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1. Baggrund for notatet 

NaturErhvervstyrelsen har i mail af 18. oktober 2013 bedt DCA om at identificere og skitsere, 

hvordan en bioøkonomi-/biomasse støtteordning indenfor landdistriktsprogrammet kan designes 

med størst effekt i forhold til miljø, klima, vækst og beskæftigelse.  

 

Baggrunden er et ønske om at bruge landdistriktsprogrammet til at fremme bioøkonomien, og at det 

gennem landdistriktspolitikken er muligt at yde støtte til en række aktiviteter i landbruget eller 

landdistrikterne, som har til formål at understøtte overgangen til en biobaseret økonomi, blandt an-

det ved tilskud til investeringer, klyngedannelse, operationelle grupper under det Europæiske Inno-

vationspartnerskab eller videnoverførsel og informationsaktiviteter. I den sammenhæng er der spe-

cifikt behov for øget viden om følgende elementer: 

 Hvor i værdikæderne for grøn og gul biomasse er der størst potentiale for en støtteordning 

(planteforædling, dyrkningssystemer, indsamling, logistik, transport, forbehandling, raffinering, 

andet?)? Hvor er det største potentiale for – i et givent tidsperspektiv at omsætte udvikling til 

anvendelse? 

 Hvor i værdikæderne er der i dag et marked for den øgede biomasse og en business case for 

landmændene? 

 Hvor er der muligheder for en biomasseindsats, hvor der vil være høj sandsynlighed for at redu-

cere miljøbelastningen, samtidig med at fremme vækst og beskæftigelse?  

 Hvilke LDP-tiltag vil kunne fremme en bæredygtig biomasseproduktion på sårbare jorde, og 

hvilke typer biomasse fra disse jorde vil have de bedste afsætningsmuligheder/bedste miljøpå-

virkning? 

 Er der bestemte teknologier (til høst, indsamling, forbehandling af biomasse), som det kunne 

give mening at støtte? Herunder en analyse af, hvorvidt og hvordan en ny støtteordning kan be-

nyttes til at fremme teknologier, der kan forbedre forsyningskæden for bioraffinering af halm til 

sukker  

 Hvilke(n) type støtteordning vil have den største effekt (investeringsordning, udviklingsprojek-

ter– og demonstrationsordning, samarbejdsprojekter) og hvorfor? 

 En vurdering af om 2015 er for tidligt at lancere en LDP-støtteordning og i givet fald alternativt, 

hvornår der vil være behov og interesse for en sådan ordning, og hvornår den vil have effekt? 

 

I udarbejdelsen af notatet har vi bl.a taget udgangspunkt i nyere analyser Dubgaard et al (2012, 

Dubgaard et al. (2013), Jørgensen et al (2013) samt i nogle af Natur- og Landbrugskommissionens 

anbefalinger, således: 

 

Anb 19: ….kompensation til lodsejere for udtagning  af lavbundsjord, kan reducere udledningen af 

drivhusgasser 

Anb 21 ….opprioritering af forskningsindsatsen inden for nye afgrødesystemer og dyrkningsmeto-

der .. 
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Anb 36: …. Modeller og metoder til effektiv produktion, høst, transport og afsætning af grøn bio-

masse fra vedvarende græs- og naturarealer, f.eks til biogasproduktion 

 

2. Mest relevante biomassetiltag i forhold til miljømæssig relevans 

For at vurdere den miljømæssige relevans af forskellige tiltag til øget biomasseanvendelse tages der 

dels udgangspunkt i de seneste analyser af tiltag til reduktion af landbrugets miljøpåvirkning (Dub-

gaard et al., 2013), dels i rapporten ’Biomasseudnyttelse i Danmark – potentielle ressourcer og bæ-

redygtighed (Jørgensen et al., 2013). 

 I Dubgaard et al. (2013) er analyseret en række forskellige tiltag til reduktion af klimabelastningen, 

idet også sideeffekter på nitratudvaskning og ammoniakfordampning er indregnet. På baggrund 

heraf fandt Dubgaard de nedenfor viste velfærdsøkonomiske omkostninger, der er forbundet med at 

reducere udledningen af CO2 ved tiltag, som enten er direkte koblet til biomasseudnyttelse, eller 

som potentielt kan blive det (efterafgrøder, udtagning af omdriftsarealer til græs og skovrejsning): 

Biogasproduktion af gylle  625 kr/ton CO2-ækv. 

