning og 
innovation, gennem Det Strategiske Forskningsråd, Rådet for Teknologi og Innovation, 
Højteknologifonden, Grundforskningsfonden samt Det Frie Forskningsråd. Dertil kommer 
universiteternes basismidler, hvoraf en del anvendes til grøn forskning.  

Samlet gav Det Strategiske Forskningsråd, Rådet for Teknologi og Innovation og 
Højteknologifonden tilsagn om knap 1,4 mia. kr. til grøn forskning og innovation i perioden 2006-
2008, hvilket svarer til godt 30 pct. af rådenes samlede tilsagn i perioden. Hertil kommer i regi af 
Videnskabsministeriet de bevillinger der er givet fra Det Frie Forskningsråd og 
Grundforskningsfonden. 

Det Strategiske Forskningsråd (DSF) giver støtte til forskning inden for politisk prioriterede og 
tematisk afgrænsede forskningsområder. 

Der er i regi af DSF igangsæt en række initiativer, hvor midlerne er øremærkede til områder, som 
er relevante for GUDP. Der gælder specielt i programkomiteerne for energi & miljø, og sundhed, 
fødevarer og velfærd.  

Videnskabsministeriet understøtter også innovation, teknologiudvikling og kommercialisering 
samt samarbejdet mellem forskningsinstitutioner og private virksomheder gennem en række 
programmer, der er relevante for GUDP. Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) har ansvaret for 
programmerne, som bl.a. omfatter de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-
institutterne), de nye nationale Innovationsnetværk, Innovationskonsortier og ErhvervsPh.d-
programmet.  

Flere af GTS-nettets medlemmer arbejder inden for grønne områder, det gælder eksempelvis 
Teknologisk Institut og AgroTech. Også blandt Innovationsnetværkene er nogle direkte målrettet 
mod grønne områder, mens andre har elementer af tiltag, der kan fremme grøn vækst. De 
relevante netværk fokuserer blandt andet på Fødevarer, Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation. 

Det er vigtigt at sikre en god koordination mellem GUDP og øvrige aktiviteter, således at der 
bliver en god sammenhæng mellem forskning, innovation og demonstration, og at der skabes 
synergi mellem indsatserne. Det er vigtigt at sikre, at indsatserne følges ad, så der bliver en god 
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vekselvirkning og en kontinuerlig proces. Det vil bidrage til, at virksomhederne kan gøre brug af 
den viden, der frembringes.  

 

 

 

 

Forbedrede afgrøder til den danske bioenergiproduktion 
af Vivian Kvist Johannsen, forskningschef, KU Life 

Vivian Kvist Johannsen kom lagde i sit indlæg vægt på at fremtidens afgrøder skal forbedres så 
de på en bæredygtig måde tilgodeser behovet for både bioenergi, fødevarer og miljø. Bioenergi-
afgrøder skal vurderes med livscyklus analyser, og gerne have en høj produktivitet samtidig 
med at de kan udnyttes til både energiproduktion og dyrefoder.   

’Take home-messages’ var: 

� Biomasseressourcen er ikke 
begrænset – den kan øges!  

� Bæredygtighed starter i skoven og på 
marken! 

� Vi skal udvikle både konventionelle og 
nye afgrøder 

� Flerårige afgrøder (pil og græs) er 
vigtige elementer i et mere 
bæredygtigt landbrug 

� Vi skal forske i og udvikle samspillet 
mellem teknologi, landbrug og biologi 

� Vi skal væk fra "sangen" om at alt skal brændes af. 

� Der er mere værdi, klima og miljø ifald vi udnytter en stor del af biomassen til foder, 
klimavenlig gødning, transportbrændsler, kemikalier m.m. 

� Grøn vækst er et (for lille) skridt i den rigtige retning mod større bæredygtighed i 
landbruget, men hvor er skoven? 

