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 Forord 
 

Nærværende rapport er den faglige afrapportering af projektet Landbruget som producent af foder 

og bioenergi baseret på roer (i det efterfølgende FOBIO) som er blevet gennemført i perioden 1/1 

2008 til 15/11 2010. 

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem: 

• INBIOM - Innovationsnetværket for Biomasse (tidl. CBMI), co. Agro Business Park 

• I/S Kuhr-Hedegård, Rødkærsbro 

• Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet 

• Risø DTU, Roskilde 

• - og centrale underleverandører: 

o AgroTech A/S, Århus 

o Nordic Beet Research, NBR, Holeby 

 

Rapporten er udarbejdet med bidrag fra Karl Martin Schelde, redaktør (INBIOM), Henry Kuhr (I/S 

Kuhr-Hedegård), Jan Værum Nørgård (DJF, AU), Henrik Hauggård-Nielsen & Mette Hedegård Thom-

sen (Risø DTU), Kathrine Hauge Madsen, Anke Stubsgård & Kasper Stefanek (AgroTech), og Jens 

Nyholm Thomsen (NBR). 

 

Projektet, herunder udgivelsen af denne rapport, er støttet økonomisk af Fødevareministeriet via 

innovationsloven. 

 

 

 

 

Agro Business Park, marts 2011. 



 
F O B I O :  R o e r  t i l  f o d e r  o g  b i o e n e r g i  Side 2 

Indledning 
 
Formål 

Den helt overordnede ide, som bærer de væsentligste elementer af projektet, er at undersøge 

potentialet i at kunne anvende bl.a. roer til at samproducere både grovfoder og bioenergi decentralt 

på en gård.   

En landbrugsbedrift (I/S Kuhr Hedegård), benyttedes som case i denne sammenhæng. I konceptet 

fremskaffes biomassen(roerne) fra bedriften, og den producerede fodermasse og gødning anvendes 

igen på bedriftsniveau, mens kun energiproduktet transporteres bort fra bedriften. Hermed opnås 

den størst mulig forbedring af CO2-regnskabet. 

FOBIO-konceptet med kombineret foder og energiproduktion decentralt, kunne give mulighed for at 

gense den højproduktive roe i landbruget, idet alt tyder på at roer med nuværende teknologi, 

knowhow og økonomi ikke kan konkurrere med majs på anvendelsen som grovfoder alene.  

Hertil kommer det seneste halve års markante prisstigninger på foder, som gør nye fodertyper 

meget relevante.  

De specfikke delformål i FOBIO-projektet er at: 
• Demonstrere synergieffekter ved et kombineret foder- og energikoncept baseret på roer. 
• Kvalificere og kvantificere værdien af de fodertyper, som vil være et produkt af konceptet. 
• Screene potentialerne for at forøge biomasseudbyttet pr. arealenhed i roer. 
• Analysere høst- og lagringsmetoder samt foretage en driftsøkonomisk analyse af samme. 
• Foretage en bæredygtighedsvurdering af valgte dyrkningsstrategier. 

 

 

Konceptet 

FOBIO konceptet går ud på at dele roebiomassen i en væske- og fiberdel, ved at foretage en simpel 

mekanisk vådseparation af roerne. Hermed opnås en sukkerholdig væskedel, som potentielt vil være 

ideelt til energiformål, samtidig med at man har en fiberdel uden saftafløb, som vil kunne være 

potentielt godt grovfoder til bl.a. malkekøer, men evt. også til en soproduktion. 

Et vigtigt mål er at vurdere synergieffekten ved at kunne opretholde en foderproduktion på 

fibermassen samtidig med, at der udvindes energi af saftdelen. Tilmed vil denne fodertype med 

sikkerhed være meget interessant i kvægproduktionen, da det er et letfordøjeligt energifoder, som 

på optimal vis vil kunne supplere anden grovfoder (især majs). Tager man derudover den seneste 

prisudvikling på foder i betragtning, vil det være særdeles gunstigt for erhvervet at kunne udvikle en 

supplerende proteinholdig fodertype. Endvidere ville det også kunne have potentiale for øge 

dyrevelfærden i svineproduktionen, idet den fiberholdige fodertype vil kunne være attraktiv til at 

afhjælpe en aktuel problemstilling med manglende mæthedsfølelse hos drægtige søer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
F O B I O :  R o e r  t i l  f o d e r  o g  b i o e n e r g i  Side 3 

Processkitse 

Skitse af processer i et decentralt bioraffinaderi.  
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I det skitserede koncept er det en del af FOBIO-projektet dels at undersøge potentialet for at 

optimere roer som inputbiomasse, og dels foretage en analyse af, hvor stor en andel af energien der 

er økonomisk og procesmæssig optimal til at trække ud som i foder i forhold til den tilbageværende 

mængde bioenergi – dvs. hvor meget saft skal presses ud af roebiomassen.    

Grønrug og græs er nævnt under inputbiomasse, idet de er tænkt at kunne supplere roer i konceptet 

på et senere stadie. 

 

I vurderingen af energiregnskabet for et koncept som dette, er det meget centralt at der er fokus på 

biomasseproduktion pr. ha, idet der naturligvis som hidtil skal være en betydelig fødevare- og 

foderproduktion på bedriften. Dyrkningsarealet betragtes som en begrænsende faktor for den 

fremtidige planteproduktion. Under danske dyrkningsbetingelser er det vanskeligt at opnå større 

udbytter pr. ha. ved alternative bioenergiafgrøder, end der opnås med roer, og derudover har roer 

en meget attraktiv kemisk sammensætning for den videre konvertering til energiformål.  

 

Disse betragtninger, samt I/S Kuhr-Hedegårds ønske om at kunne bevare roer som en del af 

grovfoderet til deres malkekøer, dannede tilsammen baggrunden for dette konsortium som har 

gennemført dette projekt. 
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1:  Dyrkningskoncept – sorter og 
dyrkningsstrategier 

Af Anke Stubsgaard, Kasper Stefanek og Kathrine H. Madsen (AgroTech) 

 

 

Denne arbejdspakke kombinerer forsøgsresultater med kendt viden om dyrkningsmetoder for roer. 

 

Sortsforsøg 
Der er udført sortsforsøg til undersøgelse af foder- energi og sukkerroer for at kunne udvælge de 

mest lovende roesorter, som kan anvendes til en kombineret produktion af foder- og 

ethanolproduktion. To nye roesorter Hamilton (Danisco Seed) og EB0604 (Syngenta) er sammenlig-

net med sukkerroesorten Angus og fodersorten Colosse. 

 
Tabel 1: Valgte roesorter 

Variety-

code 
Navn Egenskaber 

22459 Angus 

Sukkerroe (indgår parallelt i sukkerroeforsøg), middel-glat roe, mellemdyb 

placering i jorden 

  Colosse  Rødkødet foderroe af fransk oprindelse, sidder højt i jorden 

24818 Hamilton 

Energiroe udvalgt for højt udbytte (baseret på sukkerroer),  

glat roe, mellemdyb placering i jorden 

  EB 0604 

Energiroe udvalgt for højt udbytte (baseret på sukkerroer), 

 mellemdyb placering i jorden 

 

Forsøgene er gennemført over 2 vækstsæsoner (2008 og 2009) på to lokaliteter: 

Forsøgene er anlagt på JB 7 hos Nordic Beet Research i Holeby og på JB 7 hos AgroTech i Skejby 

(Holeby: Rt=8,1, P-tal=6,0, K=16, Mgt=8,1, bortal=10, vårbyg med efterafgrøde gul sennep i 2009; 

Skejby 2008: Rt=6,9, P-tal=3,9, K=7,1, Mgt=6,7, JB=7, forfrugt= vinterhvede; Skejby 2009: 

Rt=6,6, P-tal=1,6 K=10,5, Mgt=7,1, JB=7, forfrugt= vinterhvede.) 

 

Der er gødsket efter normen for sukkerroer: 107 kg N, 15 P og 61 K i Holeby??, 120 kg N, 30 kg P 

og 90 kg K. Yderligere metodebeskrivelse ses i bilag WP2-1-(forsøgsplan ? og ? check??). 

 

I tabel 2 vises resultaterne for gennemsnit af 2008 og 2009. Der er målt udbytte for både top og rod, 

samt sukkerprocent og amino-N i roden. 
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Tabel 2: Forsøg med roer til bioenergi og foder, 2008 og 2009 (fra Oversigt over Landsforsøgene 

2009). 

Roer til 

energi og 

foder 

Udbytte 

Saftkvalitet Ton friskvægt pr. ha Ton tørstof pr. ha 

Rod Top Rod Top Sukkerpct. Amino-N 

Antal for-

søg 
4 4 4 3 4 4 

Angus 92,0 34,7 22,3 5,1 18,3 64,5 

Colosse 109,2 35,1 21,1 4,3 13,9 120,9 

Hamilton 94,2 35,6 22,4 4,8 17,9 57,6 

EB0604 97,1 36,5 23,0 4,8 17,9 58,9 

Både sukker og amino-N er målt i roden. 

Amino-N måles i mg/100 g sukker. 

Sukker måles i % af frisk rod. 
 

Fodersorten Colosse viser umiddelbart et højt friskvægtudbytte, men tørstofudbyttet er forholdsvist 

lavt i roden og denne roe har lavere sukkerprocent end de øvrige sorter, som alle ligger på samme 

niveau. Umiddelbart er Colosse således ikke interessant i denne sammenhæng, fordi udbyttet er lavt, 

sukkerprocenten er lav og ved transport af roerne transporteres relativt meget vand. 

 

Normale gennemsnitsudbytter i Danmark er 60 tons rod med 14 tons tørstof og 17,5% sukker (Stati-

stikbanken.dk), men udbytterne er stigende i disse år. 2009 var et rekordår, her var sukkerroeud-

byttet ca. 72 t rod i gennemsnit af de danske sukkerroeareal. 

 

Alle roesorterne har således givet et højt udbytte på begge lokaliteter og i begge forsøgsår. Dette 

kan dels skyldes at 2008 og 2009 var gode år, dels at der ofte ses 25% (6-37%) (JN Thomsen per-

sonlig kommunikation) højere udbytte i sukkerroeforsøgsparceller, ssv. fordi disse er mere optimalt 

passet. Resten kan tilskrives sorternes egenskaber. 

 

Forsøgene er uddybet i Oversigt over Landsforsøgene 2008 og 2009, samt Faglig beretning 2008-

2009. 

 

NBR (Nordic Beet Research) (2009) Faglig beretning 2009. NBR Nordic Beet Research Foundation, 70 

p. 

 

 

 

 

Dyrkningsstrategier 
Her gennemgås 3 mulige dyrkningstrategier: Konventionel og økologisk roedyrkning, samt dyrkning 

af GMO-roer. 

 

 

Modelberegninger  

Beskrivelserne af disse strategiers energibalance, forbrug af næringsstoffer og pesticider er baserede 

på hidtidige erfaringer i Danmark og udlandet. Den driftsøkonomiske analyse af de 3 

dyrkningsstrategier er baseret på danske tal. 
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De 3 strategier er beskrevet i detaljer i bilag WP2-2. For hver handling i en strategi er der angivet en 

vejledende dato og evt. forbrugte mængder (frø, gødning, planteværn). Derved har vi et relativt 

præcist udgangspunkt for sammenligning af energiforbrug m.m. 

 

 

Forbrug af gødning  

Dyrkningsvejledningen om fabrikssukkerroer beskriver følgende gødningsanvendelse: 

For mineraljord uden tilførsel af husdyrgødning i årene forud og med flere års korn som forfrugt er 

kvælstofbehovet 100-130 kg N pr. ha (Plantedirektoratet 2009). Ved tilførsel af husdyrgødning i de 

foregående år reduceres kan gødningstildelingen reduceres.  

 

Kvælstofnormerne er ens for økologer og konventionelle landmænd. I alle tre scenarier (konventio-

nel, gmo og økologisk) antages derfor omtrent samme kvælstoftildeling til afgrøden, nemlig: 100 kg. 

N, 20 kg. P, 60 kg. K og 40 kg. Na/K, dog er der i det økologiske sædskifte regnet med husdyrgød-

ning fra køer på bindestald, hvor der tildeles husdyrgødning svarende til 98 kg N, idet det bør be-

mærkes, at roerne har en meget høj N-udnyttelsesprocent og udnytter mere af det tildelte kvælstof. 

Der tildeles ikke natrium, da et højt kaliindhold i husddyrgødningen kompenserer for Na-behov. 

 

På en række bedrifter vil det være muligt at bruge kvæggylle med startgødning. Dette er ikke be-

handlet i disse scenarier. 

 

 

Vil øget andel af roer i sædskiftet bevirke øget udvaskning? 

Til besvarelse af dette spørgsmål er Farm-N-modellen anvendt (værktøjet FarmN er tilgængeligt via 

Internettet på: http://www.farm-N.dk/FarmNTool. Udvaskning: Nederst på fanebladet gødning vises 

NLESS-beregnet udvaskning (kg N/ha), WATCROSS-beregnet afstrømning (mm), samt nitratkoncen-

tration (mg NO3/l) for alle kombinationer af forfrugt og afgrøde i sædskiftet, og der beregnes et are-

alvægtet gennemsnit). Da besvarelsen baseres på modellerede data, er resultaterne forbundet med 

væsentlig usikkerhed, men kan dog give et fingerpeg om N-udvaskningen. 

 

Der er valgt følgende sædskifte: Sukkerroer–vårbyg- vinterhvede-vinterhvede. 

N-tilførsel på roeafgrøden: 100 kg N ~97% af N-norm i modellen. Postnummer 8800. 

 

Tabel 3: N-less modelberegning af nitratudvaskning fra roer 

 Udvaskning i roeafgrøden 

kg N/ha 

Gennemsnitlig udvaskning for 

hele sædskiftet, kg N/ha 

JB 3 42,9 67,9 

JB 7 28,5 43,4  

 

Som det ses af tabel 3 viser modellen, at udvaskning fra roeafgrøden er mindre end fra de øvrige 

kornafgrøder. 
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Hvordan vil roer påvirke markudvaskningen på et typisk kvægbrug? 

Majssædskifte: Majs - vårbyg – græs/kløver – græs/kløver - vinterhvede 

Roesædskifte: Roer - vårbyg – græs/kløver – græs/kløver - vinterhvede  

 

 

Tabel 4: N-less model sammenligning af roer med majs 

 Udvaskning i 

majs-afgrøden, 

kg N/ha 

Gennemsnitlig 

udvaskning for 

hele majssædskif-

tet, kg N/ha  

Udvaskning i 

roeafgrøden, kg 

N/ha 

Gennemsnitlig 

udvaskning for 

hele roesæd-

skiftet, kg N/ha 

JB 3 124 79 56 63 

JB 7 86 53 36 42 

 

Det ses af tabel 4, at udvaskningen er betydeligt lavere i roesædskiftet end i majssædskiftet. 

 

 

 

Pesticidanvendelse 

Miljøstyrelsen udgiver årligt en bekæmpelsesmiddelstatik 

(http://www.mst.dk/Bekaempelsesmidler/Pesticider/Regulering/Statistik.htm ).  

Den gennemsnitlige behandlingshyppighed for det samlede landbrugsareal lå i 2008 på 3,16. Heraf 

udgjorde herbicider 1,67. 

 

For roer lå behandlingshyppigheden i 2007 på 3,22 og i 2008 på 4,11 (Miljøstyrelsens Bekæmpel-

sesmiddelstatistik 2007; 2008). Heraf udgjorde herbicider de 3,01. Roer ligger således over den 

gennemsnitlige behandlingshyppighed for danske afgrøder. 

 

I de tre scenarier, vi har stillet op, sammenlignes konventionelle, glyphosat-tolerante GM-roer og 

økologiske roer. Økologiske roer er pr. definition dyrket uden anvendelse af kemiske bekæmpelses-

midler og udgår derfor af nedenstående sammenligning.  

 

I scenarium A tilsættes 0,5 liter olie som additiv, dette påvirker dog ikke BI.  

 

Som det ses af nedenstående tabel, kan behandlingshyppigheden i konventionelt dyrkede roer næ-

sten halveres (behandlingshyppighed 2,27) med optimal sprøjtestrategi. Dette forudsætter, at 

ukrudtsbestandens sammensætning ikke udgøres af arter som er vanskelige at bekæmpe, ligesom 

angrebstrykket af bladsvampe er moderat. I Glyphosattolerante roer vil det være muligt at reducere 

behandlingshyppigheden yderligere, vi kender dog ikke normaldosis med glyphosat og beregningen 

er derfor baseret på en anslået normaldosis. Læg mærke til, at prisen for planteværn (ekskl. ud-

bringningsomkostninger) næsten kan halveres ved introduktion af glyhphosattolerante roer til ener-

giformål.  
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Tabel 5: Behandlingshyppighed i de optimerede scenarier:  
 
Konventionel roe – A Udbytte: 60 t rod pr. ha, 17,5% sukker, 23,5 % tørstof 
Konventionelle energi-
sukkerroer 

Dato Proces 
en-
hed dosis   

normaldosis g 
aktivtstof pr. 
ha BH Pris pr. l Pris 

25. april 
ukrudtsbekæmpelse 1 
sprøjtning     
phenmedipham(160 g 
a.i/l) l /ha 1,80 → 720 0,40 74 133,2 

  Olie   0,50       40 20 

2. maj 
ukrudtsbekæmpelse 2 
sprøjtning               

Phenmedipham l /ha 1,00 → 720 0,22 74 74 

Safari (50% vare ) g/ha 10,00 → 45 0,11 10 100 

  Olie   0,50       40 20 

11. maj 
ukrudtsbekæmpelse 3 
sprøjtning               
phenmedipham (160 
g/l) l /ha 1,00 → 720 0,22 70 70 

Safari g/ha 10,00 → 45 0,11 10 100 

ethofumesat (500 g/l) l/ha 0,07 → 400 0,09 184 12,88 

  Olie   0,50       40 20 

23. maj 
ukrudtsbekæmpelse 4 
sprøjtning               
phenmedipham (160 
g/l) l /ha 1,80 → 720 0,40 74 133,2 

ethofumesat (500 g/l) l/ha 0,07 → 400 0,09 184 12,88 

metamitron (700 g/l) l/ha 1,00 → 2.100 0,33 166 166 

  Olie   0,50       40 20 
15. 
august 

Bladsvampe-
sprøjtning               
Opus (Epoxiconazol, 
125 g/l) l/ha 0,25 → 125 0,25 420 105 

            2,23   987,16 

 Glyphosattolerante gm-roer 

Dato Proces 
en-
hed dosis   Normaldosis BH Pris pr. l Pris 

5. maj 
ukrudtsbekæmpelse 1 
sprøjtning 

enhed 
/ha 1,00     

Roundup Bio (360 g/l) l /ha 1,50 → 1.260 0,43 100 150 

25. maj 
ukrudtsbekæmpelse 2 
sprøjtning 

enhed 
/ha 1,00     

Roundup Bio (360 g/l) l /ha 1,50 → 1.260 0,43 100 150 
15. 
august 

Bladsvampe-
sprøjtning 

enhed 
/ha 1,00     

Opus(Epoxiconazol, 
125 g/l) l/ha 0,25 → 125 0,25 420 105,00 

            1,11   405,00 

Normaldosis anslået til 1.260 
g a.i./ha ~3,5 l 
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Kulstofbalance – kan halmen fjernes fra marken og anvendes til bioenergi, hvis kulstofba-

lancen skal holdes uændret? 

 

Til nedenstående beregning er benyttet programmet C-Tool 

(http://www.planteinfo.dk/ctool/ctool.html) 

 

Sædskifte (typisk sukkerroesædskifte): Sukkerroer – vårbyg – vinterhvede – vinterhvede  

Forudsætninger: Der gødes i gennemsnit med 127,5 kg N i kvæggylle på JB3, samt med 147,5 kg N i 

kvæggylle på JB7-jord, alt halm udnyttes til energiformål. Alle øvrige normtal (udbytte mm. er sat til 

programmets standard-værdier.  

 

 

 

 

Tabel 6: C-Tool modelberegning af jordens kulstofindhold efter 100 år med sukkerroesædskifte 

 0 år efter: jordens t C pr ha 100 år efter: jordens t C pr ha 

JB 3 196,9 188,9 

JB 7 222,4  203,3 

 

På begge jordtyper sker der altså et fald i jordens kulstofindhold, om end faldet er minimalt på JB3-

jordtypen. Der bør derfor kun ske en delvis udnyttelse af halmen til bioenergi i dette sædskifte. C-

Tool tager ikke højde for evt. klimatiske forandringer i den predikterede 100 års periode. 

 

 

Hvordan vil roer i stedet for majs påvirke kulstofbalancen på et typisk kvægbrug? 

 

Sædskifte A: majs - vårbyg – græs/kløver – græs/kløver - vinterhvede 

Sædskifte B: roer - vårbyg – græs/kløver – græs/kløver - vinterhvede  

 

Beregning med C-Tool er kun foretaget for en JB3-jordtype. I sædskifte A tilføres i gennemsnit 174 

kg N/ha/år i kvæggylle, mens der i sædskifte B tilføres i gennemsnit 165 kg N/ha/år (gennemsnit af 

N-normer for ovennævnte afgrøder). 

 

Tabel 7: C-Tool modelberegning af jordens kulstofindhold ved halmudnyttelse ét år ud af 4 

 0 år efter: jordens t C/ha 100 år efter: jordens t C/ha 

100% halmudnyttelse i sædskifte A 196,9 204,9 

100% halmudnyttelse i sædskifte B 196,9 205,3 

 

I begge sædskifter opbygges der kulstof i jorden, selvom der praktiseres 100% halmudnyttelse det 

ene år hvor der dyrkes vinterhvede. Der kan ikke konstateres forskel i de to sædskifter når det gæl-

der kulstoflagring i jord. 
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Energiforbrug og energiudbytte 

Energiudbyttet af roedyrkning er helt centralt, når afgrøden ønskes anvendt til både foder- og energi. 

 

I dette afsnit beregnes energiudbyttet ab mark. I kapitel 2.2 udføres, på baggrund af resultaterne fra 

dette afsnit, en bæredygtighedsvurdering af 9 scenarier for bearbejdning og anvendelse af roernes 

rødder og toppe til foder- og energiformål. 

  

Til beregning af energiudbyttet benyttes data fra de sortsforsøg, der er beskrevet ovenfor i WP2. 

 

Tabel 8: Udbytte og energiindhold i roerod, 4 forsøg med 4 sorter 

Afgrøde 

Udbytte rod 2008-09 

tons pr. 
ha 

pct.  
tørstof 

pct. aske 
tons 

tørstof 

tons 
tørstof 
- aske 

Mj pr. kg 
GJ pr. 

ha 

Angus 92 24 10 22 20 17,5 351 

Colosse 109 19 10 21 19 17,5 332 

Hamilton 94 24 10 22 20 17,5 353 

EB0604 97 24 10 23 21 17,5 362 

 

 

Tabel 9: Udbytte og energiindhold i roetop, 4 forsøg med 4 sorter 

Afgrøde 

Udbytte top 2008-09 

tons pr. 
ha 

pct.  
tørstof 

pct. aske 
tons 

tørstof 

tons 
tørstof - 

aske 

MJ pr. 
kg 

GJ pr. 
ha 

Angus 35 15 10 5 5 17,5 80 

Colosse 35 12 10 4 4 17,5 68 

Hamilton 36 13 10 5 4 17,5 76 

EB0604 37 13 10 5 4 17,5 76 

 

 

Tabel 10: Energipotentiale i roer fra 1 ha, 4 forsøg med 4 sorter 
Energiudbytte ab mark, rod+top, 2008-09 

Afgrøde 

Udbytte, 
Rod + 
Top, 

GJ/ha 

Energi-
forbrug, 
GJ/ha 

Netto 
udbytte 
GJ/ha 

Netto 
udbytte,      

l die-
sel/ha 

Angus 432 14 417 11.593 
Colosse 400 14 386 10.718 
Hamilton 428 14 414 11.506 
EB0604 438 14 424 11.768 

 

Ovenstående 3 tabeller viser, at nettoudbyttet pr hektar er 386-424 GJ, svarende til mellem 10 og 

12 m3 diesel pr hektar. Dette er data for energipotentialet ab mark, hvorefter der er et vist energi-

forbrug til transport og forarbejdning, samt et væsentligt energitab i forarbejdnings- og lagringsfa-

serne. 
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Driftsøkonomisk analyse 

 

Der er udarbejdet en driftsøkonomisk analyse til sammenligning af de 3 dyrkningsstrategier. Arbejds-

løn og maskinomkostninger er inkluderet, men transport fra mark og de videre processering af 

roeafgrøden, samt løn til evt. ejer og afskrivninger er ikke inkluderet.  

 

Priser på N,P og K er hentet fra planteinfo: 

http://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Goedskning/Husdyrgoedning/Sider/pl_10_052.aspx, mens 

frøprisen er hentet fra DLF-Trifoliums hjemmeside. Der skal forventes mindst en aflugning af stoklø-

bere i det konventionelle scenarium A, mens der regnes med 2 lugninger for stokløbere i gmo-

scenariet B på grund af reglerne om sameksistens mellem gmo og traditionelle afgrøder, som på-

kræver fjernelse af stokløbere i gmo-roer for at undgå pollenspredning. Radrensningen kan ikke und-

væres til bekæmpelse af stokløbere, som bliver endnu mere obligatorisk i dette scenario. 

 

I gmo-scenariet antager vi samme pris som for konventionelt frø - det vil være korrekt, fordi frøpri-

sen sættes som en markedspris, der blandt andet tager udgangspunkt i besparelsen, der indregnes i 

frøprisen som ’technical fee’. Det har traditionelt været god tone at sætte frøprisen på gmo-afgrøder 

ud fra en betragning om at såvel frøfirma som landmand skal kunne tjene på at gå fra konventionelle 

sorter til gmo-sorter. Vi har derfor her antaget at frøfirmaet høster 80% af den økonomiske gevinst i 

form af reducerede omkostninger i forhold til det konventionelle scenarium A. 