Biogas fra gylle + 10% majs  1195 kr/ton CO2-ækv. 

Biogas fra økologisk kløvergræs  1239 kr/ton CO2-ækv. 

Halm til kraftvarme  624 kr/ton CO2-ækv. 

Dyrkning af energipil  Sandjord -409 kr/ton CO2-ækv. 

 Lerjord -245 kr/ton CO2-ækv. 

 Organogen -191 kr/ton CO2-ækv. 

Frivillige efterafgrøder Sandjord -3375 kr/ton CO2-ækv. 

 Lerjord -1094 kr/ton CO2-ækv. 

Udtagning af omdrift til græs  Sandjord 181 kr/ton CO2-ækv. 

 Lerjord 2404 kr/ton CO2-ækv. 

                                                     Organogen 150 kr/ton CO2-ækv. 

Skovrejsning Sandjord 153 kr/ton CO2-ækv. 

 Lerjord 1188 kr/ton CO2-ækv. 

 

 

Det fremgår af ovenstående, at de eksisterende udnyttelser af gylle og majs til biogas og halm til 

kraftvarme er forholdsvis dyre CO2-reduktionstiltag.  

 

Det fremgår til gengæld, at dyrkning af energipil til det eksisterende træflismarked har en negativ 

omkostning, dvs. vil være en god forretning at gennemføre, hvis eksternaliteter på vandmiljø ind-

regnes, ligesom frivillige efterafgrøder har en negativ omkostning selvom de ikke udnyttes. Videre 

udvikling af forretningsmodeller for energipil (og poppel) og udnyttelse af efterafgrøder er således 

oplagte potentialer at vurdere i nærværende sammenhæng. 
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Herudover viser beregningerne, at udtagning af omdriftsarealer på sand og organogen jord har en 

lav CO2-omkostning. Ophør af dyrkning på disse arealer må forventes at have en negativ effekt på 

vækst og beskæftigelse med mindre der kan ske en anden form for udnyttelse af arealerne f.eks. i 

form af græs fra disse marginale jorde til raffinering og energi. Specielt interessant vil være udnyt-

telse af eksisterende græsarealer på lavbundsjord, da dette ikke konkurrerer med fødevareprodukti-

onen og som en positiv sidegevinst fjernes der sammen med biomassen næringsstoffer fra miljø-

mæssigt sårbare områder og naturplejen sikres til fordel for det åbne landskab og biodiversiteten. 

Hvis energien i biomassen udvindes i et biogasanlæg, kan de høstede næringsstoffer efterfølgende 

anvendes som gødning på mineralske oplandsjorde i omdrift.  

 

Udover disse nævnte biomasser er der i Jørgensen et al (2013) peget på, at en omlægning fra typisk 

korndyrkning til mere højtydende biomasser såsom græs kombineret med bioraffinering (herunder 

at udvinde protein til foder og udnytte den restende biomasse til energi eller andre produkter) inde-

holder væsentlige miljømæssige perspektiver.    

 

3. Marked generelt   

Markedet og infrastrukturen til håndtering er veludviklet for halm og høstet træflis, og det må for-

ventes, at den producerede biomasse let kan afsættes gennem eksisterende kanaler i det omfang der 

er et tilstrækkeligt markedsbehov. Derfor vurderes det ikke særlig relevant at fokusere yderligere på 

udvikling af eksisterende håndteringskæder for halm og træflis, men hvis der er andre kvalitetskrav 

til nye udnyttelser af disse biomasser, kan det komme på tale at udvikle kæder målrettet dette.  

 

Markedet for halmanvendelse er pt. vigende, idet fyring i centrale kraftvarmeværker er under ud-

fasning, og det kan derfor være relevant at se på alternative udnyttelser af halm for at fastholde eller 

evt. øge den nuværende omsætning. 

 

Infrastrukturen for udnyttelse af biomasse til biogas er også veludbygget de fleste steder og hvis de 

gyllebaserede anlæg, der er på tegnebrættet i øjeblikket, bliver realiseret inden for de næste 2-3 år, 

vil der ske en stor udbygning, der resulterer i en stigende efterspørgsel på alternativ biomasse som 

tilsatsmateriale til gyllen for at skabe økonomi i anlæggene. En del af den supplerende biomasse, 

der efterspørges, vil kunne udgøres af dyrkede afgrøder, men pga. det lovgivningsmæssige loft på 

denne anvendelse vil der i stigende grad blive efterspurgt halm og græs fra marginale lavbundsjor-

de. 