� Træet og skoven vil også fremover være den største ressource til bioenergi og 
kulstoflagring. 
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Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) med fokus 
på fødevareerhvervets hovedudfordringer 

af Morten Ejrnæs, kontorchef, Fødevareministeriet 

Som led i Grøn Vækst aftalen etablerer Fødevareministeriet et Grønt Udviklings- og 
Demonstrationsprogram (GUDP). GUDP samler og udbygger de eksisterende værktøjer i 
henholdsvis Innovationsudvalget og Det Rådgivende Udvalg for Fødevareforskning (RUFF). 
Formålet med GUDP er, at skabe mere sammenhæng mellem forskning, udvikling og 
demonstration af viden på fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet. Programmet skal 
også medvirke til, at der bliver givet midler til de forsknings-, udviklings- og 
demonstrationsprojekter som har de største potentialer og løser de mest centrale udfordringer i 
fødevaresektoren. Indsatsen skal tilrettelægges efter udfordringens karakter. Det betyder, at der 
både skal være mulighed for tilskud til projekter på grundlag af strategiske top down-processer 
og ad hoc bottom up-processer. GUDP skal fastlægge individuelle og præcise mål for de 
indsatser, der sættes i gang.  

Til at lede GUDP vil fødevareministeren udpege en bestyrelse på otte personer, der afløser 
Innovationsudvalget og Det Rådgivende Udvalg for Fødevareforskning (RUFF). Bestyrelsen for 
GUDP vil blive tillagt afgørelseskompetence vedrørende samtlige typer af projektansøgninger 
under GUDP.  

Lovforslag om GUDP forventes vedtaget inden jul 2009. I medio 2010 forventes det, at der første 
gang indkaldes til projektansøgninger under GUDP.  
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Muligheder ved anvendelse af naturgasnettet til en mere 
differentieret udnyttelse af biogassen 

af Peter Vadstrup Jensen, adm. direktør, Naturgas Midt-Nord 

Naturgasnettet kan teknisk set holde mange år endnu, og nettet kan derfor hensigtsmæssigt 
anvendes til distribution af biogas. Forudsætningen er, at biogassen opgraderes, hvilket omfatter 
rensning for CO2 og eventuelt propantilsætning.  

Det primære marked for biogas er og vil fortsat være decentrale kraftvarmeværker, hvor 
biogassen kan være grundlag for en kombineret el- og varmeproduktion. Perspektivet i at man 
herudover distribuerer biogas er, at man får mulighed for at eliminerer de ubalancer der på den 
ene side er mellem produktion og forbrug af biogas og på den side mellem kraftvarmeværkernes 
placering og biogaspotentialernes tyngdepunkter. Der er i dag flere eksempler på, at man med 
væsentligt energispild til følge ikke får nyttiggjort biogasproduktionen. 

Den opgraderede biogas vil også kunne anvendes til transportformål, eksempelvis til bybusser og 
kommunale bilflåder, og dette vil være en yderligere markedsmulighed. 

 

 Biogasafsætning til kraftvarmeværker 
(motorbaserede) i Jylland 

Naturgasafsætning 383 mio 
m3 ngas 

- kan dækkes af biogas 115 - 

 

Biogaspotentiale 242 mio. m3 ngas 

Til distribution 127 mio. m3 ngas 

Som det fremgår af tabellen, er det 
vurderingen, at muligheden for distribution af 
biogas vil kunne give en fordobling af 
biogasproduktionen i forhold til den 
biogasproduktion, der alene er knyttet til 
afsætning til kraftvarmeværker. 

 

Biogassen vil indgå i naturgassystemets overordnede 40 bar- net, og det betyder, at nettet i 
realiteten kommer til at fungere som et lager for biogas. Det vil have den praktiske konsekvens 
for biogasproducenterne, at man kan producere ubegrænset, og man kan eksempelvis løbende 
udvide kredsen af landmænd, der leverer gylle til biogasanlægget. Muligheden for distribution af 
biogas vil derfor give en betydelig grad af fleksibilitet. 

De aktører, som skal sikre, at distributionsmuligheden kan fungere i praksis, er klar til at påtage 
sig opgaven. Foruden distribution af biogassen drejer det sig om opgradering samt om køb og 
salg af biogassen. Endelig skal biogassen kunne indgå den samlede styring af det liberaliserede 
gasmarked, og dette forhold er også på plads.  