 

Prisen på frø i det økologiske scenarium er sat ud fra DLF-Trifoliums pris for ubejdset frø, til gengæld 

regnes med to units roefrø idet det det antages, at ukrudtsstrigling eller brænding fjerner en del 

planter – det antages, at en tredjedel af de fremspirede planter bliver tilbage, hvilket svarer til en 

plantebestand på 66.600 planter/ha. I dette scenarium gødes med husdyrgødning, hvilket har en 

merudgift i forhold til gødskning med kunstgødning.  I Håndbog f. driftsplanlægning s. 182 er angivet 

en pris på 19 kr/ tons slangeudlagt, så længe dette er tilladt, ellers er omkostningen 21 kr/ton for 

nedfældning. På udbyttesiden regnes med et lavere udbytte, idet danske forsøgsdata viser, at mere 

end 2 % dækning af overfladen med ukrudt før rækkelukning betyder udbyttetab fra 100 til få pct 

(Sukkerroenyt april 2007). Normal vil man forvente omkring 10-20% i økologiske marker. Her har vi 

antaget den senere såning i økologiske afgrøder samt ukrudtsdækning på ca. 20% vil svare til et 

udbyttetab på 9%. 

 

 

Tabel 11. Omkostninger i forbindelse med roedyrkning A. Konventionelt dyrkningsscenarium, B. gmo 

Glyphosattolerante roer, økologisk roedyrkning (se hele beregningen i bilag A) 

 

 A. Konv. Roer B. Gmo-roer C. Økol. roer 

Omkostning pr. ha1 7.741 DKK 7.598 DKK 8.980 DKK 

 1JN Thomsen regner normalt 10.000 kr/ha til sukkerroer når alt skal afskrives og aflønnes med en reel takst = 

maskinstation - priser for høst kan andrage fra omkring 1200 kr/ha - over 3000 kr/ha. 
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2:  Analyse af optagningsstrategi og lagring til 
kombineret foder- og energiproduktion 

Af Anke Stubsgaard, Kasper Stefanek og Kathrine H. Madsen (AgroTech) 

 

 

Optagningsstrategi 
 
Vedhængende jord på roelegemet 

Jord i de høstede roer er uønskede for såvel roer til fodring, som roer der skal lagres og efterfølgen-

de oparbejdes.   Følgende forhold har betydning for den mængde vedhængende jord, der følger med 

roen:  

Jordtype, optagningsforhold, rensning, roens form og højde over jorden. Disse forhold uddybes her-

under: 

 

Jordtype og vandindhold 

Tørre optagningsforhold og lettere jord resulterer i den mindste mængde jord. Våde forhold bevirker, 

at mere jord klæber til roen, ligesom der kan forekomme jordklumper, en tendens som stiger med 

øget ler- og siltindhold. Under tørre forhold kan løs jord renses fra i optagerens rensemekanisme, og 

der kan foretages yderligere rensning med specialmaskiner. Dyrkning på let jord kræver vanding og 

bidrager generelt til et øget energiforbrug og dermed dårligere CO2-footprint (samt øget vandfor-

brug). Til gengæld medfører jordbundstype JB 5 eller sværere jorde normal behov for vask, hertil er 

vand er den mest skånsomme rensemetode. (J. N. Thomsen, pers. kommunikation 2009) 

 

Roens form og højde over jorden 

Valg af glatte sorter bidrager yderligere til at reducere jordvedhænget. Roesorter, hvor roelegemet er 

glat og med mindst mulig rodfure, vil resultere i en mindre mængde vedhængende jord. Dybde og 

form af rodfure er en overvejende genetisk betinget egenskab. Grenethed, (flere tykke rodspidser på 

hovedroden) er med nutidens sorter overvejende miljøbetinget. En porøs jord giver roen gode 

vækstbetingelser og der dannes normalt kun en hovedrod, imens hård jord ofte fører til flere 

rodspidser og dermed en grenet roe. Grenede roer er vanskeligere at tage op, og giver et højere 

jordvedhæng. Roer, der sidder højere over jorden (roelegemets skulder over jorden) vil normalt re-

sultere i en mindre mængde vedhængende jord. Egenskaben er genetisk, men også påvirket af jor-

dens beskaffenhed, roestørrelse samt udbytte. (Nielsen og Nyholm Thomsen, 2007 og 2008). 

 

Optagning 

Skånsom roeoptagning nedsætter skaderne, hvis roerne skal i kule. Følsomheden afhænger af sort. 

Der er ikke samme krav om skånsom roeoptagning, når roerne skal fraktioneres kort efter optag-

ning. 

 

I Danmark anvendes i dag hovedsageligt selvkørende roeoptagere, som aftopper og afleverer toppen 

på jordoverfladen, da toppen normalt forbliver tilbage på marken, mens roerne samles op i en tank 

og herfra transporteres videre. Hvis toppen skal udnyttes til foder, anvendes typisk en individuel 

tophøster, f.eks. en grønthøster eller en kombineret optager f.eks. Thyrgod. Et vigtigt aspekt af 

tophøsten er at undgå jord i roetoppen.  
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Rensning 

Det er vigtigt at roer, der skal anvendes til både foder og energiformål, er rene. Roerne kan renses 

mere eller mindre skånsomt afhængigt af rensesystem. Såfremt roerne renses hårdt er der fare for 

sår og knækkede rodspidser, som bliver indfaldsvej for svampepatogener og efterfølgende alminde-

ligt råd foruden at hård rensning i sig selv forøger den akutte respiration. Ved hård rensning, er der 

krav om hurtigere oparbejdning, fordi der starter en nedbrydning af roerne på sårfladerne.  

 

Årsrytme 
Af hensyn til kørsel i marken skal roerne helst være taget op inden midten af november. Derudover 

vil længerevarende frostperioder med temperaturer lavere en 5 grader kunne fryse top og topskive 

med en kraftig kvalitetsforringelse til følgen.  

 

En traditionel lagring i roekule skal helst afsluttes inden temperaturen stiger i forårsmånederne, ro-

ernes kvalitet forringes hurtigt, når temperaturen stiger.  

 

En optagning efterfulgt af fraktionering i saft og pulp vil tilsvarende skulle foregå i oktober til medio 

november af hensyn til optagningsmuligheder uden af ødelægge markens struktur, samt kvalitetfor-

ringelse af roerne. 

 

 
Figur 1: Eksempel på tidsplan for aktiviteter 

 

 

Lagring 
 

Valg af lagringsmetode vil afhænge af hvordan roerne bagefter skal behandles og/eller bruges. 

 

Lagring i kule 

Det kan blive nødvendigt at lagre de hele roer før den videre bearbejdning. Her er det helt essentielt, 

at roerne behandles som en fersk, frisk råvare, der skal opbevares tilnærmelsesvist ligeså skånsomt 

som æbler. Udfordringen er de store tonnager. Roerne renses så meget og så skånsomt som muligt. 

De lægges på fast bund i tagformede kuler, hvor toppen af kulen er åben, så varmen kan komme ud 

(der er ventilation for neden, samt for oven, når det er varmt nok). Ved lave temperaturer under ca. 

-5 graders frost lægges halm på som isolering af kulen. 
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Straksbearbejdning af roerne 

For at undgå respirationstabet ved lagring af roer, samt den ekstra arbejdsbyrde ved lagring i kule, 

kan roerne bearbejdes straks efter optagning. 

 

Der findes en lang række metoder til forarbejdning og lagring af biomasse. I dette projekt er der 

udvalgt følgende muligheder: 

 

Scenarium nr. 1 

Rod og top findeles og presses. Herved adskilles saften og pulpen. Saften konserveres ved mælkesy-

refermentering, mens pulpen ensileres. Saften anvendes til biogasproduktion, pulpen ensileres til 

foderformål. 

 

Scenarium nr. 2  

Som ovenfor, men den mælkesyreforgærede saft videreforgæres til stabilt ethanol. 

 

Scenarium nr. 3 

Som ovenfor, men saften forgæres direkte til ethanol. 

 

Scenarium nr. 4 

Roden lagres i kule. Der udtages portioner, der blendes og fermenteres straks derefter. 

 

Scenarierne 1 og 2 er illustreret i figur 2 herunder: 
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Figur 2: Scenarium 1 og 2, Roerne forarbejdes umiddelbart efter høst. Efter vådseparering fermen-

teres saftfraktionen med en mælkesyrebakterie for at få et lagringsstabilt produkt. Efter mælkesyre-

fermentering udfældes proteinerne ved opvarmning til 80-100°C. De udfældede proteiner frasepare-

res ved centrifugering og tilsættes pulpen i forbindelse med ensileringen. Saftfraktion efter protein-

udfældning langtidslagres med henblik på senere anvendelse til biogas (scenarium 1) eller alkohol-

produktion (scenarium 2).  

 

 

Først gives en generel udredning om mælkesyrefermentering, da denne metode anvendes i alle sce-

narier: 

 

Mælkesyrefermentering (scenarie 1 + 2) 
Roesaft, roepulp og knuste roetoppe er særdeles gode vækstmedier for mikroorganismer, og skal 

derfor opbevares således at uønsket mikrobiel omsætning undgås. I friske substrater af roesaft, -

pulp og -toppe findes primært mesofile bakterier (103 CFU/ml), som Leuconostoc, Lactobacillus, Pe-

diococcus , Clostridium, samt forskellige gærsvampe i mindre grad (Klewicka, et al., 2004).  

 

Umiddelbart efter vådseparering skal substraterne derfor konserveres, hvis de skal lagres, indtil de 

anvendes til ethanol- eller biogasproduktion og/eller foder. 
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Konserveringen sker ved mælkesyreforgæring af saften, fordi studier har vist, at en pH-værdi på ca. 

5,0, opnået ved mælkesyrefermentering, effektivt inhiberer væksten af en lang række mikroorga-

nismer, som normalt optræder i fødevarer, specielt bakterier (Madigan, et al., 2000). Sænkning af 

pH-værdien er en vigtig del af mælkesyrebakteriernes antimikrobielle aktivitet, men også deres pro-

duktion af bacteriociner og AFS (antifungal substances) tilskrives en vis betydning overfor nogle mi-

kroorganismer  (V. K. Batish, 1997).  

 

Mælkesyrebakterier findes naturligt i jord og på planter. Nogle mælkesyrebakterier producerer kun 

mælkesyre (homofermentative), mens andre producerer mælkesyre, samt førnævnte biprodukter 

(heterofermentative) (Madigan, et al., 2000).  

 

I overgangsfasen til helt iltfrie forhold er det de fakultativt anaerobe, heterofermentative mælkesy-

rebakterier, der dominerer (Olsen et al. 1996). Ved opbevaring af substraterne under anaerobe for-

hold (f.eks. i lukkede tanke) vil der derfor kunne forventes en produktion af mælkesyre og eventuelt 

andre biprodukter, som CO2, ethanol, eddikesyre og glycerol. Jo kortere iltningsfasen er, des kortere 

vil også deres aktive fase være (Olsen et al. 1996). Disse bakteriers aktivitet sænker pH lidt.  

 

Derefter sænker de homofermentative mælkesyrebakterier pH yderligere til under 4,5, hvor de fleste 

andre bakteriers og svampes aktivitet hæmmes eller standses. Nede under 4,2 er det Lactobacillus 

slægten, der yderligere danner mælkesyre ned til pH 3,5, hvis der er kulhydrater til det.  

 

Derfor vil en optimering af mælkesyreforgæringen stabilisere massen bedre. 

 

 

Betydning af temperaturen i substraterne 

Mælkesyrebakterier har begrænset vækst ved temperaturer lavere end 15-17 °C. På tidspunktet for 

vådsepareringen af roerne er det ikke usandsynligt, at temperaturen er væsentlig lavere. Derfor bør 

temperaturen af roesaften kunne reguleres, hvis der skal opnås en tilstrækkelig konservering ved 

mælkesyrefermentering alene.  

 

På trods af mælkesyrebakteriernes antimikrobielle egenskaber, mente (Lisberg, 2008) at vækst af 

gær og skimmel skal forebygges aktivt i den sukkerrige fermenterede roesaft. Svampe er relativt 

modstandsdygtige overfor høj koncentration af mælkesyrebakterier, og eksempelsvis Fusarium late-

nicum, Geotrichum candidadum, Mucor hiemalis, Aspergillus qchraceus og Alternaria Alternata inhi-

beres kun i mindre grad, afhængig af hvilken mælkesyrebakterie, de eksponeres for (Klewicka, et al., 

2004). 

 

Hvis temperaturen reguleres, dvs. holdes under 5 °C, når fermenteringen er tilendebragt, er risikoen 

for vækst af uønskede svampe lav (Lisberg, 2008). 

 

 

Betydning af sukkerkoncentration i substraterne 

Andelen af sukker i substraterne må ikke overstige 8-10% (Atterman 2009), ellers favoriseres etha-

nolproducerende mikroorganismer. Hvis sukkerprocenten er højere end 8-10%, skal der sikres en 

kontrolleret og ensartet mælkesyrekonservering ved tilsætning af homofermenterende starterkultu-

rer. Der findes en lang række kommercielle starterkulturer, fremstillet til forskellige formål. Fælles 

for starterkulturerne er, at de først inhiberes ved pH-værdier mellem 4,0 og 4,3, i enkelte tilfælde 

først ved pH 3,5 (Lisberg, 2008).  

 

Roesaft fra roden indeholder 12-18 % sukker, og bør derfor podes. 
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Saften fra toppen indeholder 7-8 % sukker og har således et lavere sukkerindhold end saften fra 

roden. Topsaften vil alligevel være et godt vækstmedie for mikroorganismer, og fermenteringspro-

cessen skal derfor styres, hvis tilsætning af starterkulturer skal undgås. 

 

Hvis de to saftfraktioner fra top og rod blandes, vil der være mere sukker til rådighed for gæren ved 

den senere ethanolproduktion. Omvendt vil roesaften fra roden blive lettere fortyndet. 

 

Angående ensilering af pulpen er det optimalt at der udvikles et pressesystem, der sikrer at koncen-

trationen af sukker når ned på ca. 8%, dels fordi dannelsen af mælkesyre således favoriseres uden 

ekstra omkostninger til starterkulturer, dels fordi der således er mest muligt sukker til energiformål. 

Alt sukkeret bør ikke fjernes, da mælkesyrebakterierne bruger sukker til fermentering. 

 

 

Betydningen af tørstofindhold i stakke 

Pulpen ensileres i stakke. Ved 18% ts kan der ensileres minimum frem til februar uden saftafløb. 

Hvis stakken laves i koldt vejr, har forsøg vist, at det er en fordel at isolere bunden, f.eks. ved at 

lægge 10-20 cm snittet halm i bunden (opsuger samtidig evt. saftafløb) (Olsen et al. 1996). 

 

Det er ikke hensigtsmæssigt at bruge både saft of pulp fra toppene i ensilagestakken, fordi det ville 

øge risikoen for saftafløb og dermed ensileringstab fra stakken, og fordi saften fra toppene er meget 

viskøs og klistrende.  

 

Hvis det vurderes, at toppene bør tilsættes hele, kan roepiller, grønpiller eller valset korn, som er de 

mest udbredte saftopsugende foderemner til samensilering, anvendes, hvis der er risiko for saftafløb. 

 

 

Værdien af fermenteret pulp som foder 

Kvaliteten af ensilagen afhænger i høj grad af ensileringsprocessernes forløb. Det er afgørende, at 

den aerobe nedbrydningsfase før ensilering er så kort som mulig, fordi energien i roerne hurtigt om-

sættes, når der er ilt til stede.  

 

De homofermentative mælkesyrebakterier giver en hurtigere sænkning af pH, øger mængden af 

mælkesyre og reducerer mængden af eddikesyre. Denne type mælkesyrebakterier kan medvirke til 

at forbedre ensilagekvaliteten og reducere proteinnedbrydningen. Det er årsagen til, at de i 

nogle tilfælde kan have en positiv effekt på mælkeydelsen (Olsen et al. 1996). 

 

Køer og ungdyr æder særdeles gerne frisk og ensileret pulp. Cellevægsstofferne i pulp fordøjes væ-

sentligt hurtigere i vommen end cellevægsstofferne i græs og helsædsafgrøder. Det medfører et pH-

fald i vommen svarende til for byg. Der dannes dog ikke så meget propionsyre som ved fodring med 

byg. Til gengæld dannes der mere propionsyre af pulp end af grovfoder i koens vom (Olsen et al. 

1996). 

 

Når kulhydrater omsættes i vommen, dannes der primært eddikesyre, propionsyre og smørsyre, der 

optages over vomvæggen. Det er således ikke et problem, at disse forbindelser dannes i mindre om-

fang i ensilagen. Større mængder smørsyre reducerer foderværdien, giver risiko for ketose-

forgiftning og risiko for at der overføres problematiske bakterier til mælken mht. osteproduktionen. 

Smørsyregæring øger desuden risikoen for at proteinerne nedbrydes til bl.a. ammoniak, hvorved pH 

stiger og stakken rådner. Smørsygegæring hindres ved at sikre, at pH hurtigt sænkes til under 4. 
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Når stakken i udgangspunktet er varm, over 40°C, hæmmes smørsyredannelsen, idet mælkesyre-

bakterierne favoriseres (Olsen et al. 1996).  

 

 

Proteinudfældning og -separation 

Proteinseparation foretages efter mælkesyrekonservering.  Før proteinerne kan separeres fra roesaf-

ten, skal de udfældes. Dette kan gøres ved at sænke pH-værdien i roesaften, da de fleste proteiner 

har et isoelektrisk punkt ved en sur pH-værdi. Derfor er det muligvis ikke en ulempe, at roesaften 

allerede har lav pH-værdi, efter mælkesyrekonserveringen, på ca. 4. Der fandtes ikke noget litteratur 

om proteinudfældning fra roesaft, ved forskellige pH-værdier. Udvinding af kartoffelprotein foregår i 

Danmark ved anvendelse af svovlsyre ved pH på ca. 5 og en temperatur på ca. 112 °C. pH-værdier 

lavere end 4,8 giver et flokkulat med en meget let struktur og pH-værdier højere end 5,0 giver et 

flokkulat med en ikke homogen struktur. En pH-værdi på 4,8-5,0 giver et meget tungt flokkulat, og 

en optimal fraskillelse (Procesteknologi, 2004).  

 

Sker proteinudfældningen ved opvarmning (80-100 °C), som foreslået i projektbeskrivelsens bilag 1, 

dræbes mælkesyrebakterierne. Derved undgås en hæmmende effekt fra mælkesyrebakterierne på 

den efterfølgende ethanolfermentering.  

 

 

Ethanolproduktion og mælkesyrebakterier 

Mælkesyrebakterier og gærsvampe kan ofte isoleres fra de samme økosystemer, og det er kendt, at 

de konkurrerer om de samme næringsstoffer. Derfor vil tilstedeværelsen af mælkesyrebakterier mu-

ligvis kunne hæmme vækstraten og ethanolproduktionen hos gærsvampe. Dette spørgsmål er sær-

ligt interessant i industriel produktion af ethanol, hvor der ønskes et højt udbytte.  

 

Der findes dog kun begrænset litteratur om emnet, med roesaft anvendt som substrat. Derimod er 

emnet bedre belyst med stivelse anvendt som kulstofkilde. Ikke mindst da mælkesyrebakterier er 

den vigtigste kilde til bakteriel forurening af industriel alkoholproduktion, blandt andet på grund af 

deres høje vækstrate, samt deres tolerance overfor lave pH-værdier, samt høje temperaturer 

(Narendranath, et al., 1997).   

 

Gærsvampen Saccharomyces cerevisiae kan ved anaerobe forhold anvende kortkædede organiske 

syrer som kulstofkilde, herunder eddike- og mælkesyre. Dette kræver specielle enzymsystemer, som 

undertrykkes hvis glucose er tilstede som substrat (Thomas, et al., 2002). Derfor kan der i første 

omgang ikke forventes omsætning af mælkesyre til ethanol, ved anvendelse af roesaft som vækst-

medie.  

 

Flere studier studier påvist en hæmmende effekt af mælkesyrebakterier og/eller eddike- og mælke-

syre. Mælkesyrebakterier har en negativ effekt på produktionen af ethanol fra Saccharomyces cere-

visiae, da de begge forbruger sukkeret i roesaften. Saccharomyces cerevisiae vil dog sædvanligvis 

være i stand til at udkonkurrere visse typer mælkesyrebakterier, dog påvirkes ethanolfermenteringen 

i negativ retning hvis mælkesyrebakterierne har fået et begrænset forspring, d.v.s. er tilsat som 

forkultur (Thomas, et al., 2001).  På substrat af fortyndet melasse med en sukkerkoncentration på 

14 % (w/v) virker Lactobacillus casei stærk hæmmende på vækst og ethanolproduktion hos Saccha-

romyces cerevisiae, hvis mælkesyrebakterien tilsættes i en koncentration større højere end 6 x 106 

celler/ml.  (Ngang, et al., 1990).  Hvis roesaften opvarmes under proteinudfældningen, vil mælkesy-

rebakterierne dræbes, og derfor ikke være tilstede under ethanolfermenteringen.  
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Dog vil de dannede produkter fra mælkesyrebakterierne være tilstede i fermenteringsmediet, og 

kunne påvirke vækst af gæren, samt  ethanolproduktion. Eksempelvis ses en hæmmende effekt på 

væksten af Saccharomyces cerevisiae ved koncentration af mælke- og eddikesyre på henholdsvis 0,5 

og 9 g/L. Ved koncentrationer på 7,5 og 38 g/L reduceres dannelsen af biomasse med 80 % 

(Maiorella, et al., 1983).  I et studie af ethanolproduktionen hos Saccharomyces cerevisiae på majs 

varieres koncentrationen af eddike- og mælkesyre, henholdsvis 0,0-1,6 % (w/v) og 0,0-4,0 % (w/v), 

tørstofindholdet i vækstmediet, samt pH-værdien (4,0-5,5). Her var altså ingen mælkesyrebakterier i 

vækstmediet, og pH-værdien blev først justeret efter tilsætning af mælke- og eddikesyre. Disse for-

hold må derfor formodes, at svare til forholdene i roesaften, hvis mælkesyrebakterierne i roesaften 

dræbes i forbindelse med proteinudfældningen, og der ikke er opstået ny vækst af en vildkultur. 

Mælkesyre er i stand til at hæmme ethanolproduktionen ved høje koncentrationer, men denne effekt 

er ikke tydelig ved en koncentration på 1 % (w/v), som kan forventes i roesaften (figur 3). Eddikesy-

re i en koncentration, der kan forventes i roesaften ved en heterofermentativ mælkesyrekultur, på 

0,5 % (w/v), virker hæmmende på ethanoludbyttet. Denne effekt forstærkes af en lav pH-værdi. 

Ved en pH ≥ 5 påvirkes ethanoludbyttet ikke af en eddikesyrekoncentration ≤ 0,8 % (w/v) (Graves, 

et al., 2006).  

 

Den udissocierede form af mælke- eller eddikesyre påvirker vækst og ethanolproduktion hos gæren. 

Denne form optages i cellen, og nedsætter den intracellulære pH-værdi. Dermed bruger gæren ener-

gi på at opretholde en acceptabel intracellulær pH-værdi, ved at pumpe protoner ud i det ekstracellu-

lære miljø. Dette stresser gæren, og nedsætter produktiviteten. Jo højere pH-værdi i vækstmediet, 

jo lavere koncentration af udissocierede syrer  

(Graves, et al., 2006).  

 

 

 



 
F O B I O :  R o e r  t i l  f o d e r  o g  b i o e n e r g i  Side 22 

 
Figur 3. Ethanolkoncentration efter 18 timers fermentering med Saccharomyces cerevisiae på et 

vækstmedie med varierende koncentration af mælke- og eddikesyre, tørstofindhold, samt pH-værdi 

(Graves, et al., 2006). 

 

 

Saccharomyces cerevisiaes pH-optimum angives normalt til mellem 4 og 6. Vælges en pH-værdi ≥ 5 

i roesaften ved ethanolfermenteringen, vil der sandsynligvis ikke ses en nedgang i ethanoludbyttet, 

på grund af mælkesyre- eller eddikesyreinhibering af Saccharomyces cerevisiaes, hvis resultaterne 

på majs også er gældende, når roesaft benyttes som vækstmedie. Ønskes en lavere pH-værdi i roe-

saften under ethanolfermenteringen, bør eddikesyre undgås i vækstmediet. Derfor bør der i dette 

tilfælde vælges en homofermentativ mælkesyrekultur til konservering af roesaften.  

 

Ved industriel fremstilling af ethanol sættes pH-værdien i fermenteringsmediet ofte til 4,0-4,5 for 

derved at undgå forurening med mælkesyrebakterier (Graves, et al., 2006).  

 

Energitab ved mælkesyre konservering 

Baggrunden for dette scenarie er, at der sker et energitab ved mælkesyreforgæring af saften: 

Dannelsen af mælkesyre sker under omdannelse af glukose. Ved en homofermentativ omsætning 

dannes 2 mol mælkesyre for hvert mol glukose. Derfor reduceres den sukkermængde, der er til rå-

dighed for den senere ethanolproduktion. Slutkoncentrationen af mælkesyre er påvist til ca. 7-8 g/L, 

hvor udgangspunktet var roesaft med pH-værdi på 5,0, og sukkerkoncentration på 9-10 % 

(Klewicka, et al., 2004). Herved omdannes ca. 10 % af sukkeret, hvilket bekræftes som værende 

meget sandsynligt (Lisberg, 2008). Tilsvarende omsætning ses ved andre vækstmedier. 
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(Narendranath, et al., 1997). Dog når Olsen et al. 1996 frem til at energitabet ved mælkesyreforgæ-

ring kun er 3%, mens det ved eddikesyredannelse er 6,5%. 

 

Udover energitabet medfører mælkesyreforgæringen en ekstra arbejdsgang. 

 

 

Direkte alkoholforgæring (scenarie 3) 
I dette scenarie vådsepareres rod og top hver for sig. Pulpen af top og rod ensileres. Saften af top og 

rod forgæres direkte til alkohol uden forudgående mælkesyrefermentering. 

 

Da saften indeholder så meget sukker, at det naturligt primært vil omdannes til alkohol, er dette en 

væsentlig grund til at overveje direkte alkoholforgæring af saften. Dertil kommer, som ovenfor be-

skrevet, at ethanolforgæringen hæmmes af større koncentrationer af mælkesyrebakterier og/eller 

eddike- og mælkesyre.  

 

For at forebygge konkurrence fra mælkesyreforgærende og eddikesyreforgærende mikroorganismer, 

samt kemisk hæmning af eddikesyre og andre kortkædede organiske syrer, kan pH justeres kemisk 

til pH 4-5 inden ethanolforgæringen. Dette bør undersøges yderligere. 

 

Det er sandsynligt, at fermenteringen kan forgå decentralt, mens destillationen enten foregår helt 

eller delvist centralt og decentralt. Dette bør også undersøges yderligere. 

 

Roden lagres, homogeniseres og fermenteres (scenarie 4) 
I dette scenarie lægges roerne først i kule. Der udtages portioner til homogenisering, umiddelbart 

efterfulgt af en alkohol batchfermentering. Dette scenarie er valgt, idet det skønnes, at hele roer kan 

være mere modstandsdygtige overfor mikrobiel omsætning end vådseparerede og fermenterede 

roer, fordi de hele roers epidermis er beskyttende.  

 

Efter fermentering destilleres roemosen. Ethanolen anvendes til energiformål, mens restproduktet 

udnyttes til foder, efterhånden som det produceres. 

 

Det taler til dette scenaries fordel at homogenisering og fermentering er en enklere proces, end de 

processer, der er beskrevne i scenarie 1-3. Men roemosen vil indeholde flere grupper af kulhydrater, 

der ikke umiddelbart kan nedbrydes til ethanol.  

 

Dette scenarium inkluderer ikke umiddelbart toppene. Der skal således findes en løsning for anven-

delse af toppene, evt. samensilering med et substrat med højt tørstofindhold. 

 

Der har tidligere været lavet forsøg med en lignende proces, hvori foderroer (minus top) blev most 

og derefter fermenteret i en kontinuert proces (Gibbons, et al., 1984). Roemosen blev ikke lagret, 

men blev tilsat svovlsyre for justering af pH til 2,0-3,0, herefter pasteuriseret, inokuleret med en 

gærkultur og fermenteret i en kontinuert reaktor. Resultaterne viste, at der et potentiale for at roer 

er konkurrencedygtige med majs som råvare til ethanolproduktion, både hvad angår pris og ener-

giblance. 
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Alternative lagringsstrategier 
Alternativer konserveringsmetoder til mælkesyrefermenteringen kunne være sænkning af pH-

værdien i roesaften ved tilsætning af en syre eller en forøgelse af sukkerkoncentrationen ved op-

varmning eller filtrering (Lisberg, 2008). Ved filtrering skal opnås en sukkerkoncentration på 65 %, 

for at dette hindrer mikrobiel nedbrydning (Hinkova, et al., 2000).  

 

 

 

Uafklarede emner: 

 

Rensning 

Der er behov for udvikling af rense-, snitte- og pressemetoder til roer, der skal anvendes til en kom-

bination af foder og energiformål. 

 

Fermenteringsprocesserne 

Hvor meget inokulat af mælkesyrebakterier skal tilsættes saften for at sikre, at der dannes mælkesy-

re i stedet for alkohol, smørsyre osv. ? 

 

Hvor høj er sukkerkoncentrationen i saften ved de forskellige presningsmetoder? Er den så høj, at 

saften naturligt ville omdannes til alkohol? 

 

Hvilke fordele og ulemper er forbundet med at gennemføre direkte fermentering af saften til alkohol?  

 

Hvilken fermentering og hvilke øvrige omstændigheder (temperatur, tørstofindhold, isolering, type 

inokulat, ratio rod/top m.m.) giver den bedste holdbarhed? 

 

Grader af decentral og central forarbejdning af saften 

Det er sandsynligt, at alkoholfermenteringen kan forgå decentralt, mens destillationen enten foregår 

helt eller delvist centralt og decentralt. Dette bør også undersøges yderligere. 

 

Saftfraktion efter proteinudfældning 

Hvilke stoffer findes i denne saft? Kan saften tilføres ethanol- eller biogasproduktionen, eller vil vi 

således blot tilføre ”en masse vand”? 

 

Foderværdi 

Hvilken foderværdi har den udfældede proteinfraktion? Er den egnet til ensilering? Hvilken fodervær-

di har det udfældede, fermenterede medie? 
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3:  Vurdering af roebiomassefraktioner som hus-
dyrfoder belyst gennem analyser og forsøg  

 

- Vurdering af foderværdien i forskellige fraktioner af roebiomasse 

 

Af Jan Værum Nørgård og Torben Hvelplund, Århus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet  

Institut for Husdyrbiologi og –Sundhed.  

 

Sammendrag 
Der var ikke væsentlige forskelle på pulpen mellem de to roesorter Angus (sukkerroe) og Colosse 

(foderroe). Derimod var der store forskelle mellem pulp fra rod og top fraktionerne. Rod fraktionerne 

var karakteriseret af et stort sukkerindhold og høje in vitro og in vivo fordøjeligheder for både søer 

og får. Rodpulpens ernæringsmæssige værdi var sammenlignelige med tabelværdier for korn og roer 

til henholdsvis søer og kvæg. Sammenlignet med pulp fra roden, havde top fraktionerne et højere 

indhold af råprotein, aske og fordøjelige og ufordøjelige fibre. Derimod var næringsstoffernes in vitro 

og in vivo fordøjelighed lavere for toppulp. Toppulpens aminosyreprofil var hensigtsmæssig for svin. 

Den ernæringsmæssige værdi for top pulpen var sammenlignelig med tabelværdier for grønpiller 

(græs og kløver) og frisk roetop for henholdsvis søer og kvæg. Rodpulpen vil være en udmærket 

energikilde til både søer og kvæg, mens toppulpen har en noget lavere foderværdi. Både rod- og 

toppulp antages at have visse mæthedsfremmende egenskaber i forbindelse med ad libitum fodring 

af drægtige søer.  

 

 

Introduktion 
To sorter af roe (sukkerroe, Angus/A; foderroe, Colosse/C) blev delt i en rod og top fraktion. Top og 

rod  fraktionerne blev koldpresset til en pulp og en saft fraktion. Pulpen blev pakket i poser og opbe-

varet ved -20 grader C.  

De fire forskellige pulpe blev analyseret for en række kemiske og fysiske karakteristika (tabel 1) 

samt for en række in vitro fordøjeligheder (tabel 2). Der var ikke nogle væsentlige forskelle mellem 

de to sorter. Der imod var der stor forskel mellem rod og top fraktionerne. Disse resultater er omtalt 

hvor de er relevante i forbindelse med ernæringsværdien for søer og drøvtyggere.  

De fire pulpe indgik i fordøjelsesforsøg med søer og får. Resultater fra fordøjeligheder fundet i ud-

voksede får betragtes som værende repræsentative også for kvæg. Begge forsøg blev gennemført 

som differensforsøg. I denne type forsøg fodres dyrene med en blanding af forsøgsfoder og grund-

blanding. Grundblandingens fordøjelighed bestemmes i en gruppe af dyr, der kun fodres med grund-

blandingen. Forsøgsfoderets fordøjelighed bestemmes ved at fratrække grundblandingen fra det to-

tale foderindtag og korrigere for grundfoderets fordøjelighed. De estimerede fordøjeligheder kaldes 

tilsyneladende fordøjeligheder. Disse afviger fra den sande fordøjelighed ved ikke at tage den endo-

gene udskillelse af fx fordøjelsessekreter og afstødte celler i betragtning.  

Forsøgsplaner er bilagt denne rapport.  
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Ernæringsmæssig potentiale som foder til søer 
Udvoksede søer har en veludviklet blind- og tyktarm, som gør dem i stand til at forgære og udnytte 

fiberrige fodermidler (Fernandez et al., 1986; Serena et al., 2008). Drægtige søer holdes på en rela-

tivt lav fodertildeling og har derfor behov for fyldende foder, som medfører en fornemmelse af mæt-

hed, og som kan virke adfærdsregulerende. Pulpfraktionernes mæthedsfremmende effekt kan indike-

res gennem kvældning (opsvulmning) og vandbindingskapacitet. Der var ikke væsentligt forskel mel-

lem de forskellige fraktioners kvældning og vandbindingskapacitet, og resultaterne placerer roefrak-

tionerne i en gruppe mellem kornprodukter i den lave ende og pektinfoder og sukkerroepulp i den 

høje ende. Det må derfor antages at de fire pulpe vil have en mæthedsfremmende effekt. Observati-

oner fra forsøgets gennemførelse indikerede dog en mindre lyst til at æde top i forhold til rod fraktio-

ner. 

 

Energiværdi 

Et centralt element i det Danske fodermiddelvurderingssystem til svin er beregningen af foderenhe-

der (Tybirk et al., 2006). I beregningen af en foderenhed til søer (FEso) indgår kemiske analyser 

(Tabel 1) der er baseret på fire traditionelle kemiske analyser (tørstof, råaske, råprotein (N x 6,25) 

og råfedt) samt in vitro-analyserne enzym fordøjeligt organisk stof ved ileum (EFOSi) og enzym for-

døjeligt organisk stof (EFOS) (Tabel 2). Enzymfordøjelighederne er bestemt in vitro ved tilpasninger 

af pH og enzymkomplekser således at forholdene simulerer fordøjelsesprocesserne i grisenes mave 

og tyndtarm indtil ileum (EFOSi) samt i hele fordøjelseskanalen inklusiv den mikrobielle omsætning i 

blind- og tyktarm (EFOS) (Boisen and Fernández, 1997). In vitro fordøjelighederne af organisk stof i 

pulpfraktionerne blev valideret af in vivo fordøjelighederne af organisk stof (tabel 3). Beregninger af 

pulp fraktionernes energimæssige værdi til søer viser følgende energiindhold: Rod A, 1,28; Rod C, 

1,22; Top A, 0,66 og Top C, 0,65 FEso/kg tørstof. De beregnede energiværdier blev valideret af de 

tilsyneladende fordøjeligheder af energi (tabel 3). Ved 4 kg rodpulp og 3 kg toppulp fik søerne der-

med tildelt: rod A, 1,14; Rod C, 0,92; Top A, 0,46 og Top C, 0,39 FEso/d i pulp. 

Resultaterne for top fraktionerne stemmer overens med tabelværdier for grovfodermidler som suk-

kerroeaffald (vådt biprodukt fra roesukkerfremstilling) (0,65 FEso/kg tørstof), men henholdsvis lidt 

højere end tabelværdier for grønpiller (pelleteret snittet græs og kløver) (0,55 FE/kg tørstof) og lave-

re for roepiller (pelleteret biprodukt fra roesukkerfremstilling) (0,74 FEso/kg tørstof).  

Det er interessant at rod fraktionernes energiindhold er estimeret relativt højt. Disse værdier svarer 

til energiindholdet i byg og hvede på henholdsvis 1,22 og 1,33 FEso/kg tørstof. Enzymfordøjelighe-

derne i rod fraktionerne viser at størstedelen af det organiske stof er fordøjeligt og dermed absor-

berbart i tyndtarmen. De høje enzymfordøjeligheder ved ileum (EFOSi) korrelerer godt med rod frak-

tionernes høje indhold af sukre og lave indhold af ikke-stivelses polysakkarider (NSP) og cellevægs-

kulhydrater (NDF). Den ernæringsfysiologiske konsekvens af fodring med rod fraktionerne er en rela-

tiv stor glukose absorption og en relativ beskeden absorption af kortkædede fedtsyrer i sammenlig-

ning med andre grovfodermidler. Ud fra disse betragtninger kan rod fraktionerne siges at være mere 

et energifodermiddel på linje med korn end et grovfodermiddel.  

 

Proteinværdi 

Indholdet af råprotein var væsentligt højere i pulp fra top end fra rod fraktionerne (tabel 1). Som det 

ses af tabel 5 er aminosyreprofilen i top fraktionerne identisk med eller bedre end profilen i ideel 

protein (Boisen et al., 2000), hvorimod den relative koncentration af flere aminosyrer i rod fraktio-

nerne er lavere end i ideal protein. Aminosyreprofilen i individuelle fodermidler er dog ikke så inte-

ressante som i foderrationen som helhed, men koncentrationen af råprotein og aminosyreprofilen i 

top fraktionerne vil bidrage positivt til blandingen.  

De analyserede in vitro proteinfordøjeligheder indikerer hvor stor andel af råproteinet, der er fordøje-

ligt og potentielt absorberbart ved ileum (EFNi) og hvor stor andel af råproteinet der er fordøjeligt på 
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fækalt niveau (EFN) og dermed kun bidrager til mikrofloraens vedligehold og vækst (Boisen and 

Fernández, 1995). Resultaterne i tabel 2 viser ileale råproteinfordøjeligheder for rod fraktionerne, der 

svarer til værdier for korn (byg, 83% EFNi; hvede, 90% EFNi). Både top fraktionernes råprotein ind-

hold og ileale råproteinfordøjeligheder blev fundet tilsvarende med tabelværdier for grønpiller (163 g 

råprotein/kg tørstof; 77% EFNi). De relativt lave ileale råproteinfordøjeligheder i top i forhold til rod 

fraktionerne kan skyldes det højere indhold af cellevægskylhydrater i top fraktionerne. De tilsynela-

dende fordøjeligheder af råprotein fundet in vivo (tabel 3) viste væsentlig lavere fordøjeligheder end 

fundet ved in vitro analyserne. Dette skyldes til dels at in vitro fordøjeligheder ikke korrigeres for 

endogent N. Dernæst kan differencen mellem in vitro og in vivo resultaterne skyldes at søerne har 

været underforsynet med protein, hvilket vil betyde at det endogene råprotein vil udgøre en større 

andel af det ufordøjede råprotein end hvis søerne havde været fodret med større mængder råpro-

tein.  

Forsøget var gennemført som et differensforsøg, hvor der foruden 4 kg rodpulp eller 3 kg toppulp 

også blev tildelt 1 kg drægtighedsblanding (0,97 FEso/kg) (alle in vivo fordøjelighedsresultater i ta-

beller er korrigeret til at repræsentere pulpen alene). Selvom energiindholdet i den totale foderration 

for rodfraktionerne ikke var meget under normen (2,0-2,7 FEso/d), blev der observeret store vægt-

tab over de 12 dage søerne blev fodret med pulpen (tabel 3). Det lave indhold af råprotein kan være 

årsag til vægtændringerne og en mobilisering fra muskler understøttes af de negative beregnede 

værdier for protein aflejring (tabel 3).  

 

 

Ernæringsmæssig potentiale som foder til drøvtyggere 
Foderrationer til drøvtyggere er karakteriseret af et højt indhold af grovfoder, der ikke er fordøjeligt 

ved hjælp af dyriske enzymer alene. I drøvtyggerens vom omsætter mikroorganismer foderet, hvil-

ket resulterer i en produktion af mikrobielt protein (mikroorganismer) og kortkædede flygtige fedtsy-

rer. De flygtige fedtsyrer absorberes over vomvæggen og det mikrobielle protein tilføres tyndtarmen 

hvor det fordøjes enzymatisk og de frigjorte aminosyrer absorberes. Formavernes mikroorganismer 

nedbryder store dele af foderets proteiner som så kan genanvendes til den mikrobielle proteinsynte-

se. Nedbrydningsgraden af foderets proteiner i vommen og dermed også hvor meget der ikke ned-

brydes er vigtige parametre med hensyn til fodermidlernes proteinværdi. Da mikrobielt protein nor-

malt er den største fraktion af protein der tilføres tarmen og kun i mindre grad unedbrudt foderpro-

tein er foderets aminosyresammensætning af mindre betydning end for enmavede dyr. Derimod er 

sammensætningen af kulhydratfraktionen (energikilden for mikrobiel vækst) og indhold af kvælstof 

(råprotein) af interesse for den kvantitative og kvalitative mikrobielle omsætning i formaverne.  

 

Energiværdi 

De fundne in vivo fordøjeligheder af organisk stof (tabel 4) var lavere end in vitro fordøjeligheder af 

organisk stof (tabel 2). Denne forskel kan til dels tilskrives det endogene bidrag af organisk stof. Et 

højt indhold let fordøjelige kulhydrater som sukker og stivelse kan resultere i varierende grad af vom 

acidose med følgende hæmning af cellolytiske mikroorganismer og lavere fordøjelighed af fiberfrakti-

onen. De fundne in vivo fordøjeligheder indikerer dog ikke at det høje indhold af sukre i rod fraktio-

nerne har ført til en afgørende forsuring af vommiljøet, hvilket dog heller ikke er forventeligt når 

dyrene fodres på vedligeholdsniveau  

Energiværdien af fodermidler til drøvtyggere udtrykkes i foderenheder (FEk) og estimeres ud fra ke-

miske analyser (råaske, råfedt, råprotein og træstof) og in vivo eller in vitro fordøjeligheder af næ-

ringsstofferne eller organisk stof (Weisbjerg og Hvelplund, 1993). Beregninger af pulp fraktionernes 

energimæssige værdi til drøvtyggere viser følgende energiindhold: Rod A, 1,19; Rod C, 1,16; Top A, 
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0,74 og Top C, 0,76 FEk /kg tørstof. Til sammenligning er tabelværdierne for foderroer og sukkerroe 

henholdsvis 0,99 og 0,98 FEk  /kg tørstof og frisk roetop 0,87 FEk/kg tørstof.  

 

Proteinværdi 

In vivo råproteinfordøjelighederne var lave og der blev fundet negative fordøjeligheder af råfedt. 

Som for søerne kan de lave værdier til dels skyldes at andelen af det endogene bidrag af protein og 

fedt er relativt stort i forhold det reelt ufordøjede protein og fedt der stammer fra især pulpen fra rod 

fraktionerne. Proteinværdien af et fodermiddel kan imidlertid ikke udtrykkes ved fordøjeligt råprotein 

da denne størrelse ikke tager hensyn til den mikrobielle proteinsyntese som sker i vommen og derfor 

bør et fodermiddels proteinværdi udtrykkes på grundlag af ÅT (absorberbare aminosyrer i tarmen) – 

PBV (proteinbalancen i vommen) proteinvurderings systemet (Hvelplund og Madsen, 1990). Da der 

ikke er bestemt nedbrydningsgrad af proteinet i de foreliggende fodermidler er der til beregningerne 

anvendt værdier fra fodermiddeltabellen på henholdsvis roer og roetop som formodentlig også er 

repræsentativ for de fremstillede pulpfraktioner. ÅT og PBV værdierne for rodfraktionerne med et 

højt indhold af forgærbare kulhydrater giver ÅT værdier på ca. 100 g/kg tørstof med meget lave PBV 

værdier på -113 til -124 g/kg tørstof. Resultaterne afspejler det lave proteinindhold i disse fraktioner 

i forhold til det, der skal bruges for den mikrobielle proteinsyntese. Topfraktionerne har et lavere ÅT 

indhold end rodfraktionerne og ligger på ca. 72 g ÅT/kg tørstof hvilket skyldes en mindre mængde 

forgæret sukker i vommen og dermed en mindre mikrobiel proteinsyntese. På grund af den lavere 

mikrobielle syntese og et højere indhold af protein i topfraktionerne i forhold til rodfraktionerne bliver 

PBV værdierne positive og ligger mellem 40 og 49 g/kg tørstof. Til sammenligning er tabelværdierne 

for foderroer og sukkerroe henholdsvis 90 og 90 g ÅT/kg tørstof og -81 og -96 g PBV/kg tørstof og 

for frisk roetop 74 g ÅT/kg tørstof og 31 g PBV/kg tørstof.  

 

 

Konklusion 
Der var ikke væsentlige forskelle på pulpen mellem de to roesorter Angus (sukkerroe) og Colosse 

(foderroe). Rodpulpen kan betragtes som en udmærket energikilde til søer og får. Toppulpens kemi-

ske og fysiske karakteristika antages at virke som et mæthedsfremmende foder velegnet til ad libi-

tum fodring af drægtige søer. Toppulpens lave fordøjelighed gør at den har en noget lavere ernæ-

ringsmæssig værdi til søer og får. Dog har toppulpen antageligvis visse mæthedsfremmende egen-

skaber, der vil gøre den egnet som ad libitum foder til drægtige søer. Ses bort fra den lave fordøje-

lighed, er protein fraktionen i toppulpen både kvantitativ og kvalitativ interessant for fodring af svin.  
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Tabel 1. Kemiske og fysiske karakteristika af pulp fra 
sukker (A) og foder (C) roe rod og top fraktioner.  
 Enhed Rod A Rod C Top A Top C 

Tørstof (TS) g/kg vare 222 189 233 201 

Aske g/kg TS 26 41 165 136 

Organisk stof (OS) g/kg TS 974 959 835 864 

Råfedt g/kg TS 2 1 24 24 

Råprotein (N*6,25) g/kg TS 49 57 169 181 

Brutto energi MJ/kg TS 16,9 16,5 16,4 17,1 

Total sukre g/kg TS 761 681 119 91 

Total stivelse g/kg TS 15 15 36 32 

Træstof g/kg TS 58 67 164 184 

Opløsligt NSP g/kg TS 71 78 96 102 

Uopløseligt NSP g/kg TS 121 128 260 289 

ADF (acid detergent fibre)  g/kg TS 66 75 194 217 

NDF (neutral detergent fibre +amylase) g/kg TS 127 141 356 382 

Fosfor g/kg TS 0,89 1,57 1,75 2,16 

Lysin g/kg TS 2,43 2,35 7,85 8,68 

Methionin g/kg TS 0,59 0,58 2,54 2,84 

Cystein g/kg TS 0,49 0,49 2,87 3,07 

Treonin g/kg TS 1,65 1,58 6,00 6,87 

Tryptofan g/kg TS 0,40 0,45 2,10 2,42 

Valin g/kg TS 2,07 2,11 8,19 9,10 

Isoleucin g/kg TS 1,47 1,68 6,14 7,02 

Leucin g/kg TS 2,10 2,28 10,04 11,47 

Histidin g/kg TS 1,17 1,07 3,86 4,08 

Fenylalanin g/kg TS 1,13 1,17 6,57 7,54 

Kvældning mL/kg TS 7470 8990 8880 10080 

Vandbindingskapacitet g/kg TS 4490 4930 4120 4530 

 

 

 

 

Tabel 2. In vitro analyser af fordøjelighed i svin og kvæg 
af pulp fra sukker (A) og foder (C) roe rod og top 
fraktioner.  
 Enhed1 Rod A Rod C Top A Top C 

Enzym fordøjeligt N ved ileum, svin % 83,9 91,1 75,8 75,4 

Enzym fordøjeligt N (fækal), svin % 98,3 97,5 77,8 76,9 

Enzym fordøjeligt organisk stof ved ileum, svin g/kg OS 812 785 450 427 

Enzym fordøjeligt organisk stof (fækal), svin g/kg OS 989 986 740 723 

Vomopløseligt organisk stof, kvæg g/kg OS 948 946 727 714 

Enzym fordøjeligt organisk stof (fækal), kvæg g/kg OS 991 984 781 741 
1 OS, organisk stof. 
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Tabel 3. Ændringer i vægt, mængder af urin og fæces og 
beregnede tilsyneladende fordøjelighedskoefficienter 
(TSFK) af af pulp fra sukker (A) og foder (C) roe rod og 
top fraktioner fodret til søer. 
      P-værdi 

 Rod A Rod C Top A Top C SEM Fraktion Sort F x S 

Vægtændring, kg -15,0 -21,5 -5,4 -13,0 5,8 0,11 0,21 0,92 

Urin, g/d 7013 11884 7697 12683 3645 0,83 0,16 0,99 

Fæces, g/d 546 576 1715 1372 105 <0,001 0,13 0,07 

Fæces, g TS/d 199 207 473 367 16 <0,001 0,004 0,001 

Tørstof TSFK, % 97,2 95,6 56,9 67,9 2,4 <0,001 0,05 0,10 

Organisk stof TSFK, % 98,0 96,5 62,6 71,1 2,2 <0,001 0,10 0,03 

Aske TSFK, % 69,3 75,5 27,7 47,6 7,6 <0,001 0,08 0,35 

Energi TSFK, % 96,3 94,2 56,9 65,9 2,9 <0,001 0,18 0,04 

Råprotein TSFK, % 79,5 74,4 46,6 56,1 5,4 <0,001 0,66 0,16 

Aflejret (rå)protein, g/d -86 -171 -36 -238 89 0,92 0,10 0,49 

 

 

 

 

Tabel 4. Ændringer i vægt, mængder af fæces og 
beregnede tilsyneladende fordøjelighedskoefficienter 
(TSFK) af af pulp fra sukker (A) og foder (C) roe rod og 
top fraktioner fodret til får. 
      P-værdi 

 Rod A Rod C Top A Top C SEM Fraktion Sort F x S 

Vægtændring, kg 0,0 -3,4 -2,4 -4,6 0,9 0,07 0,006 0,49 

Fæces, g/d 624 538 1234 981 73 <0,001 0,02 0,23 

Fæces, g TS/d 187 174 429 358 11 <0,001 <0,001 0,01 

Tørstof TSFK, % 88,0 88,0 58,7 62,4 1,5 <0,001 0,19 0,18 

Organisk stof TSFK, % 89,9 89,3 65,4 66,7 1,5 <0,001 0,78 0,49 

Aske TSFK, % 30,0 66,0 26,9 37,6 3,2 <0,001 <0,001 <0,001 

Energi TSFK, % 87,2 86,3 60,9 62,7 1,6 <0,001 0,76 0,35 

Råprotein TSFK, % 23,7 40 53,9 57 2,8 <0,001 0,002 0,02 

Råfedt TSFK, % -386 -509 15 22 30 <0,001 0,05 0,03 

NDF TSFK, % 71,5 73,1 66,2 67,0 4,3 0,17 0,75 0,92 

ADF TSFK, % 66,0 66,8 58,0 62,5 5,5 0,25 0,61 0,72 
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Tabel 5. Aminosyreprofilen (relativt til 
lysinkoncentrationen) i pulp fra sukker (A) og foder (C) 
roe rod og top fraktioner1.  
 Rod A Rod C Top A Top C Ideel protein2 

Lysin (= 100) 100 100 100 100 100 

Methionin 24 25 32 33 31 

Met + cys 44 46 69 68 58 

Treonin 68 67 76 79 65 

Tryptofan 16 19 27 28 19 

Valin 85 90 104 105 70 

Isoleucin 60 71 78 81 58 

Leucin 86 97 128 132 102 

Histidin 48 46 49 47 36 

Fenylalanin 47 50 84 87 60 
1 Røde/mørkeste felter: lavere andel end i ideal protein; grønne/grå felter: højere andel end i ideal 

protein.  
2 Ideel protein: optimal aminosyreprofil for vækst (Boisen et al., 2000). 
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4:  Design og studie af decentral co-produktion af 
bioenergi og foder fra roe-biomasse 

Af Mette Hedegård Thomsen, Morten Jensen og Henrik Hauggård-Nielsen (Risø DTU) 

 

 
Introduktion 

 

Denne rapport har til formål at beskrive grundlaget for produktion af bioethanol, biogas og foder fra 

roer med udgangspunkt i et decentralt bioraffinaderikoncept, hvor et gårdanlæg på 2500 ha er valgt 

som basis. Roer giver et stort biomasseudbytte pr. hektar, og en stor del af denne biomasse er i 

form af letomsættelige kulhydrater, der let fermenteres til bioenergi i form af ethanol eller biogas. I 

Danmark er der stor erfaring med roedyrking og vækst sæsonen varer helt til november/december, 

hvilket sikrer effektiv udnyttelse af næringsstoffer i perioder med megen nedbør og reducerer ud-

vaskning af nitrat til grundvandet. Det søges i rapporten at belyse, hvordan roebiomassen bedst 

udnyttes med hensyn til energiudbytte og indtjeningsmuligheder. Laboratorieforsøg hvor roebiomas-

sen karakteriseres og fermenteres til ethanol og biogas kombineres med simulering af 6 forskellige 

processcenarier ved modellering i Super Pro Designer. 