Hvis man skal optimere anvendelsen af de potentielle biogasressourcer, er det nødvendigt at 
gennemføre en planlægning, der sikrer en hensigtsmæssig placering af biogasanlæg i forhold til 
såvel det primære marked som til naturgasnettet. Dette kan eksempelvis ske i regi af 
kommunernes energiplanlægning. Det er et generelt indtryk, at der er et klart behov for 
styringsmidler på området. 
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Historien om Svigermor og min røde Cadillac 

ved Mads Prebensen, Group Senior Vice President, Grundfos Management:  

Ved ethvert lov indgreb eller andre former for indgreb, som påvirker vores hverdag og 
muligheder, vil vi vurdere ”pakken” ud fra hvad vi er glade for og hvad vi er mindre glade for… 
Grøn Vækst pakken er ingen undtagelse.  

Der er lagt op til en ambitiøs og langsigtet plan, som forsøger at balancere både miljø hensyn, 
naturhensyn og landbrugserhvervets vækstvilkår.  

Grundfos er via selskabet Infarm A/S aktiv som leverandør af miljøtekniske løsninger til især 
Svine- og Kvægproduktionen, og vi har særlig fokus på at løse de miljømæssige problemstillinger, 
som opstår ved industrialiseret, animalsk produktion, dvs produktion på relativt store bedrifter. 
Helt konkret er Infarm’s fokus på at løse problemer relateret til ”produktionen” af gylle, og 
Infarm’s NH4+ system til reduktion af ammoniak fordampning fra stald, lager og mark har været 
i markedet i flere år, og er i øvrigt BAT. Der arbejdes også på lugtreduktion, 
næringsstofseparation og som noget nyt også med CO2 reduktioner.   

Der er mange, rigtig gode elementer i Grøn Vækst, men ikke alle disse elementer er relevante ud 
fra Infarm’s perspektiv, som grundlæggende er baseret på ovenstående, gyllerelaterede 
problemer.  

Der er flere elementer i Grøn 
Vækst, hvor vi betvivler 
ambitionsniveauet. Er det 
VIRKELIG ambitiøst og i tråd 
med de teknologiske 
muligheder, når man lægger 
op til ammoniak 
reduktionskrav på 30 % i 
2011? Er det VIRKELIG 
ambitiøst og i tråd med de 
teknologiske muligheder, når 
man lægger op til CO2 
reduktioner på 800.000 ton 
per år? Har man indregnet 
effekten af, at der skal 
inddrages 75.000 ha 
markareal til ”ny natur”?  

Til gengæld tager vi hatten af for initiativet om – endelig – at få gjort noget seriøst ved den pukkel 
af miljøansøgninger, som siden 2007 effektivt har hæmmet udviklingen indenfor 
landbrugserhvervet og dræbt adskillige udbydere af miljøteknologier.  

Især tager vi hatten af for det visionsrige oplæg til at fjerne de begrænsninger omkring 
bedriftsstørrelse, arealkrav og ejerskab, som indtil nu har lagt en dæmper på erhvervets 
nødvendige, strukturelle udvikling.  

På det lidt højere niveau savner vi nogle ord i oplægget – ord om vigtigheden af et stærkt 
landbrugserhverv i Danmark, ikke kun for Danmark men også for resten af Verden.  Vi mener det 
er vigtigt at fastholde og styrke Dansk landbrug, fordi vi har både de naturlige, menneskelige og 
teknologiske ressourcer til ikke bare at fastholde fødevareproduktionen på det nuværende niveau 
men også til at udvide den. I en tørstende og sultende Verden er det et stærkt aktiv. 
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De realistiske aspekter i regeringens vision – Grøn Vækst  

af Charles Nielsen, Director R&D, DONG Energy  

Jeg vil ikke starte i Grøn vækst, men i vores energisystem - med den præmis, at der er brug for 
markant øgede mængder biomasse i energisektoren. Udgangspunktet er, at vores klima og 
energisystem er på kollisionskurs. Efterspørgslen stiger, og det vi kender (det fossile) bliver knapt 
og er i konflikt med klimaet. Og det selvom vi (et fåtal på kloden) kun har udnyttet fossil energi i 
større udstrækning gennem et par hundrede år. Problemet er i rækkefølge: Kraftværkerne, 
landbruget, transporten og vores boliger og industri. 