 

 

Beskrivelse af de valgte proces scenarier 

 

Der er valgt to forskellige hoved scenarier (1 og 2): 

 

Scenario 1: Hvor både rod og top presses. Væske fraktionerne bruges til energiproduktion og pul-

pen bruges som foder.  

Scenario 2: Hvor kun roden presses og bruges til energiproduktion. Hele toppen blandes med rod-

pulpen og bruges som foder.  

 

Begge hovedscenarier har tre underscenarier (A, B og C) der er ens for de to hovedscenarier 1 og 2.  

 

A: Biomasse juicen omsættes til ethanol, resten går til foder (blandet med pulpen). 

B: Biomasse juicen blandes med gylle fra gårdanlægget og omsættes til biogas, resten bruges som 

gødning. 

C: Biomasse juicen fermenteres først til ethanol, resten blandes med gylle og omsættes til biogas, 

resten bruges som gødning.  
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Materialer og Metoder 
 

2.1 Fraktionering af roebiomassen 

Roebiomassen blev dyrket konventionelt og en presse blev brugt til fraktionering af biomassen til en 

væske (juice) fraktion og en pulp fraktion. 

 

2.2 TS og VS bestemmelse 

For bestemmelse af tørstof (TS) blev 0.5 g fast materiale eller 10 ml væskeprover (fortyndet med en 

faktor 5) tørret natten over ved 105 °C. Derefter blev prøverne opvarmet til 550 °C i tre timer og 

aske indholdet bestemt ved vejning af prøven. VS (volatile solids) blev bestemt ved vægttabet fra 

105°C til 550°C.  

 

2.3  Sukker analyse 

Stærk syrehydrolyse blev anvendt ved bestemmelse af sukker polymerer i råmaterialet og i pulpfrak-

tionerne. Første step i syrehydsrolysen blev 0.16 g tørret materiale blandet med 1.5 ml H2SO4 (72%) 

ved 30°C i 60 minutter. Derefter blev der tilsat 42 ml vand og blandingen blev autoklaveret ved 

121°C i 60 minutter. Hydrolysatet blev filtreret og den tørrede filterkage fratrukket askeindholdet 

angivet som Klason lignin. De hydrolyserede sukker monomerer i hyrolysatet blev blev karakteriseret 

ved HLPC som beskrevet herunder. 

Koncentrationen af frie sukre og organiske syrer i væske prøverne blev bestemt ved ”high-

performance liquid chromatography” (HPLC) (Shimadzu Corp., Kyoto, Japan) med en Rezex ROA 

kolonne (Phenomenex, Torrance, CAL, USA) ved 63°C og 4 mM H2SO4 som eluent med en flow rate 

på 0.6 ml/min. En ”refractive index detector” (Shimadzu Corp) blev desuden brugt. 10 ml prøve blev 

pH justeret til pH 2.0-2.3 og centrifugeret ved 4000 rpm i 5 minutter. Supernantanten blev filtreret 

gennem en 0,45 µm membrane for injektion i vialerne. En "refractive index” detektor (Shimadzu 

Corp., Kyoto, Japan) blev anvendt. 

 

For saccahrose analyse af de faste prøver (hele roden, hele toppen, samt pulp af rod og top) blev 2.0 

g af prøven extraheret i 100 ml varmt vand (60 °C) i 24 timer. Opløst saccharose blev bestemt ved 

HPLC analyse som beskrevet ovenfor. 

 

2.4 Fermentering af roe saft med Saccharomyces cerevisiae 

 

100 ml af den usterilt juice blev podet med bagegær i en blue-cap flaske med gærlås. Der blev ikke 

tilsat kvælstof, da tidligere forsøg udført på Risø-DTU har vist, at det ikke er nødvendigt i denne type 

biomasse. Alle prøverne blev gæret med og uden tilsætning af enzyme. 15 FPU / g DM i Cellubrix 

blev tilsat prøverne med enzym, og prøverne blev inkuberet 24 timer ved 50°C hvorefter prøven blev 

afkølet til 32°C før tilsætning af bagegær (Saccharomyces cerevisiae) samt endnu 20 FPU / g DM i 

Cellubrix. Før inkubering blev ”head space” i flaskerne skyllet med nitrogen for at opnå anaerobe 

forhold. Ethanol produktion blev overvåget som vægttab som følge af CO2 afgasning, og før afslut-

ning af forsøget blev en prøve udtaget og analyseret for resterende sukker og ethanol ved HPLC 

(som beskrevet ovenfor). 
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2.4 Måling af biogaspotentialet i roesaften 

 

Biogas potentialer blev målt ved trippel analyse på usterilt juice samt fermentet fra gæringen med 

Saccharomyces cerevisiae. En prøve størrelse svarerende til 0,10 og 0,35 gVS/40ml total volumen 

blev føjet til 20 ml biogas inokulum (afgasset kogødning) og justeret til 40 ml total volumen med 

vand i en 150 ml serum kolbe. Kolberne blev skyllet med nitrogen og inkuberet ved 52°C i 25 dage. 

Metan produktionen blev målt ved gaskromatografi med en HP 6890 Series GC Systems med manuel 

injektion af 0,5 ml headspace gas. Derudover blev biogas potentialet målt for en række ethanol op-

løsninger (10, 20, 40, 60 g/l). Da fermetet fra ethanol produktionen ikke blev destilleret før biogas 

potentiale forsøgene blev resultatet for disse prøver justeret for methan produktionene fra alkoholen.  

.  

 

 

Resultater og diskussion af analyseresultater 
 

Rod og top af to typer sukkerroer: Angus NBR og Colosse NBR blev analyseret for at fastslå deres 

egnethed som råvare til decentral energiproduktion.  

   

 

3.1 Tørstof bestemmelse for fraktioneret roe biomasser. 

 

Top og rod af Angus NBR (A) og Colosse NBR (C) var fraktioneret ved hjælp af en skruepresser i 

kombination med en saftpresser - tabel 1 viser mængder og tørstofindhold af de opnåede fraktioner 

af frisk rod og top. 

 

Tabel 1. Mængder og tørstofindhold af råmaterialer og fraktioner af frisk rod og top af An-

gus NBR (A) og Colosse NBR (C). 

 Rod, A Rod, C Top, A Top, C 

Rå materiale (kg) 1270 1401 1501 1069 

Rå materiale DM 

(%) 23 18 13 18 

Juice mængde 

(kg) 434  533  783  509  

Juice DM (%) 17 7 6 4 

Pulp mængde (kg) 836  868  718  560  

Pulp DM (%) 25 18 25 21 

 

Ved fraktionering af de to typer roer blev 34% (Angus) og 38% (Colosse) af rod biomassen ekstrahe-

ret  som juice, og 52% (Angus) og 48% (Colosse) af top biomassen. Herunder ses massebalance for 

fraktioneringerne. 

 

• Rod A: Råvarer: 292 kg DM. Juice (74 kg) og pulp fraktion (207 kg): 281 kg DM  

• Rod C: Råvarer: 252 kg DM. Juice (37 kg) og pulp fraktion (156 kg): 193 kg DM  

• Top, A: Råvarer: 195 kg DM. Juice (47 kg) og pulp fraktion (180 kg): 227 kg DM  

• Top, C: Råvarer: 192 kg DM. Juice (20 kg) og pulp fraktion (118 kg): 138 kg DM  

 

Det er tydeligt, at der er en vis usikkerhed i mængde- og tørstof målingerne. Dette kan skyldes usik-
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kerhed på målingerne, da de materialerne er meget heterogent, hvilket gør prøvetagning vanskeligt. 

Endvidere kan det, særligt for saft prøverne, være svært at undgå tab af materiale som følge af 

utætheder under presningen. 

 

 

3.2  Sukker analyse 

 

Figur 1 viser sammensætningen af juice fra top (T) og rod (R) fra Angus (A) og Colosse (C). Mæng-

den af ekstraheret sukker er langt højere for Angus end for Colosse. Saft af Angus rod indeholder 

cirka 13,5% saccharose, 5,2% glucose og 3,9% xylose, som giver et totalt sukkerindhold på 22,6%. 

Da DM indholdet af saften er målet til 17%, er der en vis usikkerhed i enten TS målingerne eller suk-

ker analysen. Både saft fra Angus og Colosse ser ud til at indeholde xylose, som (selv om det ikke 

kan konverteres til ethanol i den traditionelle fermenteringsproces) kan bidrage til energiproduktion i 

form af biogas. Top saft fra begge roetyper indeholder kun små mængder af fermenterbare sukker-

typer, da størstedelen af sukkeret i toppen er bundet i komplekse kulhydrater. Det højeste indhold er 

fundet i Colosse top saft: 1,6% glucose og 0,7% xylose, sammenlignet med 1,2% og 0,5% i Angus 

top saft. Top juicen indeholder for begge typer mere mælkesyre og eddikesyre end rod saften. De 

organiske syrer kan omsættes i biogas-processen. 

 
Figur 1. Sammensætning af sukker og organiske syrer i juice fra top (T) og rod (R) af Angus (A) og 

Colosse (C) biomasse. 

 

Figur 2 viser sammensætningen af pulp fraktionerne opnået ved presning af roerne. Pulp fra top 

fraktionerne af de to typer sukkerroer var ret ens i sammensætning. En lidt større rest fraktion blev 

fundet i pulpen fra Colosse, som kunne tyde på, at toppen på denne type roe indeholder mere prote-

in end Angus, men dette bør bekræftes vha. protein analyse. Mængden af lignocellulose i rod fraktio-

nerne var den samme for de to typer roer. Som det var tilfældet for juice fraktionerne, indeholder 

Angus mere saccharose end Colosse. I denne undersøgelse pulp fraktionerne ikke blive brugt til 

energiproduktion, men vil blive vurderet som foder kilde.  
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Figur 2. Kemisk sammensætning af pulp fra top (T) og rod (R) af Angus (A) og Colosse (C) biomas-

se. 

 

3.3 Sukkerudbytte og teoretisk ethanol potentiale for de to typer roer. 

 

Biomasse udbyttet per hektar for de to roetyper er undersøgt af AgroTech og er vist her i tabel 2.  

 

Tabel 2. Sukkerudbytte og ethanol potentiale af roe saft fra Angus og Colosse i tons pr. hek-

tar.  

Roetype Udbytte 

af rod 

(ton/ha) 

Juice 

udbytte 

(%) 

Juice 

Udbytte 

(tons/ha) 

Sukker 

udbytte* 

(g/l)  

EtOH po-

tentiale 

(g/l) 

Sukker 

udbytte 

(tons/ha) 

EtOH po-

tential 

(tons/ha) 

Angus 92 34 31,3 186,7 95,2 5,9 3,0 

Colosse 109 38 41,4 80,2 40,9 3,3 1,7 

*Sukker typer der kan fermenteres til ethanol (saccharose+glukose). 

 

Selv om Colosse giver en højere udbytte per hektar end Angus, er sukker udbyttet pr. hektar betyde-

ligt højere for Angus på grund af det høje sukkerindhold i denne type sukkerroe. Ethanol potentialer-

ne for de to typer af roejuice er 3,0 ton/ha for Angus og 1,7 ton/ha for Colosse, hvilket betyder, at 

næsten dobbelt så meget ethanol kan fremstilles per hektar ved brug af Angus i forhold til Colosse.  

 

Detaljeret sammensætning og ethanol potentialer for biomasserne findes i Bilag A.  

 

3.4 Massebalance for sukker analyserne. 

Massebalancerne er baseret på analyse af hele biomassen sammenlignet med analyserne af pulp og 

efter fraktioneringen. 
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 F.eks  

 

(Saccharose i rodpulpen (g/100 g DM)/100 * vægt af rodpulp (kg DM)) +  

(Saccharose i rod juice (g/l)/DM i saft (g/l) * vægt af juice (kg DM)) /  

(Saccharose i hele roden (g/100 g DM)/100 * vægt af den hele rod (kg DM)) * 100%  

     

Resultaterne af disse massebalanceberegninger er vist i bilag B. Eftersom disse massebalancer var 

baseret på både DM og målinger af vægten af biomassen efter fraktionering og den kemiske analyse 

kan nogen afvigelse forventes. Men for saccharose (i roden), som er den vigtigste sukker i sukkerro-

er er der opnået god korrelation, og 92% (Angus) og 93% (Colosse) af saccharose i hele roden kan 

findes i rod saft og rod pulpen efter fraktionering. For glukose målinger er der opnået god korrelation 

for Colosse, men det lader til, at den målte værdi for Angus (glukose i juice) er for høj. Disse prøver 

blev kontrolleret ved dobbelt bestemmelse med meget lav standardafvigelse, så dermed skyldes den 

høje værdi formentlig, at det er vanskeligt at tage en repræsentativt prøve af dette heterogene ma-

teriale. For både Angus og Colosse er massebalancen på xylan i roden mere end 200% sandsynligvis 

på grund af meget høje værdier målt ved HPLC i væsker (sammenlignet med værdierne i udgangs-

materialet). En mulig forklaring kan være, at andre sukker typer overlapper med xylose i kromato-

grammet - men dette bør undersøges nærmere for at kunne give en præcis sammensætning af roe-

biomassen. For top prøverne var glucose og xylose målt i saft og pulp lavere end det der blev målt i 

den hele top. En mulig forklaring er at en lille mængde biomasse er tabt ved fraktioneringen. 

  

Sukkerroer er rapporteret til at indeholde 85,8% kulhydrater, hvoraf 69,4% er saccharose 

(DJF,fodermiddeltabellen). I vores undersøgelseser indeholder Angus 77,1% kulhydrater, hvoraf 

66,7% er saccharose, og Colosse indeholder 60,6% kulhydrater, hvoraf 46,1% er saccharose.  

 

 

3.5 Fermentation of liquid fractions  

 

Saft fraktionerne fra presning af rod-og top af Angus og Colosse blev podet med bagegær med hen-

blik på at undersøge ethanol produktionen i disse substrater. Fermenteringer blev udført med og 

uden tilsætning af enzymer med henblik på at afgøre, om dette ville have en effekt på ethanol udbyt-

te.  

 

Figur 3 viser ethanol produktion målt som CO2 befrielse under gæringen. 
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Figur 3. CO2 produktion ved fermentering med Saccharomyces cerevisiae af saft fra rod (R) og top 

(T) biomasse fra Angus (A) and Colosse (C). A. Viser resultatet uden tilsætning af enzyme, B. viser 

resultatet ved tilsætning af enzymer. 

 

Som forventet blev lignende resultater opnået med og uden tilsætning af enzymer. Det meste af 

sukkeret i saftfraktionerne består af let tilgængelige sukkermonomerer, og indeholder kun meget 

små mængder af cellulose og hemicellulose i form af små fibre, derfor er enzym tilsætning ikke nød-

vendig. Den højeste produktion af ethanol er opnået i saft fra roden af Angus, men også saft fra ro-

den af Colosse viser god ethanol produktion. Tabel 3 viser den endelige ethanol koncentration i prø-

verne målt ved HPLC.  

 

Tabel 3. Ethanol-koncentration, målt ved HPLC efter fermentering af saft af roden (R) og top (T) af 

Angus (A) og Colosse (C) med bagegær.  

 

Tabel 3. Ethanol-koncentrationen i juice af rod (R) og top (T) fra Angus (A) og Colosse (C) målt vha. 

HPLC efter fermentering af saften med Saccharomyces cerevisiae. 
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Sample 

 

Ethanol concentration 

(g/l) 

ARS 75,2 

ATS 14,7 

CRS 51,1 

CTS 14,7 

 

I rod saft fra Angus fremstilles ca. 75 g/l ethanol i forhold til ca. 51 g/l i Colosse rod saft. Denne for-

skel skyldes den højere koncentration af sukker i juice fra Angus. Begge top safter give ca. 15 g/l 

ethanol. Figur 4 viser de opnåede ethanol udbytter baseret på fermenterbart sukker i juicen.  

 

 

 
Figur 4. Ethanol udbytter opnået ved fermentering af juice af rod (R) og top (T) fra Angus (A) og 

Colosse (C) efter fermentering med Saccharomyces cerevisiae. 

 

Udbytterne for top juice er meget høje i forhold til det analyserede sukkerindhold juicen. Dette pas-

ser med at massebalancerne for sukkerindholdet viser, at kun omkring 60-80% af det sukker der er i 

den  hele top kan genfindes i juice og pulp. Dette kan dog ikke forklare udbyttet på mere end 200% 

af det teoretiske i Angus top juice. En af forklaringerne kan være, at der er en sukkerart tilstede i 

materialet, der ikke kan analyseres for ved den brugte HPLC metode. Dette kunne for eksempel være 

fruktose. Derfor er væskeprøverne også kørt på en anden kolonne "Blykolonnene-Navn" for at under-

søge indholdet af fruktose i prøverne. Resultatet var meget uklart, men indikerer at prøverne inde-

holder en signifikant mængde fructose. Endvidere viste begge HPLC kolonner uidentificerede toppe 

på kromatogrammet, og flere detaljerede analyser er nødvendige for at klargøre den nøjagtige sam-

mensætning af roe biomassen. En sådan undersøgelse ligger uden for rammerne af dette projekt.  

 

Ethanol udbyttet af rod saft fra Angus er 79% af det teoretiske og for Colosse er det er 125% af det 

teoretiske. Det betyder, at den bedste udnyttelse af sukkeret opnåes i Colosse juice. Gær er meget 

påvirket af ethanol i høje koncentrationer, og inhiberes as ethanol koncentrationer på omkring 2% 

og ved ca. 10% ethanol stopper gæringen helt. I gæring af Angus juice er den endelige koncentrati-

on af ethanol mere end 7%, og det er muligt, at gæren er hæmmet af ethanolen. Formen på kurven 

for denne gæring tyder også på hæmning fordi produktiviteten gradvist går ned, indtil der ikke pro-

duceres mere ethanol. Hvorimod der i gæring af Colosse juice er høj produktivitet lige indtil ethanol 

produktion pludselig stopper, når der ikke mere sukker er til stede i substrat (fig. 4).  
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3.6 Biogas potentialer 

 

Biogas potentiale blev målt på den friske juice samt effluentet fra ethanol gæringen af rod og top 

juice fra Angus og Colosse. Ethanolen blev ikke fjernet fra væsker inden anaerob nedbrydning (AD), 

hvorfor biogas potentialet for ethanol blev fratrukket resultaterne. Endvidere blev ethanol inhibering 

af biogas processen undersøgt ved at køre AD på forskellige ethanol opløsninger på 10, 20, 40 og 60 

g/l. Figur 5 viser biogas potentiale for frisk juice.  

 

 
Figure 5. Produktion af metan ved anaerob nedbrydning af frisk juice af rod (R) og top (T) fra Angus 

(A) og Colosse (C). 

  

Som forventet ud fra sukkeranalyse af rodsaften fra Angus giver denne type roe den største metan 

produktion med mere end 120 liter metan/l juice efter 23 dage. Saft fra roden af Colosse giver lidt 

mindre (91 liter metan/l saft efter 23 dage. Faktisk ligner figuren meget den for gæring med S. cere-

visiae, hvilket viser, at sukkeret i juicen er den vigtigste komponent i den anaerobe forgæring. Top 

saft fra Angus og Colosse giver ens metan produktion på 23 dage på 37 liter metan/liter saft og 33 

liter metan/liter saft, henholdsvis.  

 

Figur 6 viser produktionen af metan i anaerob nedbrydning af effluenterne fra gæring med S. Cerevi-

siae. 
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Figure 6. Metan production ved AD af effluenter fra gearing med S. cerevisiae i juice af rod (R) og 

top (T) fra Angus (A) og Colosse (C). 

 

Det bedste biogas potentiale findes i rodsaft fra Colosse, hvor der produceres 23 liter metan/l juice. 

Rodsaft fra Angus viste 17 liter metan/liter juice. Topsaften gav 12 og 9 liter metan/l saft for hen-

holdsvis Angus og Colosse. Tabel 4 viser den kemiske sammensætning af ethanol spildevand før 

biogas gæring.  

 

Table 4. Sammensætning af juice af rod (R) og top (T) fra Angus (A) 

og Colosse (C) efter fermentering med S. cerevisiae. 

Component 

 

ARS 

(g/l) 

ATS 

(g/l) 

CRS 

(g/l) 

CTS 

(g/l) 

Cellobiose 0,081 0,000 0,073 0,000 

Glucose 0,066 0,039 0,073 0,067 

Xylose 0,594 0,000 0,000 0,009 

Arabinose 0,000 0,000 0,000 0,124 

Xylitol 0,754 0,410 0,617 0,271 

Lactic acid 3,963 11,722 6,131 6,957 

Formic acid 0,000 0,000 0,000 0,000 

Acetic acid 1,724 5,995 2,711 4,718 

Propionic acid 0,000 2,109 0,000 2,268 

ethanol 77,965 15,028 50,065 15,562 

 

Her er det meget vigtigt at bemærke, at xylosen ser ud til at forsvinde i løbet af gæringen. Dette er 

naturligvis ikke muligt, da S. Cerevisiae ikke er i stand til at optage pentose sukker. I stedet er den 

mest sandsynlige forklaring, at fructose måles som xylose på Rezex ROA kolonnen, der er brugt ved 

HPLC analysen (toppene af de to stoffer ikke kan adskilles). Dette resultat tyder på, at sukkerroer 

saft ikke indeholder betydelige mængder af xylose, og yderligere forskning er nødvendig for at fast-

slå indholdet af fruktose - og måske andre typer af kulhydrater - i roejuicen.  
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Energi potentiale i Angus og Colosse roe biomasse.  
 

I dette afsnit beregnes energi potentialet i den friske roe juice på grundlag af ethanol og biogas pro-

duceret i henholdsvis SSF og AD, samt de kemiske analyser. Dette gøres for at have nogle retnings-

linjer for input og output i simuleringerne – samt for at kunne vurdere om simuleringerne giver for-

nuftige resultater. 

 

Formlerne (Eq. 1) og (Eq. 2) er brugt ved beregning af energiindhold for henholdsvis ethanol og me-

tan. 

 

Forbrænding af ethanol (Nedre brændværdi) 

C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O + 29 MJ/kg (Wikipidia)    

 (Eq. 1) 

 

Forbrænding af metan (Nedre brændværdi) 

CH4(g) + 2 O2(g) → CO2(g) + 2 H2O(l) + 50 MJ/kg (Wikipidia)   

  (Eq. 2) 

 

4.1 Energipotentiale fra ethanol  

 

Tabel 5 viser det samlede juiceudbytte per hektar (beregnet ud fra tal for dyrkningsudbytter, som er 

undersøgt i dette projekt (Stubsgård et al., 2010) for Angus og Colosse samt energien produceret i 

form af ethanol ved fermetering af saften med S. cerevisiae. Den energi der potentielt kan produce-

res på 500 hektar dyrkningsareal er også beregnet.  

 

Tabel 5. Energiproduktion ved ethanolfermentering af roejuice med S. cerevisiae.  

Juice type Production 

of juice 

(ton/ha) 

Ethanol in 

SSF 

(kg/ton) 

Ethanol  

(ton/ha) 

Ethanol 

(ton/500ha) 

Energy pro-

duced  

per 500 ha 

(GJ) 

Angus Root 31,3 75,2 2,35 1175 34,075 

Angus Top 18,2 14,7 0,27 135 3,915 

Colosse Root 41,4 51,1 2,12 1060 30,740 

Colosse Top 16,8 14,7 0,25 125 3,625 

 

Den samlede energiproduktion i form af ethanol fra saft af Angus er 37.990 GJ og 34.365 GJ fra saft 

af Colosse (tabel 5). Selv om rodsaft fra Angus indeholder mere sukker, og dermed producerer væ-

sentligt mere ethanol ved fermentering end rodsaft fra Colosse, er produktionen af energi fra disse 

juice-typer meget lig på grund af den større mængde biomasse der produceres af Colosse-roen. 

  

 

4.2  Energipotentiale fra metan 

 

Tabel 6 viser energien produceret i form af biogas ved anaerob nedbrydning af de friske roe-juicer.  

 

Tabel 6. Energiproduktion ved anaerob forgæring af roejuice. Ved bergningerne er densite-

ten for methan ved 1.013 bar og 25°°°°C brugt (0.656 kg/m3). 

Juice type Produktion Metane Metane Metane Energi produc.  



 
F O B I O :  R o e r  t i l  f o d e r  o g  b i o e n e r g i  Side 45 

af juice 

(ton/ha) 

 in AD  

(kg/ton) 

(ton/ha) (ton/500ha) Pr. 500 ha 

(GJ) 

Angus Root 31,3 79,4 2,49 1.245 62.250 

Angus Top 18,2 24,3 0,44 220 11.000 

Colosse Root 41,4 59,8 2,48 1.240 62.000 

Colosse Top 16,8 21,8 0,37 185 9.250 

 

Den samlede energiproduktion i form af metan fra saft af Angus er 73.250 GJ og 71.250 GJ fra saft 

af Colosse (tabel 8). Dette er næsten dobbelt så meget energi som opnås ved at producere ethanol. 

Dette kan skyldes ethanol hæmning i gæringen med S. cerevisiae. Desuden går 49% af kulstoffet 

tabt som CO2 ved ethanol forgæring, hvorimod forholdet mellem produceret metan til CO2 oftest er 

højere (50-75%) (Jørgensen, 2008) ved biogas fermentering.  

 

4.3 Energiproduktion ved co-produktion af ethanol og biogas 

 

For at finde den samlede energiproduktion ved kombineret ethanol og biogas produktion (scenario 

1C og 2C) bruges Bushwell's formel (Eq. 3) til at beregne den teoretiske biogasproduktion fra 

effluenterne fra ethanol fermenteringerne (tabel 4) (efter destillation af ethanol) på grund af etha-

nolhæmningen fundet i disse forsøg. I praksis vil ethanol blive fjernet ved destillation inden anaerob 

forgæring.  

 

CnHaOb + (n-a/4-b/2)H2O → (n/2+a/8-b/4)CH4 + (n/2-a/8+b/4)CO2  

 (Eq. 3) 

 

Tabel 7 viser mængden af gas produceret fra hver af de forbindelser, der findes i effluenterne, og 

tabel 8 viser den producerede energi.  

 

Tabel 7. Teoretisk biogas production I effluenter fra gearing af roesaft med S. cere-

visiae. 

Component 

 

Formel ARS 

(l CH4/l) 

ATS 

(l CH4/l) 

CRS 

(l CH4/l) 

CTS 

(l CH4/l) 

Cellobiose C12H22O11 0,03 0,00 0,03 0,00 

Glukose C6H12O6 0,03 0,02 0,04 0,03 

Xylitol C5H12O5 0,33 0,18 0,27 0,12 

Mælkesyre C3H6O3 1,58 4,68 2,45 2,78 

Eddikesyre C2H4O2 0,69 2,40 1,08 1,89 

Propionsyre C3H6O2 0,00 1,20 0,00 1,29 

Total  2,67 8,47 3,87 6,10 

 

 

Tabel 8.  Energiproduktion ved anaerob forgæring af effluenter fra gearing af roesaft med 

S. cerevisiae.. Ved bergningerne er densiteten for methan ved 1.013 bar og 25°°°°C brugt 

(0.656 kg/m3). 

Juice type Produktion 

af juice 

(ton/ha) 

Metane 

 in AD  

(kg/ton) 

Metane 

(ton/ha) 

Metane 

(ton/500ha) 

Energi produc.  

Pr. 500 ha 

(GJ) 

Angus Rod 31,3 1,75 55,13 27,6 1,380 

Angus Top 18,2 5,56 101,19 50,6 2,530 
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Colosse Rod 41,4 2,54 105,16 52,6 2,630 

Colosse Top 16,8 4,00 67,2 33,6 1,680 

 

Den samlede energiproduktion ved kombineret ethanol og biogas produktion er vist i tabel 9.  

 

Tabel 9. Total energi produktion ved kombineret ethanol og biogas 

fermentering af roesaft fra Angus og Colosse roebiomasse. 

Juice type Energi produc.  

pr. 500 ha 

fra metane 

(GJ) 

Energi produc.  

pr. 500 ha 

fra ethanol 

(GJ) 

Total energi 

produceret ved 

co-produktion 

(GJ) 

Angus Rod 1.380 34.075 35.455 

Angus Top 2.530 3.915 6.445 

Colosse Rod 2.630 30.740 33.370 

Colosse Top 1.680 3.625 5.305 

 

Ved at kombinere produktion af ethanol med efterfølgende anaerob forgæring af effluenterne kan 

den samlede energiproduktion på 500 ha kan øges til 41.900 GJ for Angus og 38.675 GJ for Colosse. 

Det er stadig mindre energi end der produceres ved biogasproduktion alene. Man bør dog undersøge 

den reelle (eksperimentelle) biogasproduktion på effluenterne, ved måling af biogaspotentialet på de 

destillerede effluenter, idet den kemiske analyse ikke kan give alle forgære-bare forbindelser i juicen, 

samt vise om hæmmende komponenter er til stede i juicen. 

  

4.4 Energipotentialet i pulpen 

 

Tabel 10 viser energipotentialet i pulpen som er fundet ved fodringsforsøg (Nørgård og Hvelplund, 

2010).  

 

Tabel 10. Energi potentiale i roesaft fra Angus og Colosse roebiomasse. 

Juice type Production 

of pulp 

(%) 

Production 

of pulp 

(ton DM/ha) 

Production of 

pulp per 500 

ha 

(ton DM) 

Energy 

(MJ/kg 

DM) 

From DJF 

report 

Energy per 

500 hectare  

(GJ/ha) 

Angus Rod 66 14,5 7250 16,9 122.525 

Angus Top 48 2,4 1200 16,4 19.680 

Colosse Rod 62 13,0 6500 16,5 107.250 

Colosse Top 52 2,1 1050 17,1 17.955 

 

Fra tabel 10 kan det ses, at der kan produceres langt mere energi fra rodpulpen end fra toppulpen, 

hovedsagelig på grund af den større mængde pulp, der er kan fremstilles af rodbiomassen. Den sam-

lede energiproduktion fra Angus pulp er 142.205 GJ og den samlede energiproduktion fra Colosse 

pulp er 125.205 GJ.  
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Simulering af processen i Super Pro Designer – Scenario 1 
 

 

Scenario 1:  Både rod og top presses. Væske fraktionerne bruges til energiproduktion og pulpen 

bruges som foder blandet med gærfløden i ethanol processen.  

 

1A. Roesaften (fra rod og top) fermenteres til ethanol af Saccharomyces cerevisiae (Bagegær). 

1B. Roesaften (fra rod og top) blandes med gylle og fermenteres til biogas. 

1C. Roesaften (fra rod of top) fermenteres til ethanol og effluenten fra SSF blandes med gylle og 

fermenteres til biogas. 

 

Følgende antagelser er brugt ved opbygning af Super Pro Modellerne: 

 

Processerne simuleres som kontinuerlige processer, med 200 årlige arbejdsdage (4800 timer) 

500 ha roer (i alt 2.500 ha i sædskifte)  

Gassen renses ikke, der produceres kun rå biogas 

Der tilsættes ikke N i fermenteringen 

2-trins ethanol destillation 

Vand fra destillation bruges til vask af roer 

Prisen på arbejdskraft i forbindelse med kørsel af processerne sættes til 0, da det antages at der ikke 

skal ansættes ekstra arbejdskraft ud over dem der arbejder på gården/gårdene. 

 

Tabel 11 viser de økonomiske input der er brugt i modellerne. Ved indtastning i Super Pro Designer 

er der brugt en kurs på 6,0 (kurs per 31. Maj) ved omregning fra DKK til USD. 

 

Tabel 11. Økonomiske input der er brugt i Super Pro Designer (SPD) modellerne i 

Scenario 1. 

Råmaterialer Pris Ref. 

Roer 8752 kr./ha Mette Friborg 

Vand   12 kr./m3  www.energiviborg.

dk 

El Default i SPD  

Damp Default i SPD  

Tørgær 10 kr./kg Mette Friborg 

Gylle 35 kr./tons  

Produkter   

Ethanol (95 %) 4 kr./l Mette Friborg 

Biogas 2 kr./m3 Mette Friborg 

foder 1,1 kr./FE=271 

kr./tons* 

Henry Kuhr 

Gødning 35 kr./tons** KMS 

*For Angus produceres i alt 7.250 tons TS rod pulp og 1.200 tons TS top pulp (tabel 12) og rod pul-

pen har en foderværdi på 1,19 FE/kg TS og top pulpen 0,76 FE/kg TS (Nørgård og Hvelplund, 2010). 

Det giver i alt 9.539.500 FE per år produceret i form af pulp. Den våde pulp vejer 38.739 tons og 
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den våde pulp får derfor en foderværdi på 246 FE/tons eller ca. 271 kr./tons (ved en estimeret pris 

på 1,1 kr./FE). Gærfløden antages at have samme værdi som fiberfoderet pr. tons (25 % TS). 

**Gødningsprisen sættes til det samme som ren gylle, selv om prisen i realiteten nok er højere pga. 

næringsstoffer fra gæringen af roesaften, men da vi ikke har lavet elementanalyser er denne værdi-

forøgelse svær at prissætte. 

 

Tabel 12 viser input til stromme og enhedsoperationer der er brugt i modellerne i scenario 1. 

 

Tabel 12. Parametre og input der er brugt i SPD modellerne i scenario 1. Tabel 

13. 

Pario 

1A. 

Parameter/Enhedsoperationer Input Enhed Kommentar 

Top og rod biomasse (BM) 63.500  tons/år - 

Pulp   38.750  tons/år 61 % af BM 

Juice 24.750  tons/år 39 % af BM 

Glukose 2.570 tons/år 10,38 % af juice 

Protein (i juice) 396 tons/ år 1,6% af juice  

Frisk vand (til vask scenario 1B) 2400 tons/år - 

Gær 87 tons/år - 

Gylle 70.000 tons/år - 

Snitning 200 HP HP (horse Power) 

Filtrering default - - 

Fermentering 0,1 KWh/m3 - 

Destillation default  - 

Pumper default  - 

Biogas reaktor default   

Efterbehandlingstank default   

 

Ad 1-3) 

Angus er den valgte roetype til brug i decentral energiproduktion i gårdanlægget baseret på det hø-

jere energiudbytte fundet i laboratorieforsøg. Produktionen af biomasse for Angus er fundet til 92 

tons rod pr. hektar og 35 tons pr. hektar for toppen, dvs. i alt 127 tons pr. hektar. På 500 ha bliver 

der derfor produceret 63.500 tons om året. Juice mængderne er henholdsvis 31,3 tons/ha for rod og 

18,2 tons/ha for top (tabel 5), hvilket på 500 ha giver 15.650 tons og 9.100 tons. Resten af roebio-

massen (pulpen) simuleres som lignocellulose, og omsættes ikke i energi processerne men bruges 

som foder. 

 

Ad 2-4) 

Da der har været en del usikkerheder på sukkeranalyserne lavet på HPLC bruges fermenterbart suk-

ker (glukose) fundet i SSF (beregnet ud fra hvor meget ethanol der blev produceret) som input til 

ethanol processen i Super Pro Designer og omsættelsesgraden i fermenteringen sættes derfor til 99 

%. For roden er ethanol produktionen fundet til 75,2 kg EtOH/tons juice og for toppen den er fundet 

til 14,7 kg EtOH/tons (tabel 5). Ved at bruge det teoretiske ethanol udbytte for gær på glukose (0.51 

%) fås 147,5 kg glukose/tons juice for rod og 28,8 kg glukose/tons juice for top eller i alt 2308 

tons+262 tons glukose på 500 hektar.  
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Ad 5) 

Da vi i dette project ikke har analyseret pa Protein delen sættes indholdet af protein i roesaften til 

1,6 % (Mette Friborg). Protein har ingen betydning i ethanol processen (når der bare er nok N), men 

antages at blive 50 % omsat i biogasprocessen (Jørgensen, 2008). 

 

Ad 6) 

Vask af roerne er simuleret som en transport snegl med en blanding af roer og vand. Restvand fra 

destillationsprocessen bruges som vaskevand. Vandforbruget er estimeret ud fra samtale med Bjarne 

Nygård, Dancikorie (www.dancikorie.dk ). De har et vaskesystem som kan håndtere 25-30 tons ciko-

rie i timen og har et vandforbrug på omkring 0,5 til 0,75 m3 i timen, når vaskebeholderne er fyldt op 

(2x30 m3). Da mængden af rest vand fra destillationen er ca. 0,5 tons i timen tilsættes der ikke frisk 

vand i vaskeprocessen i scenario 1A og 1C . 

 

Ad 7) 

Til fermenteringen anvendes tørgær med celletæthed på 2×1010g celler/g (De Danske Gærfabrikker). 

Der ønskes en celletæthed mellem 5-9×1010 celler/liter i fermenteringen (Friborg, 2008), hvilket 

betyder at der i alt skal anvendes ca. 3.5 g tørgær per liter juice, eller 87 tons i alt i 24.750 tons 

juice. Ethanol fermenteringen er modelleret ud fra Eq. 4. 

 

1 mol Glucose → 2 mol Ethanol + 2 mol CO2    

   (Eq. 4) 

 

Ad 8)  

Meangden af gylle er beregnet ud fra at der antages at vare 1,4 dyreenheder per hektar og at der 

produceres 20m3 gylle per dyreenhed. Det vil sige at der ialt produceres 70.000 m3 på 2500 hektar. 

Gyllens sammensætning er antaget at være: 1.8 % (w/w) eddikesyre, 0,3 % ammoniak, 1,5 % 

aske, 0,4 % glucose, 1,82 % fibre, 0.08 % lipider, 0,6 % protein og 93,5 % vand (Budiyono et al., 

2010).  

 

Ad 9) 

Der er valgt en simpel Biomasse snitter med et strømforbrug på 200 HP (indtastet i SPD), som be-

skrevet i (Schell and Harwood, 1994).  

 

Ad 10) 

Strømforbruget til fermentering i CSTR incl. omrøring er sat til 0,1 KWh/m3. (Coulson and Richard-

son, 1993), giver energiforbruget i ”baffled agitated tanks” til 0,04-1,0 for mild til medium omrøring 

ved homogene reaktioner og varme overførsel. Den aktive tid i fermentoren er sat til 40 timer per. 

batch ud fra fermenteringskurverne på figur 3. 

 

Ad 14+15) 

Bushwell’s formel er brugt til at definere reaktionerne i biogasreaktoren. 

 

CnHaOb + (n-a/4-b/2)H2O → (n/2+a/8-b/4)CH4 + (n/2-a/8+b/4)CO2 

 

Hvor nedbrydningsgraderne er sat til: 50 % for protein, 70 % for lipider, 65 % for fibre, 95 % for 

glukose, og 60 % for de fede syrer (Jørgensen, 2008). 

 

Biogasreaktoren er modelleret som thermophil process og opholdstiden I reaktoren er sat til 20 dage. 
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Scenario 1A. 

 

I scenario 1A laves alt roesaften (fra både rod og top) til bioethanol og resten fra destillation blandes 

med pulpen og bruge som dyrefoder. Figur 7 viser scenario 1A. 

 

 
Figure 7 Super Pro Designer model for scenario 1A. 

 

Tabel 13 viser omkostningerne til indkøb af udstyr i scenario 1A. 

 

Tabel 13. Omkostninger til indkøb af udstyr i scenario 1A fundet ved simu-

lering. 

Udstyr Pris (US$) Pris (DKK) 

Biomasse snitter 114.000 684.000 

Bælte Filter 235.000 1.410.000 

Silo 66.000 396.000 

Skrue pumper 3 stk. 99.000 594.000 

Centrifugal pumper 4 stk. 36.000 216.000 

Fermentor (200 m3) 2.149.000 12.894.000 

Destillations kolonner 2 stk. 35.000 210.000 

Ultrafilter* 114.000 684.000 

Total** 2.848.000 17.088.000 

*SPD foreslår 3 enheder til ultrafiltrering pga. de store mængder substrat der køres igennem i dette 

projekt. Jeg har dog kun medtaget prisen for en enhed, da jeg ikke har verificeret prisen (ved for-

handler eller i litteraturen), og da prisen på næsten 13 millioner DKK til fermentoren er sat meget 

højt til en simpel fermentering som denne. 

**SPD sætter 683.000 US$ af til ikke listet udstyr, denne omkostning er ikke medtaget, da vi regner 

med at alt udstyr er inkluderet i denne tabel. 

 

Den totale investering I anlægget som skal bruges i scenario 1 er vist i tabel 14. Estimering af den 

totale investering er beregnet ud fra multiplikations faktorer for ” fluid-processing chemical plant” 

(Peters and Timmerhaus, 1991). Da vores proces er en relative simple proces som bygges på en 

gård eller gårdanlæg hvor der allerede er energi-produktion (biogas) er faktorerne justeret til at give 

et mere realistisk resultat. 
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Tabel 14. Den totale anlægsinvestering i scenario 1A.  

Udgift Multiplication  

 

Investment/ 

DKK 

Investment/ 

US$ 

Indkøb af udstyr  17.088.000 2.848.000 

Installation 0,47 8.031.360 1.338.560 

Instrumentering/control 0,18 3.075.840 512.640 

Rør 0,66/0,11 1.708.800 284.800 

Elektrisk installation  0,11 1.879.680 313.280 

Bygninger 0,292 4.955.520 825.920 

Klargøring af byggegrund 0,13 1.708.800 284.800 

Land 04 0 0 

Direkte anlægsomkostninger  38.448.000 6.408.000 

Ingeniører, super-vision and konstruktion 0,41/0,15 2.691.360 448.560 

Bygnings service  0,076 1.708.800 284.800 

Total direkte og indirekte omkostninger  42.848.160 7.141.360 

Entreprenør omkostninger 07 0 0 

Contingencies 0,1/0,058 854.400 142.400 

Investering total  43.702.560 7.283.760 

Fordi det er en simpel proces og fordi det antages at en del af rørføringen er inkluderet i “Installati-

on” sættes denne factor lavere en anbefalet i (Peters and Timmerhaus, 1991).  

Omkostninger til bygninger sættes til 29 % af anlægsomkostningerne som anbefalet af (Peters and 

Timmerhaus, 1991), for nyt anlæg der bygges på et estisterende site.    

Klargøring sættes til 10 % af anlægsomkostningerne som anbefalet af (Peters and Timmerhaus, 

1991), for nyt anlæg der bygges på et estisterende site.    

Land sættes til 0 kr. da det antages at gårdanlægget ejer grunden som anlægget skal bygges på. 

Omkostninger til konstruktion, design, og ingeniør bistand er i (Peters and Timmerhaus, 1991) sat til 

41 % af udstyrsprisen. Denne faktor justeres til 10 % fordi det er en simpel proces. 

Bygningsservice incl. arbejdskraft, mindre materialer, ventillation, lys m.v. sættes af (Peters og 

Timmerhaus, 1991), til 7 % af de direkte anlægsomkstninger for et nyt anlæg der bygges på et 

estisterende site. 

Entreprenør omkostninger antages at være inkluderet i ”Ingeniører, super-vision and konstruktion”. 

Contingencies sættes til 5 % i stedet for 10 % (Peters and Timmerhaus, 1991) igen pga. at det er en 

simpel proces. 

 

 

De årlige omkostninger forbundet med anlægsomkostningerne beregnes ud fra at investeringen 

kommer fra annuitets lån. Det antages at lånet afskrives på 10 år med en rente på 5 % per år. De 

årlige omkostninger findes ud fra Eq. 7. 

 

n)r1(1

r
Gy

−+−
=       

    (Eq. 7) 

  

Hvor y er den årlige omkostning, G er investeringen, r er renten og n er antallet af afbetalinger.  

 

De alige omkostninger forbundet med lånet er: DDKDDKy 681.659.5
)05,1(1

05.0
560.702.43

10
=

−
=

−
 

Produktionsomkostningerne udgøres af prisen på råmaterialer, strom og utilities, vedligehold, ar-

bejdskraft, transport og produktions materialer. 
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Tabel 15 viser prisen på råmaterialer. 

 

Tabel 15. Omkostning til råmaterialer i scenario 1A. 

Udgift Mængde/ 

tons 

Pris/ 

DKK 

Pris/ 

        US$ 

Frisk vand 0 0 0 

Roer 63.500 4.376.000 729.333 

Gær 87 870.000 145.000 

Total  5.246.000 874.333 

 

Tabel 16 viser prisen på strøm og utilities som beregnet i SPD. 

 

Tabel 16. Omkostning til strøm og utilities i scenario 1A. 

Udgift Mængde Pris/ 

DKK 

Pris/ 

        US$ 

Strøm 1190986 

KWh 

714.594 119.099 

Damp 4828 tons 347.646 57.941 

Kølevand 46380 tons 139.314 23.219 

Afkølet vand 73298 tons 175.914 29.319 

Total   1.377.468 229.578 

 

Tabel 17 viser de totale årlige produktionsomkostning 

 

Tabel 17. Produktionsomkostinger i scenario 1A. 

Udgift Multiplikation Pris/ 

DKK 

Pris/ 

        US$ 

Råmaterialer  5.246.000 874.333 

Strøm og utilities  1.377.468 229.578 

Membran til ultrafiltrering  2.134.734 355.789 

Shipping 01 0 0 

Vedligehold og reperationer 0.042 1.748.102 291.350 

Produktions materialer 0.153 262.215 43.703 

Ejendomsskat og forsikring 0.014 437.026 72.838 

Administration, reklame, og distribution 05 0 0 

Total  11.205.545 1.867.591 

Shipping sættes til 0 kr., da scenariet ikke medtager transport. 

Vedligehold sættes normalt til 2-6 % af anlægsinvesteringen for simple kemiske processer (Peters 

and Timmerhaus, 1991).  

Produktionsmaterialer (f.eks. smøreolie, test kemikalier, personale pleje ect.) medtages ikke som 

råmaterialer men sættes til 15 % af omkostingerne til vedligehold og reperationer. 

Ejendomskat antages at være betalt af gården/gardrene og medtages derfor ikke – forskiring sættes 

til 1% af anlægsinvesteringen (Peters and Timmerhaus, 1991). 

Administration, reklame og distribution antages at være 0 kr., da anlægget administreres af gård-

ejerne.  

 

De totale omkostninger forbundet med scenario 1A er derfor: 
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Renteomkostninger + produktionsomkostninger =5.659.681 + 11.205.545 = 16.865.227 DKK. 

 

Tabel 18 viser indtægterne i scenario 1A. 

 

Tabel 18. Indtægter beregnet i SPD modellen for scenario 1A. 

Indtægt Mængde/ 

tons 

Pris/ 

DKK 

Pris/ 

        US$ 

Ethanol 95 % 1.487 7.404.000 1.234.000 

Foderprodukt (25 % DM) 35.605 9.612.000 1.602.000 

Total   17.016.000 2.836.000 

 

Den årlige indtjening (uden transport og arbejdskraft) er ca. 150.773 DKK for scenario 1A. 

 

 

Kommentarer til scenario 1A: 

I dette scenario er ultrafiltreringen en temmelig dyr process. Jeg har sat filtreringen til at opkoncen-

trere gærfløden til 25 % DM (som er det samme som pulpen). Jeg har gjort dette for ikke at køre en 

masse vand ind i foder-delen (og derved værdi sætte vandet ved at sælge det som foder). Denne 

proces er sat på til sidst, og der har derfor ikke været tid til at verificere de simulerede data (ved 

forhandler eller i litteratur). Desuden har jeg ikke medregent en evt. værdiforøgelse af foderdelen 

pga. de ekstra næringsstoffer (bla. Protein) fra gæren, da jeg ikke havde konkrete tal på denne for-

øgelse.  
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Scenario 1B. 

 

I scenario 1B bruges alt roesaften til biogasproduktion opblandet med gyllen fra gårdanlægget. Re-

sten efter biogasprocessen bruges som gødning. Roepulpen bruges til dyrefoder. Figur 8 viser scena-

rio 1B. 

 

 
Figure 9 Super Pro Designer model for scenario 1B. 

 

Tabel 19 viser omkostningerne til indkøb af udstyr i scenario 1B. 

 

Tabel 19. Omkostninger til indkøb af udstyr i scenario 1B fundet ved simu-

lering. 

Udstyr Pris (US$) Pris (DKK) 

Biomasse snitter 114.000 684.000 

Bælte Filter 235.000 1.410.000 

Silo 66.000 396.000 

Skrue pumper 3 stk. 99.000 594.000 

Centrifugal pumper 3 stk. 31.000 186.000 

Varmeveksler 1.000 6.000 

Biogasreaktor* 625.000 3.750.000 

Efterbehandlingsreaktor* 312.500 1.875.000 

Total 1.483.500 8.901.000 

*Se kommentarer sidst i afsnittet. 