Vejen frem er at 1) spare på energien, 2) få en mere effektiv energiomsætning og anvendelse, og  
3) få mere fornybar energi - som vi har sagt det i vores vision 85/15 - og som det senest er 
gentaget i forbindelse med Horns Rev 2 indvielsen. Og rigtigt mange er tilsyneladende enige om, 
at fornybar energi er en af de vigtige veje videre frem. 

Ønsket om mere fornybar energi i energisystemet vil øge efterspørgslen efter biomasse, som det 
er lagt op til i Grøn Vækst. Men straks får vi diskussionen om prisen, kampen om jorden, 
bæredygtighed og andre krav til naturen end blot produktion af fødevarer og energi. Og vi skal 
måske også til at se på det, vi tager for givet i dag - om vores tilførsel af gødning produceret på 
basis af fossil energi er tilstrækkelig bæredygtig. 

Det jeg tro vi vil se i fremtiden, er en ny balance i jordbruget, efterhånden som der bliver sat pris 
på CO2 emissionen. 

Vender vi os mod Grøn Vækst, er der fokus på biogas fra gylle, landbrugets restprodukter og 
endelig energiafgrøder - planter baseret på andre behov end fødevarer og foder. 

Så til overskriften: De realistiske aspekter ved Grøn Vækst - jeg ved ikke, hvad der kvalificerer 
"realisme". Jeg ved, at vi er styret af forretning, og vi går efter at blive mere grønne, hurtigt. Jeg 
ved også, at flere andre energiselskaber er ude efter biomassen. Helt konkret arbejder vi i DONG 
Energy på flere områder: 

� Vi har anvendt biomasse - separat og sammen med kul gennem mange år. 

� Vi undersøger mulighederne for at omstille flere kraftværker til træpillefyring - og vi kigger 
på mulighederne for at importere træpiller ind over vores havne. 

� Vi arbejder på at udvikle 2. generations bioethanol teknologi - vi vil idriftsætte Inbicon i 
Kalundborg i år. Opskalere til 10 tons i løbet af de kommende år.  

� Vi kigger efter forretningspotentialet i biogas fra gylle - og vores rolle. 

� Vi arbejder på at udvikle forgasningsteknologi som kan bruges til forbehandling af vanskelige 
brændsler forud for anvendelse i vores kraftværker 

� Vi arbejder på at udvikle teknologi, hvor vi kan udbytte den bionedbrydelige del af 
husholdningsaffald til biogas eller bioethanol og brænde restfraktionen med høj 
virkningsgrad. 

� Følger udviklingen inden for poly-generation tæt.  

� Følger udviklingen inden for høj værdi produkter tæt.  

For os betyder det konkret, at vi gør os klar til at kunne håndtere større mængder biomasse og 
herunder mere vanskelige biomasse-fraktioner i vores energianlæg. Og vi er interesserede i at 
erhverve biomassen så billigt som mulig – det er vores mulighed i markedet. For os er Grøn 
vækst samfundets måde at vise på, at der er begyndende vilje og evne til at rette ind efter en ny 
ledestjerne for dansk jordbrug. 
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CBMI Topic Nr. 2 2009 har basis i et seminar om grøn Vækst, som CBMI afholdt i 
samarbejde med samarbejdspartnere den 24. september 2009. 

Seminaret omfattede indlæg og diskussioner om politikkerne bag planen, om den 
tiltænkte administration, virksomhedernes strategiske reaktioner, samt 
forskningssektorens overvejelser.  

Nærværende CBMI Topic indeholder udvalgte hovedbudskaber, dels sammenskrevet i 
den indledende artikel på tværs af indlæggene af fem rapporteurs, og dels i form af de 
enkelte indlægsholderes egne sammendrag.  

CBMI har på denne måde ønsket at fastholde fremlagt viden, visioner og skarpsindige 
analyser af Grøn Vækst pakken, idet vi forventer den får stor indflydelse på 
bioenergisektoren fremover.   

De orale præsentationer fra seminaret kan hentes ned på http://www.cbmi.dk – se 
under Arrangementer, Afholdte CBMI-arrangementer.  

CBMI Topic Nr. 2 2009 er redigeret af Projektleder Henning Lyngsø Foged. Fotos er taget 
af Flemming Nielsen, Story2Media, samt Jacob Mogensen, CBMI.  