 

Den totale investering I anlægget som skal bruges i scenario 1B er vist i tabel 20. Estimering af den 

totale investering er beregnet som ved scenario 1A. 
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Tabel 20. Den totale anlægsinvestering i scenario 1B.  

Udgift Multiplication  

 

Investment/ 

DKK 

Investment/ 

US$ 

Indkøb af udstyr  8.901.000 1.483.500 

Installation 0,47 4.183.470 697.245 

Instrumentering/control 0,18 1.602.180 267.030 

Rør 0,1 890.100 148.350 

Elektrisk installation  0,11 979.110 163.185 

Bygninger 0,29 2.581.290 430.215 

Klargøring af byggegrund 0,1 890.100 148.350 

Land 0 0 0 

Direkte anlægsomkostninger  20.027.250 3.337.875 

Ingeniører, super-vision and konstruktion 0,1 1.401.908 233.651 

Bygnings service  0,07 890.100 148.350 

Total direkte og indirekte omkostninger  22.319.258 3.719.876 

Entreprenør omkostninger 0 0 0 

Contingencies 0,05 445.050 74.175 

Investering total  22.764.308 3.794.051 

 

De alige omkostninger forbundet med lånet er: DDKDDKy 082.948.2
)05,1(1

05.0
308.764.22

10
=

−
=

−
 

Tabel 21 viser prisen på råmaterialer. 

 

Tabel 21. Omkostning til råmaterialer i scenario 1B. 

Udgift Mængde/ 

tons 

Pris/ 

DKK 

Pris/ 

        US$ 

Frisk vand 2.400 28.800 4.800 

Roer 63.500 4.376.000 729.333 

Gylle 70.000 2.450.000 408.333 

Total   6.854.800 1.142.466 

 

Tabel 22 viser prisen på strøm og utilities som beregnet i SPD. 

 

Tabel 22. Omkostning til strøm og utilities i scenario 1B. 

Udgift Mængde Pris/ 

DKK 

Pris/ 

        US$ 

Strøm 970.648 kWh 582.390 97.065 

Damp 850 tons 61.164 10.194 

Kølevand 0 0 0 

Afkølet vand 0 0 0 

Total   643.554 107.259 

 

Tabel 23 viser de totale årlige produktionsomkostning. Beregningerne er foretaget på samme måde 

som for scenario 1A. 
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Tabel 23. Produktionsomkostinger i scenario 1B. 

Udgift Multiplikation Pris/ 

DKK 

Pris/ 

        US$ 

Råmaterialer  6.854.800 1.142.466 

Strøm og utilities  643.554 107.259 

Shipping 0 0 0 

Vedligehold og reparationer 0.04 910.572 151.762 

Produktions materialer 0.15 136.586 22.764 

Ejendomsskat og forsikring 0.01 227.643 37.941 

Administration. reklame. og distribution 0 0 0 

Total  8.773.155 1.462.192 

 

De totale omkostninger forbundet med scenario 1B er derfor: 

 

Renteomkostninger + produktionsomkostninger = 11.721.237 DKK. 

 

Tabel 24 viser indtægterne i scenario 1B. 

 

Tabel 24. Indtægter beregnet i SPD modellen for scenario 1B. 

Indtægt Mængde/ 

tons 

Pris/ 

DKK 

Pris/ 

        US$ 

Biogas 2.763 8.454.000 1.409.000 

Foderprodukt 35.146 9.492.000 1.582.000 

Gødning 83.544 2.922.000 487.000 

Total   20.868.000 3.478.000 

 

Den årlige indtjening (uden transport, arbejdskraft og gasrensning) er ca. 9.147.000 DKK 

for scenario 1B. 

 

Kommentarer til Scenario 1B. 

 

Modellen beregner biogasproduktionen rimelig præcis ved sammenligning af laboratorieforsøg samt 

gennemsnitlig ubytte ved omsætning af gylle. Vores forsøg viser at 24.750 tons juice giver 1245 (fra 

rodjuice) +220 (fra topjuice)=1465 tons methan (tabel 6). Ved omsætning af kvæggylle opnæs ty-

pisk 0.24 m3 biogas per kg tørstof (Jørgensen, 2008). Det vil sige at der typisk for 70.000 tons gylle 

med et tørstofindhold på 6.5 % produceres 1.253 kg biogas. I alt skal der altså produceres ca. 2.719 

tons – og modellen giver 2.763 tons. Sammensætningen af biogassen der produceres i modellen er: 

2 % ammoniak, 32 % CO2 og 66 % methan. 

Modellen beregner at biogasreaktoren skal være ca. 9489 m3 for at kunne håndtere de mængder 

substrat vi kører igennem anlægget (dog fordelt på flere enheder). Da jeg gerne ville have verificeret 

dette tal samt prisen på en sådan reaktor tog jeg kontakt til Lundsby Bioenergi. Deres beregninger 

sagde at reaktortanken skulle være 9.280 m3 fordelt på to tanke til en samlet pris på 3.750.000 kr 

samt evt. en efterbehandlingstank til det halve af denne pris: 1.875.000 kr.. Disse priser er brugt i 

de økonomiske beregninger. 

Downstream processing er ikke medtaget i dette scenario, og der vil være nogle udgifter forbundet 

med gasrensning m.v. ved etablering af et sådant anlæg. 
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Scenario 1C. 

 

I scenario 1C bruges roesaften til kombineret bioethanol and biogasproduktion. Resten fra ethanol 

destillation blandes med gylle og biogasfermenteres. Resten efter biogasprocessen bruges som gød-

ning. Roepulpen bruges som dyrefoder. Figur 9 viser scenario 1C. 

 

 
Figur 9. Super Pro Designer model for scenario 1C. 

 

Tabel 25 viser omkostningerne til indkøb af udstyr i scenario 1C. 

 

Tabel 25 Omkostninger til indkøb af udstyr i scenario 1C fundet ved simu-

lering. 

Udstyr Pris (US$) Pris (DKK) 

Biomasse snitter 114.000 684.000 

Bælte Filter 235.000 1.410.000 

Silo 66.000 396.000 

Fermenter 2.148.000 12.888.000 

Destillationskolonner 2 stk. 35.000 210.000 

Skruepumper 3 stk. 99.000 594.000 

Centrifugal pumper 3 stk. 40.000 240.000 

Varmeveksler 1.000 6.000 

Biogasreaktor* 625.000 3.750.000 

Efterbehandlingsreaktor* 312.500 1.875.000 

Total 3.675.500 22.053.000 

 

Den totale investering I anlægget som skal bruges i scenario 1C er vist i tabel 26. Estimering af den 

totale investering er beregnet som ved scenario 1A og 1B. 
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Tabel 26. Den totale anlægsinvestering i scenario 1C.  

Udgift Multiplication  

 

Investment/ 

DKK 

Investment/ 

US$ 

Indkøb af udstyr  22.053.000 3.675.500 

Installation 0,47 10.364.910 1.727.485 

Instrumentering/control 0,18 3.969.540 661.590 

Rør 0,1 2.205.300 367.550 

Elektrisk installation  0,11 2.425.830 404.305 

Bygninger 0,29 6.395.370 1.065.895 

Klargøring af byggegrund 0,1 2.205.300 367.550 

Land 0 0 0 

Direkte anlægsomkostninger  49.619.250 8.269.875 

Ingeniører, super-vision and konstruktion 0,1 3.473.348 578.891 

Bygnings service  0,07 2.205.300 367.550 

Total direkte og indirekte omkostninger  55.297.898 9.216.316 

Entreprenør omkostninger 0 0 0 

Contingencies 0,05 1.102.650 183.775 

Investering total  56.400.548 9.400.091 

 

De alige omkostninger forbundet med lånet er: DDKDDKy 129.304.7
)05,1(1

05.0
548.400.56

10
=

−
=

−
 

Tabel 27 viser prisen på råmaterialer. 

 

Tabel 27. Omkostning til råmaterialer i scenario 1C. 

Udgift Mængde/ 

tons 

Pris/ 

DKK 

Pris/ 

        US$ 

Frisk vand 0 0 0 

Roer 63.500 4.376.000 729.333 

Gær 87 870.000 145.000 

Gylle 70.000 2.450.000 408.333 

Total   7.696.000 1.282.666 

 

Tabel 28 viser prisen på strøm og utilities som beregnet i SPD. 

 

Tabel 28. Omkostning til strøm og utilities i scenario 1B. 

Udgift Mængde Pris/ 

DKK 

Pris/ 

        US$ 

Strøm 971.707 kWh 583.026 97.171 

Damp 6.883 tons 495.588 82.598 

Kølevand 453.637 tons 136.092 22.682 

Afkølet vand 70.171 tons 168.408 28.068 

Total   1.383.114 230.519 

 

Tabel 29 viser de totale årlige produktionsomkostning. Beregningerne er foretaget på samme måde 

som for scenario 1A og 1B. 

 

Tabel 29. Produktionsomkostinger i scenario 1C. 

Udgift Multiplikation Pris/ Pris/ 
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DKK         US$ 

Råmaterialer  7.696.000 1.282.666 

Strøm og utilities  1.383.114 230.519 

Shipping 0 0 0 

Vedligehold og reperationer 0.04 2.256.022 376.004 

Produktions materialer 0.15 338.403 56.401 

Ejendomsskat og forsikring 0.01 564.005 94.001 

Administration, reklame, og distribution 0 0 0 

Total  12.237.545 2.039.590 

 

De totale omkostninger forbundet med scenario 1C er derfor: 

 

Renteomkostninger + produktionsomkostninger = 19.541.674 DKK. 

 

Tabel 30 viser indtægterne i scenario 1B. 

 

Tabel 30. Indtægter beregnet i SPD modellen for scenario 1C. 

Indtægt Mængde/ 

tons 

Pris/ 

DKK 

Pris/ 

        US$ 

Ethanol 95 % 1.478 5.862.000 977000 

Biogas 1.668 5.106.000 851.000 

Foderprodukt 35.146 9.492.000 1.582.000 

Gødning 79.801 2.922.000 487.000 

Total   23.382.000 3.897.000 

 

Den årlige indtjening (uden transport, arbejdskraft og gasrensning) er ca. 3.840.000 DKK 

for scenario 1C. 

 

Kommentarer til Scenario 1C. 

Gødningsproduktet i dette scenario er sat til samme værdi som gyllen. Da der er en del vand i rema-

nensen fra ethanol destillationen er tørstofindholdet i dette gødningsprodukt på 3.6 % hvorimod det 

er 6,5 % i gyllen. Derfor kan gødningsproduktets værdi være sat for højt. 

 

 

Simulering af processen i Super Pro Designer – Scenario 2 
 

Scenario 2:  Kun roden presses og bruges til energiproduktion. Hele toppen balndes med rodpulpen 

og bruges som foder blandet med gærfløden i ethanol processen.  

 

2A. Roden presses og saften fermenteres til ethanol af Saccharomyces cerevisiae (Bagegær). Pulpen 

blandes med hele toppen og bruges til foder 

2B. Roden presses og saften blandes med gylle og fermenteres til biogas. Pulpen blandes med hele 

toppen og bruges til foder 

2C. Roden presses og saften fermenteres føsrt til ethanol af Saccharomyces cerevisiae (Bagegær), 

effluenten fra SSF blandes med gylle og fermenteres til biogas. Pulpen blandes med hele toppen og 

bruges til foder 
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Parametrene til modellen er de samme som for modellerne i scenario 1, bortset fra det der er listet i 

tabel 31. 

 

Tabel 31. Parametre og input der er brugt i SPD modellerne i scenario 2 (parametre 

der ikke er listet i denne tabel er de samme som i scenario 1 og kan findes i tabel 

11). 

Tabel 

13. 

Pario 

1A. 

Parameter/Enhedsoperationer Input Enhed Kommentar 

Top biomasse 17.500  tons/år - 

Rod   46.000 tons/år 66 % af BM 

Rod juice 15.650 tons/år 34 % af BM 

Glukose i rod juice 2.308 tons/år 14,75 % af juice 

Protein (i juice) 250 tons/år 1,6 % af juice  

Mælkesyre (i juice) 40,7 tons/år 0,26 % af juice 

Eddikesyre (i juice) 14,1 tons/år 0,09 % af juice 

Rodpulp 30.360 tons/år - 

 

Ad 1) 

Toppen prissættes ud fra fodermiddeltabellen (Møller et al., 2005), der giver at roetop har et tørstof-

indhold på 12 % og indeholder 0,08 FE per kg TS. Som i scenario 1 værdisættes foderet med 1,1 kr. 

per FE. Det giver en salgsværdi for toppen (foderprodukt) på 115 kr./tons. Indkøbsprisen på top 

sættes til det samme som rod (se tabel 13). 

 

Ad 2) 

Rodpulpen prissættes til 1,19 FE/kg TS (Nørgård, 2008) hvilket giver ca. 313 kr./tons. 

 

Scenario 2A. 

 

I scenario 2A bruges rod saften til ethanolproduktion. Resten efter destillation (gærfløde) blandes 

med rodpulpen og hele toppen og bruges til dyrefoder. Figur 10 viser scenario 2A. 

 

 
 

Figure 10. Super Pro Designer model for scenario 2A. 
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Tabel 32 viser omkostningerne til indkøb af udstyr i scenario 2A. 

 

Tabel 32. Omkostninger til indkøb af udstyr i scenario 2A fundet ved simu-

lering. 

Udstyr Pris (US$) Pris (DKK) 

Biomasse snitter 102.000 612.000 

Bælte Filter 235.000 1.410.000 

Silo 66.000 396.000 

Skrue pumper 3 stk. 80.000 480.000 

Centrifugal pumper 4 stk. 36.000 216.000 

Fermentor (200 m3) 1.743.000 10.458.000 

Destillations kolonner 2 stk. 34.000 204.000 

Ultrafilter 110.000 660.000 

Total 2.406.000 14.436.000 

 

Den totale investering I anlægget som skal bruges i scenario 2A er vist i tabel 33. Estimering af den 

totale investering er beregnet som ved scenario 1. 

 

Tabel 33. Den totale anlægsinvestering i scenario 2A.  

Udgift Multiplication  

 

Investment/ 

DKK 

Investment/ 

US$ 

Indkøb af udstyr  14.436.000 2.406.000 

Installation 0.47 6.784.920 1.130.820 

Instrumentering/control 0.18 2.598.480 433.080 

Rør 0.1 1.443.600 240.600 

Elektrisk installation  0.11 1.587.960 264.660 

Bygninger 0.29 4.186.440 697.740 

Klargøring af byggegrund 0.1 1.443.600 240.600 

Land 0 0 0 

Direkte anlægsomkostninger  32.481.000 5.413.500 

Ingeniører. super-vision and konstruktion 0.1 2.273.670 378.945 

Bygnings service  0.07 1.443.600 240.600 

Total direkte og indirekte omkostninger  36.198.270 6.033.045 

Entreprenør omkostninger 0 0 0 

Contingencies 0.05 721.800 120.300 

Investering total  36.920.070 6.153.345 

 

De alige omkostninger forbundet med lånet er: DDKDDKy 318.781.4
)05,1(1

05.0
070.920.36

10
=

−
=

−
 

Tabel 34 viser prisen på råmaterialer. 

 

Tabel 34. Omkostning til råmaterialer i scenario 2A. 

Udgift Mængde/ 

tons 

Pris/ 

DKK 

Pris/ 

        US$ 

Frisk vand 893 10.710 1.785 

Roer 63.500 4.376.000 729.333 

Gær 87 870.000 145.000 

Total   5.256.710 876.118 
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Tabel 35 viser prisen på strøm og utilities som beregnet i SPD. 

 

Tabel 35. Omkostning til strøm og utilities i scenario 2A. 

Udgift Mængde Pris/ 

DKK 

Pris/ 

        US$ 

Strøm 1091201 

KWh 

654.720 109.120 

Damp 3208 tons 230.958 38.493 

Kølevand 305307 tons 91.590 15.265 

Afkølet vand 32780 tons 78.672 13.112 

Total   1.055.940 175.990 

 

Tabel 36 viser de totale årlige produktionsomkostning. Beregningerne er foretaget på samme måde 

som for scenario 1A. 

 

Tabel 36. Produktionsomkostinger i scenario 2A. 

Udgift Multiplikation Pris/ 

DKK 

Pris/ 

        US$ 

Råmaterialer  5.256.710 876.118 

Strøm og utilities  1.055.940 175.990 

Membran til ultrafiltrering  1.290.642 215.107 

Shipping 0 0 0 

Vedligehold og reperationer 0.04 1.476.803 246.134 

Produktions materialer 0.15 221.520 36.920 

Ejendomsskat og forsikring 0.01 369.201 61.533 

Administration. reklame. og distribution 0 0 0 

Total  9.670.816 1.611.802 

 

De totale omkostninger forbundet med scenario 2A er derfor: 

 

Renteomkostninger + produktionsomkostninger = 14.452.134 DKK. 

 

Tabel 37 viser indtægterne i scenario 2A. 

 

Tabel 37. Indtægter beregnet i SPD modellen for scenario 2A. 

Indtægt Mængde/ 

tons 

Pris/ 

DKK 

Pris/ 

        US$ 

Bioethanol 1.238 6.168.000 1.028.000 

Foderprodukt 43.713 10.446.000 1.741.000 

Total   16.614.000 2.769.000 

 

Den årlige indtjening (uden transport. arbejdskraft og gasrensning) er ca. 2.162.000 DKK 

for scenario 2A. 
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Scenario 2B. 

 

I scenario 2B bruges rod saften til biogasproduktion opblandet med gyllen fra gårdanlægget. Resten 

efter biogasprocessen bruges som gødning. Roepulpen blandes med hele toppen og bruges til dyre-

foder. Figur 11 viser scenario 2B. 

 

 
Figur 11. Super Pro Designer model for scenario 2B. 

 

Tabel 38 viser omkostningerne til indkøb af udstyr i scenario 2B. 

 

Tabel 38. Omkostninger til indkøb af udstyr i scenario 2B fundet ved simu-

lering. 

Udstyr Pris (US$) Pris (DKK) 

Biomasse snitter 102.000 612.000 

Bælte Filter 235.000 1.410.000 

Silo 66.000 396.000 

Skrue pumper 3 stk. 80.000 480.000 

Centrifugal pumper 3 stk. 31.000 186.000 

Varmeveksler 1.000 6.000 

Biogasreaktor 625.000 3.750.000 

Efterbehandlingsreaktor 312.500 1.875.000 

Total 1.452.500 8.715.000 

 

Den totale investering I anlægget som skal bruges i scenario 2B er vist i tabel 39. Estimering af den 

totale investering er beregnet som ved scenario 1. 

 

Tabel 39. Den totale anlægsinvestering i scenario 2B.  

Udgift Multiplication  

 

Investment/ 

DKK 

Investment/ 

US$ 
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Indkøb af udstyr  8.715.000 1.452.500 

Installation 0.47 4.096.050 682.675 

Instrumentering/control 0.18 1.568.700 261.450 

Rør 0.1 871.500 145.250 

Elektrisk installation  0.11 958.650 159.775 

Bygninger 0.29 2.527.350 421.225 

Klargøring af byggegrund 0.1 871.500 145.250 

Land 0 0 0 

Direkte anlægsomkostninger  19.608.750 3.268.125 

Ingeniører. super-vision and konstruktion 0.1 1.372.613 228.769 

Bygnings service  0.07 871.500 145.250 

Total direkte og indirekte omkostninger  21.852.863 3.642.144 

Entreprenør omkostninger 0 0 0 

Contingencies 0.05 435.750 72.625 

Investering total  22.288.613 3.714.769 

 

De alige omkostninger forbundet med lånet er: DDKDDKy 477.886.2
)05,1(1

05.0
613.288.22

10
=

−
=

−
 

Tabel 40 viser prisen på råmaterialer. 

 

Tabel 40. Omkostning til råmaterialer i scenario 2B. 

Udgift Mængde/ 

tons 

Pris/ 

DKK 

Pris/ 

        US$ 

Frisk vand 2.400 28.800 4.800 

Roer 63.500 4.376.000 729.333 

Gylle 70.000 2.450.000 408.333 

Total   6.854.800 1.142.466 

 

Tabel 41 viser prisen på strøm og utilities som beregnet i SPD. 

 

Tabel 41. Omkostning til strøm og utilities i scenario 2B. 

Udgift Mængde Pris/ 

DKK 

Pris/ 

        US$ 

Strøm 959.246 kWh 575.550 95.925 

Damp 766 tons 55.134 9.189 

Kølevand 0 0 0 

Afkølet vand 0 0 0 

Total   630.684 105.114 

 

Tabel 42 viser de totale årlige produktionsomkostning. Beregningerne er foretaget på samme måde 

som for scenario 1A. 

 

Tabel 42. Produktionsomkostinger i scenario 2B. 

Udgift Multiplikation Pris/ 

DKK 

Pris/ 

        US$ 

Råmaterialer  6.854.800 1.142.466 

Strøm og utilities  630.684 105.114 

Shipping 0 0 0 
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Vedligehold og reperationer 0.04 891.545 148.591 

Produktions materialer 0.15 133.732 22.289 

Ejendomsskat og forsikring 0.01 222.886 37.148 

Administration. reklame. og distribution 0 0 0 

Total  8.733.646 1.455.607 

 

De totale omkostninger forbundet med scenario 2B er derfor: 

 

Renteomkostninger + produktionsomkostninger = 11.620.124 DKK. 

 

Tabel 43 viser indtægterne i scenario 2B. 

 

Tabel 43. Indtægter beregnet i SPD modellen for scenario 2B. 

Indtægt Mængde/ 

tons 

Pris/ 

DKK 

Pris/ 

        US$ 

Biogas 2.522 7.716.000 1.286.000 

Foderprodukt 43.420 10.434.000 1.739.000 

Gødning 75.467 2.640.000 440.000 

Total   20.790.000 3.465.000 

 

Den årlige indtjening (uden transport. arbejdskraft og gasrensning) er ca. 9.170.000 DKK 

for scenario 2B. 

 

Scenario 2C. 

 

I scenario 2C bruges rod saften til co-produktion af ethanol og biogas. Resten efter destillation af 

ethanol blandes med gylle og bruges til biogasproduktion. Resten efter biogasprocessen bruges som 

gødning. Roepulpen blandes med hele toppen og bruges til dyrefoder. Figur 12 viser scenario 2C. 
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Figure 12. Super Pro Designer model for scenario 2C. 

 

Tabel 44 viser omkostningerne til indkøb af udstyr i scenario 2C. 

 

Tabel 44. Omkostninger til indkøb af udstyr i scenario 2C fundet ved simu-

lering. 

Udstyr Pris (US$) Pris (DKK) 

Biomasse snitter 102.000 612.000 

Bælte Filter 235.000 1.410.000 

Silo 66.000 396.000 

Fermentor 1.743.000 10.458.000 

Destillation 2 kolonner 34.000 204.000 

Skrue pumper 3 stk. 80.000 480.000 

Centrifugal pumper 4 stk. 40 240 

Varmeveksler 2.000 12.000 

Biogasreaktor 625.000 3.750.000 

Efterbehandlingsreaktor 312.500 1.875.000 

Total 3.199.540 19.197.240 

 

Den totale investering I anlægget som skal bruges i scenario 2C er vist i tabel 45. Estimering af den 

totale investering er beregnet som ved scenario 1. 

 

Tabel 45. Den totale anlægsinvestering i scenario 2C.  

Udgift Multiplication  

 

Investment/ 

DKK 

Investment/ 

US$ 

Indkøb af udstyr  19.197.240 3.199.540 

Installation 0.47 9.022.703 1.503.784 

Instrumentering/control 0.18 3.455.503 575.917 

Rør 0.1 1.919.724 319.954 

Elektrisk installation  0.11 2.111.696 351.949 

Bygninger 0.29 5.567.200 927.867 

Klargøring af byggegrund 0.1 1.919.724 319.954 

Land 0 0 0 

Direkte anlægsomkostninger  43.193.790 7.198.965 

Ingeniører. super-vision and konstruktion 0.1 3.023.565 503.928 

Bygnings service  0.07 1.919.724 319.954 

Total direkte og indirekte omkostninger  48.137.079 8.022.847 

Entreprenør omkostninger 0 0 0 

Contingencies 0.05 959.862 159.977 

Investering total  49.096.941 8.182.824 

 

De årlige omkostninger forbundet med lånet er: DDKDDKy 279.358.6
)05,1(1

05.0
941.096.49

10
=

−
=

−
 

Tabel 46 viser prisen på råmaterialer. 
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Tabel 46. Omkostning til råmaterialer i scenario 2C. 

Udgift Mængde/ 

tons 

Pris/ 

DKK 

Pris/ 

        US$ 

Frisk vand 893 10.710 1.785 

Roer 63.500 4.376.000 729.333 

Gær 87 870.000 145.000 

Gylle 70.000 2.450.000 408.333 

Total   7.706.710 1.284.451 

 

Tabel 47 viser prisen på strøm og utilities som beregnet i SPD. 

 

Tabel 47. Omkostning til strøm og utilities i scenario 2C. 

Udgift Mængde Pris/ 

DKK 

Pris/ 

        US$ 

Strøm 959.885 kWh 575.928 95.988 

Damp 6.003 tons 432.630 72.105 

Kølevand 305.308 tons 91.590 15.265 

Afkølet vand 32.780 tons 78.672 13.112 

Total   1.178.820 196.470 

 

Tabel 48 viser de totale årlige produktionsomkostning. Beregningerne er foretaget på samme måde 

som for scenario 1A. 

 

Tabel 48. Produktionsomkostinger i scenario 2C. 

Udgift Multiplikation Pris/ 

DKK 

Pris/ 

        US$ 

Råmaterialer  7.706.710 1.284.451 

Strøm og utilities  1.178.820 196.470 

Shipping 0 0 0 

Vedligehold og reperationer 0.04 1.963.878 327.313 

Produktions materialer 0.15 294.582 49.097 

Ejendomsskat og forsikring 0.01 490.969 81.828 

Administration. reklame. og distribution 0 0 0 

Total  11.634.959 1.939.159 

 

De totale omkostninger forbundet med scenario 2C er derfor: 

 

Renteomkostninger + produktionsomkostninger = 17.993.237 DKK. 

 

Tabel 49 viser indtægterne i scenario 2C. 

 

Tabel 49. Indtægter beregnet i SPD modellen for scenario 2C. 

Indtægt Mængde/ 

tons 

Pris/ 

DKK 

Pris/ 

        US$ 

Bioethanol 1.238 5.262.000 877000 

Biogas 1.471 4.500.000 750.000 

Foderprodukt 43.420 10.434.000 1.739.000 

Gødning 72.956 2.550.000 425.000 
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Total   22.746.000 3.791.000 

 

Den årlige indtjening (uden transport. arbejdskraft og gasrensning) er ca.  4.753.000 DKK 

for scenario 2C. 
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Sammenligning af modellerne. 
 

Tabel 50 viser nøgletal for økonomien for de tre modeller i scenario 1.  

 

Tabel 50. Sammenligning af scenarierne. 

Scenario 1 1A: Ethanol pro-

duktion 

(DKK) 

1B: Biogasprodukti-

on 

(DKK) 

1C: Co-produktion 

af ethanol og bio-

gas 

(DKK) 

Pris på udstyr 17.088.000 8.901.000 22.053.000 

Total investering 43.702.560 22.764.308 56.400.548 

Renteomkostninger 5.659.681 2.948.082 7.304.129 

Produktionsomkostninger 11.205.545 8.773.155 12.237.545 

Indtægter 17.016.000 20.868.000 23.382.000 

Overskud 150.773 9.146.763 3.840.326 

Scenario 2 2A: Ethanol pro-

duktion 

(DKK) 

2B: Biogasprodukti-

on 

(DKK) 

2C: Co-produktion 

af ethanol og bio-

gas 

(DKK) 

Pris på udstyr 14.436.000 8.715.000 19.197.240 

Total investering 36.920.070 22.288.613 49.096.941 

Renteomkostninger 4.781.318 2.886.477 6.358.279 

Produktionsomkostninger 9.670.816 8.733.646 11.643.959 

Indtægter 16.614.000 20.790.000 22.746.000 

Overskud 2.161.866 9.169.876 4.752.763 

 

C er mere kompliceret – dyere lønninger m.v. Både B og C er uden gasrensning.  

 

Tabel 51 viser energiberegninger for de tre modeller i scenario 1. 

 

Tabel 51. Sammenligning af scenarierne. 

Scenario 1 1A: Ethanol produk-

tion 

(GJ) 

1B: Biogasproduktion 

(GJ) 

1C: Co-produktion 

af ethanol og biogas 

 (GJ) 

Energiforbrug* 25.385 5.227 28.496 

Energiproduktion** 193.564 286.634 274.758 

Energioverskud 168.179 281.407 246.262 

Scenario 2 2A: Ethanol produk-

tion 

(GJ) 

2B: Biogasproduktion 

(GJ) 

2C: Co-produktion 

af ethanol og biogas 

 (GJ) 

Energiforbrug 17.543 5.015 22.783 

Energiproduktion 220.604 309.526 292.921 

Energioverskud 203.061 304.511 270.138 

*Energiforbrug er beregnet ud fra el-forbrug. dampforbrug (587.410 kcal/kg). kølevand (4.998 

kcal/kg). og afkølet vand (5.023 kcal/kg). 
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**Energiproduktion er beregnet ud fra ethanolproduktion (29 MJ/kg). biogasproduktion (50 MJ/kg) 

og foderprodukt (16.9 MJ/kg). Gødningsproduktet antages ikke at have energi-værdi. 

 

8 Forslag til fremtidige studier 

 

Analyse af protein 

Indhentning af priser på udstyr fra fabrikanter 

Mere nøjagtig prissætning af foder og gødningsfraktion. 
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5:  ’Hands on’ afprøvning af nye fodertyper og roe-
sorter i en kvægproduktion 

Af Karl Martin Schelde(INBIOM) og Henry Kuhr (I/S Kuhr Hedegaard) 

 

Afprøvning af nye fodertyper 
 

Den analytiske og forskningsmæssige del af projektet dokumenterer hvilken energi- og fodringsværdi 

de forskellige typer af roefraktioner har, og som kan ses i de foregående afsnit. 

Ud over denne videnskabelige validering, er det en væsentlig del af Fobio-projektet også at foretage 

en kvalitativ og praktisk vurdering af anvendelsen af fodertyperne på bedriftsniveau. I forhold til en 

vurdering af Fobio-konceptets levedygtighed vil det være afgørende at disse nye fodertyper kan 

håndteres i praksis på en moderne kvægbedrift, herunder opbevaring, kunne transporteres rundt i 

fodringssystemerne, stimulere ædelyst hos dyrene etc. 

I denne sammenhæng har Henry Kuhr (arbejdspakkeleder, I/S Kuhr Hedegård) som partner i projek-

tet foretaget en række afprøvninger og vurderinger af nogle udvalgte foder-fraktioner.  

 

God ædelyst 

Henry Kuhr fremstillede på gården nogle identiske foder fraktioner til de typer som er anvendt i den 

videnskabelige del af projektet. 

Der blev bl.a. foretaget en presning af roer og roetop, samt roer og top blandet i samme fraktion.   

Malkekøerne på bedriften blev præsenteret for disse fiberfraktioner (pulp-delen, efter saften er sepa-

reret fra) som et led i deres fodring og her blev der observeret god ædelyst og forbedret appetit. 

Disse fraktioner kunne dermed også give anledning til et større og bedre optag af det eksisterende 

foder hvis de nye roe-fraktioner bliver blandet i foderet. Under forudsætning af at disse fiberfraktio-

ner kan opnå et tørstofindhold som betyder at der ikke vil forekomme saftafløb, vurderer Henry Kuhr 

også at disse nye fraktioner også ganske håndterbare i et moderne grovfodersystem på en kvægbe-

drift. 

Konklusionen på denne afprøvning under virkelige forhold, er at disse nye foderrationer baseret på 

roer under normale omstændigheder med lethed vil kunne indpasses i en foderration på en moderne 

kvægbedrift. 

 

Tanken om selvforsyning 

Henry Kuhr anfører også en generel betragtning om konceptets styrke i at i højere grad være i stand 

til at være selvforsynende med flere af hans foderprodukter. Med tidens meget varierende priser på 

essentielle hjælpestoffer til en mælkeproduktion, har det vist sig at kunne være meget farligt at væ-

re afhængig alene af f.eks. eksterne proteinprodukter. Konceptet i FOBIO projektet med tanken om 

et decentralt bioraffinaderi, giver også en mulighed for et ekstra produkt for landmanden at kunne 

agere på ’markedet’ med, nemlig energien. 

Saften fra roerne, eller i perioder måske hele roebiomassen, kan give mulighed for at få økonomi i et 

biogasanlæg, som ellers under eksisterende rammevilkår er ganske problematiske at få økonomiske 

rentable på gylle fra landbrug. 

Således kan biogas – evt. ethanol, på længere sigt være en brugbar energikilde  på selve gården og 

dermed bidrage til ønsket om mindre afhængighed af eksterne hjælpeprodukter. Som minimum kan 

energidelen tilføje en ekstra driftsgren til landbruget, som bidrager til en yderligere risikospredning. 
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Henry Kuhr anfører også at det generelt vil være et meget interessant foder at kunne tilføje i foder-

planen, bl.a. fordi det bidrager med en høj andel af fordøjelige cellevægge og vil dermed også umid-

delbart kunne bidrage til en større omsætning i koens mave.  

 

Endelig nævnes det interessante i at kunne frembringe mange FE (foderenheder) pr. ha fra gårdens 

areal. Dette har igen stor betydning for en mindre afhængighed af tilstrækkelige arealer til foder, og 

især inden for en rimelig afstand af produktionsanlægget (gården), i relation til at det er energitungt 

og omkostningsfuldt at transportere grovfoder langt. 

 

Afprøvning af nye roesorter  
I forbindelse med de tidligere angivne sortsforsøg af roer, som har været udført som et led i bl.a. at 

undersøge potentialet i eksempelvis nye energiroesorter, har der været afholdt ’åbent hus’ dage for 

at interesserede kunne komme og få et visuelt indtryk af de forskellige sorter, samtidig med noget 

information om projektet. 

Tidligere i forløbet havde det været planlagt til at skulle foregå i forbindelse med de storparceller 

som I/S Kuhr Hedegård har haft anlagt parallelt med selve sortsforsøgene hos henholdsvis AgroTech 

i Århus og NBR i Holeby. 

Det blev dog besluttet i styregruppen at ændre dette til at være i tilknytning med de ’åbent hus’ ar-

rangementer som i forvejen blev arrangeret af AgroTech og NBR i forbindelse med deres generelle 

fremvisning af igangværende forsøgsarbejde. Beslutningen var begrundet i at man ville opnå en me-

re professionel fremvisning med tydelige afmærkninger, informationstavler, rundvisning med mundt-

lig information, og man ville få forsøgene fremvist til et større publikum. 

Således blev FOBIO sortsforsøgene fremvist i sommerhalvåret 2008 og 2009 på de to lokaliteter, og 

arrangementerne var velbesøgte og interessen var god. 

 

En central del i at kunne se roerne visuelt var desuden forholde det praktiske element i håndteringen 

af roerne efter optagning, til udbytteniveauet alene. Roesorternes karakter for ruhed (udtryk for hvor 

meget jord der potentielt kan sidde fast på selve roen ved optagning) og hvor dybt de sidder i jorden 

er blevet noteret og fremgår af wp2 afsnittet. Denne parameter er vigtig i relation til en fremtidig 

anvendelse af roer især til bioenergimæssige formål idet jord kan være problematisk at håndtere i 

energimæssige processer. Hvis roerne skal vaskes før anvendelse vil ruheden have stor indflydelse 

på omfanget af denne vaskeudgift.  
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6:  Bæredygtighedsvurdering og systemoptimering 
af dyrknings-strategi i relation til bioraffinaderi 

Af Henrik Hauggaard-Nielsen (Risø DTU) 

 

Baggrund 

Der er forskellige opfattelser af, hvad man forstår ved bæredygtighed til trods for, at begrebet benyt-

tes flittigt i medierne og af lægfolk. Der er dog bred enighed om at bæredygtighed forbindes med 

noget godt (Dubgård et al. 1999), noget som giver et positivt resultat – “en bæredygtig løsning”; 

”projektet har vist sig bæredygtigt”. Mange mennesker har en mening om bæredygtighed og om 

hvad det betyder i netop deres sammenhæng. Nogle taler om bæredygtighed i betydningen af noget 

der kan holde (som is) eller bære (som et frugttræ). Man hører også ordet anvendt som en beskri-

velse af, at noget er økonomisk holdbart. Efter FN’s rapport ”Vor Fælles Fremtid” fra 1987 (Brundt-

land kommissionen) er verdenssamfundet begyndt at tale om bæredygtighed i betydningen ”bære-

dygtig udvikling”. Og det er den betydning, vi tager udgangspunkt i her.  

 

Brundtland kommissionen definition er ”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de 

nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i 

fare”. Med bæredygtig udvikling forstår vi en udvikling, der på samme tid tager hensyn til i) menne-

skers forhold til natur og miljø, miljøets tilstand (grad af forurening, drivhuseffekt mv.), ii) menne-

skers forhold til hinanden, samfundets sammenhængskraft, og iii) økonomien i samfundet, produkti-

on, fordeling af ressourcer mv. (Figur 1). Bæredygtighed berører principielt alle niveauer fra lokale 

problemstillinger til kloden i sin helhed. 

 
Figur 1. Bæredygtig udvikling tager udgangspunkt i kombination af økonomisk, social, etisk og øko-

logisk idealer som fastholdes i planlægning og handling ind i al fremtid.  

Bæredygtighedsopfattelser 
Bæredygtighedsbegrebet kan udspændes i to modsatrettede opfattelser: i) beskyttelse af miljø og 

natur og ii) opnåelse af højst mulige økonomiske vækstrater (Dunlap et al. 1992). Landbrugssekto-

ren er et godt eksempel på, hvorledes hele spektret kan inkluderes i f.eks. et standpunkt som: ”Bæ-

redygtighed er kapaciteten til at fortsætte produktion af fødevarer og fiber med et fornuftigt økono-

misk afkast uden at skade det omgivende miljø og forringe fremtidige generationers muligheder for 

at drage nytte af de naturgivne ressourcer og arealer”. Men spørgsmålet er om det giver mening? 

hvilken udvikling skal der til for at opnå det hele, både økonomisk vækst uden samtidig forringelse af 

de naturgivne betingelser?  
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Sociologerne Beus & Dunlap (1990) diskuterer forskellige paradigmer eller fløje indenfor bæredygtig-

hedsopfattelser og har udviklet en række dimensioner, som hver især er modpoler fra det de kalder 

det alternative paradigme (natur og miljø) og det konventionelle paradigme (økonomi) (Figur 1). 

 

 

 
Figur 1. Seks dimensioner for det konventionelle og det alternative paradigme (mod. e. Beus & Dun-

lap 1990) 

 

Beus & Dunlap (1990) henviser derefter til modstridende nøgleholdninger hos aktører, der arbejder 

med og har indflydelse på landbrugets fremtidige udvikling. F.eks. fremføres konventionel land-

brugsdrift typisk af ledende figurer fra større pesticid og kunstgødningsvirksomheder (konventionelle 

paradigme) i modsætning til en økologisk praksis som fremføres af mere græsrodsorienterede bevæ-

gelser som er tilhængere af det alternative paradigme (Figur 1).  

 

Det konventionelle paradigme har typisk en opfattelse af at ”mennesket er hævet over naturen” (an-

tropocentrisk opfattelse) forstået på den måde at de naturlige ressourcer kan udbyttes så længe det 

skaber økonomisk vækst, der kan gavne fremtidens teknologi (Neumeyer 1999). Naturlige ressour-

cer kan substitueres med kapital, der kan bruges til fremtidig vækst (Dubgård et al. 1999). På denne 

måde tages hensyn til de kommende generationer, der muligvis ikke har flere ikke-vedvarende na-

turressourcer af en given art, men til gengæld er der skabt økonomisk vækst, de kommende genera-

tioner kan nyde godt af. Der er altså stor tillid til at teknologien vil udvikle sig i en sådan retning, at 

den kan tilfredsstille vores fremtidige behov (Dubgård et al. 1999). Lidt mere populært kan det for-

muleres således at fortsat udvikling af nutidig praksis kan udtømme de fossile energiressourcer og 

det vil betyde at de fremtidige generationer ikke vil have disse naturressourcer til rådighed. Men det 

antages samtidig at det sandsynligvis heller ikke er nødvendigt, hvis blot f.eks. vind-, sol- og bio-

masse energiteknologierne er kommercialiseret. 

 

Det alternative paradigme er derimod opsat på ikke at reducere de ikke-vedvarende naturressourcer 

(Neumayer 1999). Der kan ifølge Dubgård et al. (1999) til dels foregå en substitution af forskellige 

typer naturkapital til fordel for anden naturkapital, som f.eks. ved at genopbygge vedmasse i form af 

skov, som substitution for kul- og oliedepoternes udtømning. Det er altså ikke muligt at substituere 

de ikke-vedvarende naturressourcer til fordel for at producere goder eller økonomisk vækst, hvorfor 

disse heller ikke kan prisfastsættes. Ressourcerne er ikke-vedvarende eller ikke-fornybare og kan 

derfor heller ikke på nogen som helst måde erstattes af noget andet. Her er naturen frem for menne-

sket i centrum (biocentrisk opfattelse). Det alternative paradigme ønsker at landbruget skal beskytte 

jordens ydeevne på lang sigt, selv hvis det er på bekostning af indtjening på kort sigt (Beus & Dun-

lap 1991). 



 
F O B I O :  R o e r  t i l  f o d e r  o g  b i o e n e r g i  Side 75 

 

FOBIOS definition af bæredygtighed 

I indeværende projekt anvendes en stærk bæredygtighedsopfattelse (alternativ) med stor fokus på 

natur og miljø. FOBIO vælger at teste systemoptimering af dyrkningsstrategi i relation til bioraffina-

deri i henhold til de mest strikse opfattelser af bæredygtighed således enhver svaghed i den hen-

seende kan blive identificeret. Derved forventes opnået det stærkeste koncept for eventuel kommer-

cialisering. Bioenergikoncepter er i dag underlagt en stor grad af samfundsinteresse, som også spiller 

en stor rolle, når der skal diskuteres lovgivning. Bæredygtighedskriterier for brug af biomasse til 

energiformål, og herunder kritisk evaluering af konverteringsteknologier er nødvendigt for at undgå 

pludselig modstand i befolkningen/blandt politikere efter typisk relativt store anlægsinvesteringer. En 

stærk bæredygtighedsprofil forventes at medføre til udviklingen af robuste koncepter.  

 

I FOBIO konsortiet er det vedtaget at egnet biomasse til energiformål IKKE skal konkurrere direkte 

med fødevare-/foderproduktion, og SKAL have en anden vigtig funktion i økosystem udover egnet-

hed til energikonvertering. I den forbindelse vurderes roer som en lovende råvarer fra tre indikato-

rer; i) arealanvendelse, ii) anden funktion i økosystemet samt ii) værdi af produceret energi (Figur 

2). 

 
Figur 2. Egnet biomasse til brug for energiproduktion 

Dyrkningsstrategi for FOBIO roer 
FOBIO projektet har som mål at producere størst mulig mængde af foder og energi samt yderligere 

anvendelige biprodukter (f.eks. biogasrest) per arealenhed (ha) under hensyntagen til natur, miljø 

og diversitet. Under danske dyrkningsbetingelser er det vanskeligt at opnå større udbytter pr. ha. 

ved alternative bioenergiafgrøder, end der opnås med roer, og derudover har roer en meget attraktiv 

kemisk sammensætning for den videre konvertering til energiformål. Dele af den høstede roebiomas-

se SKAL dog gå til foder før end FOBIO konceptet vil benytte roer som råvarer til energiproduktion. 

Roer har en god dyrkningssikkerhed, er en god vekselafgrøde i kornrige sædskifter, og har også en 

relativ lang vækstperiode som sikre effektiv optagelser af alle lokale naturgivne vækstfaktorer – her-

under specielt kvælstof som ved dyrkning af andre afgrøder kan tabes til vandmiljøet (nitrat) eller 

atmosfæren (lattergas) i nedbørsrige efterårsmåneder. Samtidig gør den lidt sene såning, at forfrug-



 
F O B I O :  R o e r  t i l  f o d e r  o g  b i o e n e r g i  Side 76 

ten effektivt kan optage vand og næringsstoffer i de tidlige forårsmåneder og derved undgås også 

potentielle tabsprocesser.  

 

Det vurderes nøje hvorledes bæredygtige dyrkningsstrategier for roer til kombineret foder og energi 

kan udvikles uden irreversible forandringer af andre økosystemer (Lewandowski et al. 1999). Målet 

er at kunne påvise en nettogevinst for klimaet. Dvs. roerne dyrkes med minimalt brug af fossile in-

puts, som diesel, handelsgødning og pesticider. Kriterierne for at opnå en bæredygtig produktion af 

roer beror i høj grad på de omkostninger der vurderes som nødvendige investeringer for at opnå et 

tilfredsstillende udbytte.  

 

FOBIO har identificeret flg. positive såvel som negative forhold i forbindelse med dyrkning af roer til 

foder og energi: 
• Import af sojabønne protein fra lande som Argentina og Brasilien er ikke bæredygtigt ud fra 

en betragtning omkring direkte energiomkostninger ved transport over store afstande, 
dyrkningsstrategien for sojabønner disse steder vil typisk forringe jordens dyrkningskvalitet 
for kommende generationer og øger opdyrkning af regnskov med store klimamæssige 
konsekvenser 

o Stigende priser på proteinfoder samt stor afhængighed af fluktuerende verdens 
markedspriser gør det attraktivt at forsøge at opnå større selvforsyningsgrad – det 
forventes at proteinholdig pulp fra roer prismæssigt kan konkurrerer med prisen på 
soja, når de yderligere funktioner som en øget dyrkning af roer bidrager med 
indregnes (Figur 2) 

• Kvælstofbehovet skal i størst mulig omfang dækkes af atmosfærisk kvælstof via nedmuldning 
af kvælstofrige forfrugter indeholdende kvælstoffikserende afgrøder 

o Kløvergræs som forfrugt er den gødningskilde som skal forsyne roerne med kvælstof. 
Det betyder at der i et sædskifte med roer til foder og energi også kommer til at 
indgå flerårige afgrøder som har stor betydning for fastholdelse og opbygning af 
jordens kulstofindhold 

 
• Dyrkning af roer kan forårsage tryk- og færdselsskader på jordstrukturen i forbindelse med 

optagning og derved forringe jordens dyrkbarhed på det længere sigte. Det skal 
undgås/minimeres 

o Med kløvergræs som en del af FOBIO dyrkningsstrategien vil jorden ved dyrkning og 
optagning have mindre tendens til pakning grundet relativt større mængder organisk 
materiale der tilføres jorden via høj plantetæthed i kløvergræs, høj rodtæthed og 
lang vækstperiode. 

� Det anbefales at tilstræbe lettere maskiner således jorden ikke pakkes i 
dybere lag end ploven rækker.  

• Ved konstaterede pakningsskader kan overvejes dyrkning af lucerne, 
som alternativ til kløvergræs, grundet lucernes kendte dybdegående 
rodsystemer 

• Ved dyrkning af roer er der et betydeligt forbrug af pesticider som ud fra et miljø og natur 
hensyn bør reduceres 

o Det vil skabe problemer med bl.a. ukrudt i roer, men det er ikke muligt indenfor 
rammerne af dette projekt at komme med konkrete løsningsforslag til denne 
problemstilling 

� Det anbefales i vid udstrækning af benytte mekanisk ukrudtsbekæmpelse – 
også selvom det betyder forbrug af diesel. 

• For at afbøde eventuelle udbyttetab bør effekter af ændringer af 
nuværende sædskifter også testes, som f.eks. dyrkning af mere rug 
og triticale frem for hvede, senere såning af vintersæd for at mindske 
ukrudtstrykket, brug af efterafgrøder for også at kunne tage slæt for 
øget ukrudtssanering, m.fl. 
 

Opbygning af bioraffinaderi-koncepter 

Om 10 år vil energiproduktion antageligvis være en meget integreret del af dansk landbrugsproduk-

tion. For at opretholde en effektiv og miljøvenlig foderproduktion af høj kvalitet til en fortsat kød- og 

mælkeproduktion er det oplagt at vurderer hvorledes synergi kan opnås imellem specielt proteinfo-



 
F O B I O :  R o e r  t i l  f o d e r  o g  b i o e n e r g i  Side 77 

der og energiproduktion. Derudover er det i FOBIO projektet vurderet afgørende at integrere foder 

og energi således landmanden får flere ”salgsprodukter” og dermed større økonomisk robusthed. Ved 

at kombinere energiteknologier og foder er der også en forhåbning om at kunne undgås en be-

grænsning i arealanvendelsen til foder- og fødevareproduktionen til fordel for at dyrke deciderede 

energiafgrøder. Ud fra samme perspektiv er test af bioethanolproduktion fra roer udtænkt, således 

der er alternativer til de stivelsesholdige majs- og hvedekernekoncepter, der etableres og benyttes i 

dag.  

 

De konverteringstekniske løsninger i FOBIO koncepter beror på størst mulig grad af selvforsyning, 

således indkøb udefra minimeres. Dvs. ingen brug af urea kvælstof for optimering af bioethanol fer-

mentering, størst mulig intern recirkulering af vand i processen, mv. 

Decentral løsning 
Omkring logistik er der nogle åbenlyse fordele ved en decentral produktion. Transporten bliver mini-

meret, idet biomassen, fodermassen og gødningen befinder sig på anvendelsesstedet. Ud fra et bæ-

redygtighedsperspektiv er det ikke hensigtsmæssigt at fragte biomasse med relativt lavt energiind-

hold over større afstande. Det giver et stort forbrug af brændstof, og vurderes også på det længere 

sigte at blive for bekosteligt. Placeringen af det decentrale anlæg indeholdende ethanolfermentering 

vil indgå som en udbygning ved eksisterende biogasgårdanlæg, således at overskudsvarme fra bio-

gasproduktionen kan anvendes til den kombinerede foder- og ethanolproduktion baseret på roer.  

 

Ud over de mere tekniske fordele vil decentrale løsninger også medfører at lokalsamfund involveres 

langt mere effektivt i at skabe den fornødne energi og teknologikoncepter til fremtidige generationer. 

Lokale energi-producenter vil blive en del af lokalsamfundet således at den enkelte borger ikke læn-

gere blot er energi-modtager, men snarere energi-medejer og medansvarlig. Lokalsamfundene skal 

lære at forstå, at de spiller en aktiv rolle, for at realisere fremtidens klimaløsninger. Det vil give 

landbruget et nyt ansigt, og derved mulighed for at gå i dialog med lokalsamfundet omkring eventu-

elle gener mv. ved drift af et moderne landbrug. Det forventes at lokalsamfundet bliver villig til at gå 

på kompromis med deres adfærd eller deres fysiske udsigt, hvis de forstår meningen med et energi-

(klima-)projekt. Altså, decentrale løsninger har en miljøteknologisk/ingeniørfaglig del som naturligvis 

skal være driftssikker, rentable mv., men hvis man samtidig evner at involverer lokalbefolkningen 

kan initiativtagerne få mulighed for at modvirke NIMBY (Not In My Back Yard)-effekten til glæde for 

alle – inklusiv miljø og klima. 

 

Lokalt produceret biogas, og måske også på det længere sigte flydende biobrændstoffer, ville kun 

afsættes lokalt (Figur 3), og derved kan opnås stor lokal ejerskab og opbagning. Større landbrug 

med et betydeligt forbrug af transportbrændstof måske kunne drage nytte af at afsætte producerede 

drivmidler internt.  

 

 
Figur 3. Direkte aftapning af lokalt produceret biogas som drivmiddel 
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7:  Konklusion  

Af Karl Martin Schelde (INBIOM) 

 

 

På baggrund af indeværende arbejde, kan det overordnet konkluderes at alt tyder kraftigt på at po-

tentialet for FOBIO-konceptet er særdeles stort i forhold til både en energimæssig og økonomisk 

betragtning. I afsnit 6 opsummeres alle de valgte scenarier og sammenlignes i tabellerne 50 og 51, 

og her falder scenarium 2.B mest positivt ud, både energimæssigt og økonomisk. 

Scenarium 2.B er det mest simple scenarie i rækken af de opstillede scenarier, som det ses herun-

der: 

 

Scenario 1: Hvor både rod og top presses. Væske fraktionerne bruges til energiproduktion og pul-

pen bruges som foder.  

Scenario 2: Hvor kun roden presses og bruges til energiproduktion. Hele toppen blandes med rod-

pulpen og bruges som foder.  

 

Begge hovedscenarier har tre underscenarier (A, B og C) der er ens for de to hovedscenarier 1 og 2.  

 

A: Biomasse juicen omsættes til ethanol, resten går til foder (blandet med pulpen). 

B: Biomasse juicen blandes med gylle fra gårdanlægget og omsættes til biogas, resten bruges som 

gødning. 

C: Biomasse juicen fermenteres først til ethanol, resten blandes med gylle og omsættes til biogas, 

resten bruges som gødning.  

 

Dvs. der er mindre komplicerede og fordyrende processer, som er med til at skille dette scenarie 

positivt ud.  

Men grundlæggende er det værd at bemærke at der tegner sig et tydeligt billede af at roer er en 

biomasse som er meget fordelagtig at udvinde foder og bioenergi af, idet ingen af de opsatte scena-

rier falder ekstremt dårligt ud.  

 

Desuden ligger der yderligere et potentiale i foderdelens proteinindhold (se afsnit 4), som i nogle 

sammenhænge bliver vurderet til at være ganske attraktivt, især med den nuværende forventning 

om at proteinfoder inden for den nærmeste overskuelige fremtid ser ud til at være meget dyrt på 

markedet. 

 

Endelig kommer de betragtninger og analyser af forskellige dyrkningsscenarier og bæredygtighed 

(afsnit 1 og 2), som understøtter ideen med at anvende roer som primær biomasse til det integrere-

de koncept med udvinding af både foder og bioenergi. 
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8:  Vidensformidling 

Af Karl Martin Schelde (INBIOM) 

 

Workshop og seminar 
Workshop 

Tirsdag den 28. april 2009 blev workshoppen Roer til foder og bioenergi afholdt hos AgroTech i Århus 

(se indbydelse under bilag). 

Workshoppen blev afholdt med det primære formål at give input til projektgruppen omkring det 

overordnede emne generelt, men især også potentiale og barrierer i forhold til roers anvendelse i 

dette koncept. 

Centrale fagpersoner inden for branchen af roe/sukkerproduktion og bioenergiproduktion blev invite-

ret (i alt 9 eksterne personer). 

Alle i projektgruppen var tilstede og der var en spændende og intens diskussion af både det overord-

nede omkring roer til bioenergimæssige formål, samt specifikke elementer i selve FOBIO konceptet. 

Workshoppen klædte projektgruppen godt på til det kommende arbejde, om end der også blev vendt 

mange nye ideer og aspekter, som kunne være problematiske at omfatte alle af inden for det eksi-

sterende projekts rammer og budget. 

Et kort resumé af workshoppen kan ses under bilag. 

 

Seminar 

Den 29. juni 2010 blev der arrangeret et seminar i regi af projektet, hvor de samlede resultater ville 

blive præsenteret. Invitationen til seminaret Roen tilbage i dansk landbrug – ny kombination af foder 

og bioenergi (se også bilag) blev sendt bredt ud gennem formidlingskanaler hos både CBMI, DJF og 

AgroTech. Desværre var der for få tilmeldte til seminaret, så det blev besluttet at aflyse arrangemen-

tet. I stedet blev der gennemført et udvidet projektmøde efter samme dagsorden som til seminaret, 

idet også projektgruppen havde behov for at få en status fra alle partnere i projektet, og få de afgø-

rende konklusioner listet op igen.  

Seminaret (udvidet projektmøde) blev i den forstand vellykket og der var stor entusiasme fra delta-

gerne, og de afsluttende elementer i enkelte arbejdspakker blev gennemgået og besluttet. 

 

 

 

Formidling og publikationer 
Løbende gennem projektperioden er der via flere informationskanaler fra alle projektets partnere 

kommet viden og resultater ud fra projektet. Hertil kommer videnskabelige publikationer. 

Konkrete eksempler på formidling af projektets ide og koncept følger herunder: 
 

 

Foredrag og mundtlige bidrag: 

• I/S Kuhr Hedegård var 6. november 2008 vært for et besøg af studerende fra Ingeniørhøjsko-

len i Århus, hvor de fik et indblik i en moderne kvægbedrift og der var et efterfølgende ind-

læg om konceptet i FOBIO projektet. 

• Seminar om biogasproduktion 29. januar 2009 på Forskningscenter Foulum: ”Roers potentiale 

til bioenergi”(indlæg) 
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• AgroTech temadag 21. oktober 2009: ”Én produktion – flere fordele. Samproduktion af foder 

og bioenergi”(indlæg) 

• ”Anvendelse af roer til foder- og energiformål” (indlæg). Konference. Temamøde om svin, Ar-

rangør DJF, Dato 28-09-10  

• Diverse foredrag og indlæg i en række projektrelaterede sammenhænge, herunder besøgende 

på Agro Business Park og studerende. 

 

Udgivelser 

• Nordic Beet Research – NBR, har udgivet sortsforsøgene i regi af Fobio projektet i deres årsbe-

retning ”Faglig beretning” for 2008 og 2009. 

• Nordic Beet Research – NBR: 3. april 2009 - Møde med arbejdsgruppe fra den tyske forsøgs-

station ’Arge Nord’, hvor projektet blev præsenteret og resultaterne var genstand for diskus-

sion.   

• Sortsforsøg af roer er publiceret i ”Oversigt over landsforsøgene” i 2008 og 2009 

• Omtale af projekt i CBMI nyhedsbreve, bl.a. nr. 5 – juni 2009 + nr. 7 – august 2010 

• Interview om FOBIO projektet i Håndbog om Innovationsnetværk, Forsknings- og Innovations-

styrelsen, 16. maj 2008. 

 

Artikler:  

• Artikel i Maskinbladet, 8. okt. 2010: ”Forsøg viser stort potentiale i roer”. Indledende forsøg og 

beregninger viser, at der kan tjenes gode penge på at udnytte rod og top til både produktion 

af gas, foder og gødning. Maskinbladet, 08-10-2010 

• Artikel i Focus Denmark nr. 2, 2009, s. 52 (Danmarks Eksportråds engelsksprogede tidsskrift - 

Udenrigsministeriet) 

 

 

Videnskabelige publikationer 

 

Videnskabelig artikler:  

Nørgaard, JV., Hvelplund, T., Thomsen, M.H., Fernandez, J.A., Poulsen, H.D.  

Nutritional value of biofuel residues from beet evaluated in sows and sheep.  

Submitted to Journal of Animal Feed Science and Technology.  

 

A study on energy potential from pulp and juice of fractionated beet. 

Mette Hedegaard Thomsen, Morten Jensen, Anke Stubsgaard, Jan Værum Nørgaard, Henrik Haug-

gaard-Nielsen. 

Under udarbejdelse. 
 

Simulation of different process scenarios for combined decentralized energy and feed production 

from sugar beet biomass. 

Mette Hedegaard Thomsen, Morten Jensen, Anke Stubsgaard, Jan Værum Nørgaard, Henrik Haug-

gaard-Nielsen. 

Under udarbejdelse. 

 

 

Konferencebidrag: 

 J.V. Nørgaard, T., Hvelplund, J.A., Fernández and H.D. Poulsen. 

 Nutritional value of byproducts from beet biofuel production evaluated in digestibility trials with sows 

and sheep. 
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3rd EAAP International Symposium on Energy and Protein Metabolism and Nutrition , Parma, Italy,  

6/9/2010 til 10/9/2010. 

 

Poster præsentation: 

J.V. Nørgaard, T., Hvelplund, J.A., Fernández and H.D. Poulsen.  

Nutritional value of byproducts from beet biofuel production evaluated in digestibility trials with sows 

and sheep.  

3rd EAAP International Symposium on Energy and Protein Metabolism and Nutrition, Parma, Italy,  

6/9/2010 til 10/9/2010. 
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Appendix A. Detailed composition and ethanol po-
tential of biomasses. 

 

Table A1. Composition and ethanol potential of root and top of Angus (A) and root and top 

of Colosse (C),  

The blue color indicates that the measured xylose and arabinose on the Rezex ROA column 

is misleading and the peaks of theses sugars probably overlie with other sugars types,  

Component 

 

Whole root 

(A) 

(g/100 g 

DM) 

Root pulp 

(A) 

(g/100 g 

DM) 

EtOH po-

tent, 

(g/100 g 

DM) 

Juice of root 

(A) (g/l) 

EtOH potent, 

(g/l) 

Sucrose 66,7 58,1 29,6 134,8 68,7 

Glucan 4,6 6,0 3,4 51,9 26,5 

Xylan 1,9 2,2  38,7  

Arabinan 3,9 4,6  0  

Total hemicell, 5,7 6,8  38,7  

Klason lignin 0,7 0,7  -  

Ash 2,4 2,8  -  

Component 

 

Whole top 

(A) 

(g/100 g 

DM) 

Top pulp (A) 

(g/100 g 

DM) 

EtOH po-

tent, 

(g/100 g 

DM) 

Juice of top 

(A) 

(g/l) 

EtOH potent, 

(g/l) 

Sucrose 0 0 0 0 0 

Glucan 23,0 19,2 10,9 12,4 6,3 

Xylan 12,1 10,2  4,7  

Arabinan 9,2 8,4  0  

Total hemicell, 21,3 18,6  4,7  

Klason lignin 8,5 8,3  -  

Ash 19,2 18,2  -  

Component 

 

Whole root 

(C) 

(g/100 g 

DM) 

Root pulp 

(C) 

(g/100 g 

DM) 

EtOH po-

tent, 

(g/100 g 

DM) 

Juice of root 

(C) 

(g/l) 

EtOH potent, 

(g/l) 

Sucrose 46,1 49,2 25,1 60,2 30,7 

Glucan 7,9 6,3 3,6 20,0 10,2 

Xylan 2,6 2,6  32,3  

Arabinan 4,0 4,7  0  

Total hemicell, 6,6 7,3  32,3  

Klason lignin 1,1 1,1  -  

Ash 5,1 5,5  -  

Component 

 

Whole top 

(C) 

(g/100 g 

DM) 

Top pulp (C) 

(g/100 g 

DM) 

EtOH po-

tent, 

(g/100 g 

DM) 

Juice of top 

(C) 

(g/l) 

EtOH potent, 

(g/l) 

Sucrose 0 0 0 0 0 
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Glucan 24,0 20,1 11,4 15,7 8,0 

Xylan 12,9 10,2  7,0  

Arabinan 10,5 8,5  0  

Total hemicell, 23,4 18,7  7,0  

Klason lignin 9,4 8,5    

Ash 16,5 14,6    
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Appendix B. Mass balance on sugars 

 

Table B1. Mass balance on sugars based on HPLC analysis and the measured weights and 

DM of the fractionated material,  

The blue color indicates that the measured xylose on the Rezex ROA column is misleading 

and the peak of this sugar probably overlie with other sugars types, 

Component Whole root (A) Root pulp (A) Juice of root (A) Total 

pulp 

and 

juice 

Balance 

 g/100 

g DM 

kg 

total 

g/100 

g DM 

kg 

total 

g/l g/100 

g DM 

kg 

total 

kg % 

Sucrose 66,7 194,8 58,1 120,3 134,8 79,3 58,7 179 92 

Glucan 4,6 13,4 6,0 12,4 51,9 30,5 22,6 35 261 

Xylan 1,9 5,5 2,2 4,6 38,7 22,8 16,8 21,4 386 

Component Whole top (A) Top pulp (A) Juice of top (A) Total 

pulp 

and 

juice 

Balance 

 g/100 

g DM 

kg 

total 

g/100 

g DM 

kg 

total 

g/l g/100 

g DM 

kg 

total 

kg % 

Sucrose 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0  

Glucan 23 58,0 19,2 34,6 12,4 20,7 9,7 44,3 76 

Xylan 12,1 30,5 10,2 18,4 4,7 7,8 3,7 22,0 72 

Component Whole root (C) Root pulp (C) Juice of root (C) Total 

pulp 

and 

juice 

Balance 

 g/100 

g DM 

kg 

total 

g/100 

g DM 

kg 

total 

g/l g/100 

g DM 

kg 

total 

kg % 

Sucrose 46,1 116,2 49,2 76,8 60,2 86,0 31,8 108,6 93 

Glucan 7,9 19,9 6,3 9,8 20 28,6 10,6 20,4 102 

Xylan 2,6 6,6 2,6 4,1 32,3 46,1 17,1 21,1 322 

Component Whole top (C) Top pulp (C) Juice of top (C) Total 

pulp 

and 

juice 

Balance 

 g/100 

g DM 

kg 

total 

g/100 

g DM 

kg 

total 

g/l g/100 

g DM 

kg 

total 

kg % 

Sucrose 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0  

Glucan 24 46,1 20,1 23,7 15,7 39,3 7,9 31,6 69 

Xylan 12,9 24,8 10,2 12,0 7 17,5 3,5 15,5 63 
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Appendix C. 

 

15-15-1328 

Vurdering af pulp fra roe rod og top som fodermiddel til søer 

 

Materialer og metoder 

Protokol 

Der gennemføres et differensforsøg med 4 forskellige roepulp fraktioner og 1 grundfoder. Der er 5 

dages forperiode efterfulgt af 7 dages opsamling af urin via kateter og fæces.  

 

Blanding Rod A Rod C Top A Top C Grundfoder 

Pulp 1 pose/d 1 pose/d 1 pose/d 1 pose/d 0 

Grundfoder 1 kg/d 1 kg/d 1 kg/d 1 kg/d 2,5 kg/d 

 

Dyr 

Der anvendes i alt 30 søer kuld 3-6. Søerne indgår i forsøget umiddelbart efter konstateret drægtig-

hed (ved ca. d 28 efter løbning). Der køres med 5 balancebure i hver periode (opstillet på række) og 

søerne fordeles efter kuld på de 5 bure.  

 

 Bur 1 Bur 2 Bur 3 Bur 4 Bur 5 

Periode 1 

So nr 

Rod A 

So 1 

Rod C 

So 2 

Top A 

So 3 

Top C 

So 4 

Grundfoder 

So 5 

Periode 2 

So nr 

Grundfoder 

So 6 

Rod A 

So 7 

Rod C 

So 8 

Top A 

So 9 

Top C 

So 10 

Periode 3 

So nr 

Top C 

So 11 

Grundfoder 

So 12 

Rod A 

So 13 

Rod C 

So 14 

Top A 

So 15 

Periode 4 

So nr 

Top A 

So 16 

Top C 

So 17 

Grundfoder 

So 18 

Rod A 

So 19 

Rod C 

So 20 

Periode 5 

So nr 

Rod C 

So 21 

Top A 

So 22 

Top C 

So 23 

Grundfoder 

So 24 

Rod A 

So 25 

Periode 6 

So nr 

Rod A 

So 26 

Rod C 

So 27 

Top A 

So 28 

Top C 

So 29 

Grundfoder 

So 30 

 

Foder 

Forsøgsfoderet (pulpen) er pakket i dagsrationer på frost. Disse tages op så de kan nå at være frost-

frie inden morgenfodringen (måske 2 døgns optøning). Pulpen må ikke begynde at varme/forgære.  

 

Grundfoderet består af pelleteret standardblanding 101 til drægtige søer. Dette tages i alle perioder-

ne 1-6 fra samme container, der fyldes med grundfoderet umiddelbart inden periode 1. Der udtages 

en repræsentativ prøve fra containeren (Jan).  

 

Der tilsættes ikke ekstra mineraler og vitaminer (det er kun 12 dage) 

 

Fodring 

Der udfodres 2 gange dagligt (ca halvdelen af dagsrationen hver gang), kl. 7.45 og igen kl. 14.30. 

Først fodres halvdelen af grund/kraftfoderet og søerne vandes godt. Når dette er ædt/drukket op 

tildeles søerne en halv dagsration af pulp.  
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Foderrester vejes, noteres og sættes på køl umiddelbart før hver fodring. Foderrester opsamles fra 

perioden fra dagen før opsamlingsperioden indtil dagen før afslutning (se excel skema). Ved foderre-

ster vurderer vi hver gang, om der skal tages initiativer (det er vigtigt at dyr i differensforsøg æder 

op). 

 

Vand tildeles ad libitum. Mængde registreres ikke. 

 

 

Opsamling 

Forberedelsesperioden uden opsamling og uden vejning af fæces og urin er på 5 dage. Derefter er 

der en opsamlingsperiode på 7 dage.  

 

Fæces: Alt fæces fra opsamlingsperioden gemmes på køl i en spand (med dyr ID) for hvert dyr. Der 

skrabes i spand både morgen og aften. Vægten af fæces/døgn bestemmes om morgenen. Vægten 

noteres for hver gris. Fæces pooles i spanden over de 7 dage. 

 

Urin: Urin opsamles via kateter til dunk med 60 ml 30% svovlsyre (H2SO4). Fordampning fra dunken 

minimeres ved at tætne med sædfilterstof eller lign for eksempel skruelåg med hul i. Vægt af urin 

bestemmes 1 gang om dagen og noteres for hvert dyr. Der udtages 1 samle-pipette prøve per dyr 

hver dag og disse pooles over de 7 dage i en beholder med låg (med dyr ID) og opbevares på frost.  

 

Ved afslutning af hver periode hakkes foderrester og fæces, og der tages en repræsentative prøve til 

analyse i laboratoriet. 

 

Registreringer 

Alle sundhedsmæssige observationer og medicinske behandlinger bliver registreret/noteret. Hver dag 

et dyr er ‘sygt’ skal det noteres, også hvis det også var sygt dagen før. 

De følgende notater samles: dyr-vægt ved start dag 1 og slut dag 12, foderrester, daglig fæces 

mængde, daglig urin mængde. 

 

Tider for fodring og opsamling 

Onsdag: Søer op i bure, kan fodres med lidt grundblanding. 

Torsdag: Første fodring med forsøgsfoder kl. 7.45 

Tirsdag: katetre ilægges kl. 8-9 

Tirsdag: Morgenfodring kan springes over. Sidste opsamling af fæces og urin kl. 8 
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Appendix D. 

 

F15-13-0023 

Fårefordøjelighedsforsøg med pulp af roe rod og top 

 

 

Materialer og metoder 

Der testes 2 roesorter, der hver indgår med pulp af rod og top. Disse 4 pulp fraktioner suppleres 

med hø. Dette hø testes også. Dvs der er i alt 5 behandlinger.  

 

Mærkning 

Pulpen pakkes i dagsrationer i plastikposer, der mærkes med label påført fodermiddelkode. 

 

Koder: 

8201 = Rodpulp A 

8202 = Rodpulp C 

8203 = Toppulp A 

8204 = Toppulp C 

8205 = Hø 

 

Dyr 

Der anvendes 25 Leicester beder. 

 

Pasning og faciliteter 

Almindelig pasning, sundhedsovervågning og fodring dokumenteres og foregår efter almindelig DJF 

praksis. 

 

Forsøgsdesign 

Forsøget gennemføres som randomiseret blok design, således at dyrene får en af 5 behandlinger. 

Dyrenes deles op i 5 blokke efter vægt. Dyrene fordeles fordeles derefter tilfældigt på boksene. 

 

Ration  

Den daglige foderration består af ca. 700 g TS (3500 g frisk) i pulp og ca. 300 g TS (325 g frisk 

vægt) af hø. Hø (1000 g TS = 1080 g frisk) indgår også som egentlig behandling ligesom pulpen. For 

at øge rationens råprotein-niveau tildeles hvert får dagligt 8 g urinstof og 2,9 g glaubersalt  opløst i 

50 ml vand ovenpå foderet (25 ml pr. fodring, ovenpå først hø og så pulpen, i krybben). Fårene skal 

have fri adgang til vand. 

 

Fodring  

Foderet er pakket i dagsrationer i plastikposer på frost. Poserne tages op dagen før. Den daglige 

ration fodres på 2 måltider på følgende tider: kl 9 og kl 17.  

 

Forsøgets længde 

Forsøget varer 21 dage, de første 14 dage for tilvænning og de sidste 7 dage for opsamling af fæces. 

Forsøget starter torsdag den 8. januar 2009. Opsamlingen starter torsdag den 22. januar om morge-

nen og slutter torsdag den 29. januar om morgenen.  

 



 
F O B I O :  R o e r  t i l  f o d e r  o g  b i o e n e r g i  Side 89 

Foderoptagelse 

Tilbagevejet foder noteres dagligt.  

 

Fæces opsamling  

Fæces bliver opsamlet i plastik poser, der sættes på bederne vha. et seletøj. Om morgenen tømmes 

poserne og fæces puljes indenfor får og fryses indtil afslutningen af forsøget, hvor den frosne fæces 

blandes og hakkes før frysetørring og analyse.  

 

Minimum notater der opsamles  

Alle sundhedsmæssige observationer og medicinske behandlinger bliver registreret/noteret. Hver dag 

et dyr er ‘sygt’ skal det noteres, også hvis det også var sygt dagen før. 

De følgende notater samles: Fåre-vægt ved start for tilvænning (8/1) og til slut (29/1), foderrester, 

daglig fæces mængde. 
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Appendix E. Workshop og Seminar 

 

 

 

Workshop om  

Roer til foder og bioenergi 
Tirsdag den 28. april 2009, kl. 10.00–14.00 

 

Hvor: 

AgroTech 

Udkærsvej 15, 

8200 Århus N 

 

Program 

10.00 – 10.05   Velkomst v/Karl Martin Schelde, CBMI  

 

10.05 – 10.30 Præsentation af FOBIO konceptet v/Karl Martin Schelde, CBMI 

 

10.30 – 10.45  Resultater af årets sortsforsøg v/Kasper Stefanek, AgroTech  

 

10.45 – 11.05 Forsøg med vådseparation af roer og roetop, samt foderforsøg af pulpfraktion v/Jan V. 

Nørgaard, DJF 

 

11.05 – 12.00  Diskussion og input v/alle 

 

12.00 – 12.45 Frokost 

 

12.45 – 13.30 Fortsat diskussion og input v/alle 

 

13.30 – 13.50 Opfølgning og konklusioner 

 

Ca. 14.00 Tak for i dag 

 

 

Tilmelding kan ske til Karl Martin Schelde på mail kms@cbmi.dk eller tlf. 8999 2508 senest  

fredag den 24. april 2009 

 

 

 

 



ROEN TILBAGE I DANSK LANDBRUG

- ny kombination af foder og bioenergi

Der er angivet ambitiøse politiske mål for at øge anvendelsen af vedvarende 
energi, herunder energi produceret af plantebiomasse fra landbruget. Samtidig vil 

dansk landbrug også i fremtiden have en betydelig husdyrproduktion, som vil efterspørge 
foder og proteinkilder.

Dansk landbrug vil dermed stå med betydelige udfordringer i fremtiden:

• Øget konkurrence om plantebaseret biomasse, også internationalt
• Husdyrbruget vil fortsat efterspørge nye foderkilder
• Krav om bæredygtig udnyttelse af biomassen på arealer, som tilmed vil være begrænsende

Seminaret vil angive mulige løsningsmodeller til denne udfordring! Med fokus på ’Roer tilbage i dansk 
landbrug’ vil der bl.a. blive præsenteret resultater fra et udviklingsprojekt fi nansieret af innovationsloven, 
hvor roer er den primære biomassekilde – i et nyt koncept med kombination af foder og bioenergi. TILMELDING

PROGRAM

Seminar:

09.30 ANKOMST OG KAFFE

10.00 Velkomst og introduktion til projektet FOBIO
 Karl Martin Schelde, CBMI
10.15 Baggrund for idéen om roer til foder og energi
 Henry Kuhr, landmand
10.35 Resultater fra udbytteforsøg samt næringsstofbalance, pesticid- og energiforbrug i roedyrkning
 Anke Stubdgaard/Kathrine Hauge Madsen, AgroTech
11.10  Foderværdi af roepulp - forsøg og resultater
 Jan Værum Nørgaard, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet
11.35 Energipotentiale i roens saftdel - forsøg og modelleringer
 Mette Hedegaard Thomsen, Risø DTU

12.00 FROKOST

12.40 Er konceptet bæredygtigt?
 Henrik Hauggaard-Nielsen, Risø DTU
13.00 Erfaringer med roer til biogas
 Lars Albæk Kristensen, Lemvig Biogas
13.40 Roer som energiafgrøde i fremtiden 
 Jens Nyholm Thomsen, NBR Nordic Beet Research 

14.10 Diskussion og opsamling

14.30 AFSLUTNING

Senest 24. juni 2010 
til Helle Lyngsø på

hl@agropark.dk.

Deltagelse i seminaret, 
inkl. frokost, er gratis. 

Rejseomkostninger er 
for egen regning. 

Seminaret afholdes hos: 
Agro Business Park

Niels Pedersens Allé 2 
8830 Tjele

29. juni 2010
Kl. 09:30-14:30

CBMI
SEMINAR
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