 

Markedet for biomasse til avanceret bioraffinering i stor skala vurderes ikke at være til stede i næv-

neværdigt omfang indenfor den nærmeste periode, men der kan være potentiale i enkle metoder til 

at udvinde proteiner fra grønne biomasser.  
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4. Halm som ressource til biogasproduktion 

Halm har et betydeligt potentiale som ressource til energi og anvendes i dag i stort omfang til af-

brænding i de store kraftværker sammen med kul, men denne anvendelse forventes at reduceres i 

takt med at de store kraftværker omstilles til træpiller. Dog kan det tænkes, at det forhold at DONG 

Energy har udviklet en ny forgasningsteknologi kaldet ”Pyroneer”, vil betyde at den forventede 

reduktion vil blive modvirket. Udover halm der anvendes til afbrænding, foder og strøelse er der 

omkring 2 mio. tons halm, som i dag ikke bjærges, og det vurderes at mindst halvdelen af denne 

mængde vil kunne nyttiggøres til energi. Det betyder, at mere end en mio. tons halm vil kunne an-

vendes til biogas og/eller bioraffinering. 

 

Der er planer om fuldskala bioraffineringsanlæg, som kan producere ethanol, biogas og lignin eller 

på sigt andre materialer ud fra en sukkerplatform. Med de nuværende rammebetingelser er der dog 

ikke forventning om snarlig igangsætning. I givet fald vil den eksisterende halmhåndtering, som er 

vel udviklet til brug for kraftvarme, straks kunne benyttes til leverance til bioraffineringsanlæg. 

Yderligere optimering af logistikken ved brikettering e.l. kan dog evt. komme på tale til sin tid. Der-

imod kan det være relevant på det kortere sigt at udnytte halmen til biogasproduktion. 

 

Barrierer 

Der er kun meget sparsomme erfaringer med anvendelse af halm til biogas, men forsøg i praksis på 

Forskningscenter Foulums biogasanlæg viser, at der stabilt og over lang tid kan tilføres ca. 10% 

halm i forhold til tilførslen af gylle. Forsøgene peger på, at forbehandling af halm (f.eks brikettering 

eller ekstrudering) er nødvendig, hvis halm skal anvendes i større stil i gylle baserede anlæg. Tilfør-

sel af halm vil kunne erstatte majs og andre højværdige afgrøder i biogasanlægget. Den forarbejde-

de halm kan tilføres direkte til processen i form af briketter. Disse briketter opløses og opslæmmes i 

reaktorvæsken og halmen omsættes til biogas. Uden forbehandlingen er det ikke muligt fysisk at 

håndtere halmen sammen med gyllen, da halmen vil danne flydelag i reaktoren og hindre en effek-

tiv omrøring. Forbehandlingen øger endvidere gaspotentialet af halmen, men med den type forbe-

handling, der finder sted i dag, konverteres kun ca. 65% af halmens energi til biogas, og der er såle-

des stadig et potentiale for forbedringer. Endvidere er økonomien pga. store omkostninger til forbe-

handling stadig ikke tilstrækkelig god. Der er således behov for at udvikle nye og mere effektive 

forbehandlingsmetoder. 

 

Effekt af forbedringer 

Hvis teknologien til forbehandling forbedres, vurderes det at efterspørgselen efter halm til biogas vil 

stige betydeligt. Anvendelse af halm til biogas har en række fordele, da der er større fleksibilitet i 

forhold til bjærgning og lagring, fordi der kan accepteres et større vandindhold. Det vurderes såle-

des muligt at oplagre halmen i udendørs halmstakke. Endvidere vil biogasproduktion resultere i 

tilbageførsel til jorden af størstedelen af halmens kalium og en del af halmens kulstof. Foreløbige 

resultater tyder på, at dette tilbageførte kulstof er mere tungt nedbrydeligt i jorden og derfor giver 
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stor klimaeffekt ift. afbrænding af halmen. En velfærdsøkonomisk analyse af halmudnyttelse til 

biogas vil derfor være interessant. Anvendelse af større mængder halm vil have en positiv indfly-

delse på beskæftigelsen i forbindelse med bjærgning og håndtering på biogasanlæg, og der vil være 

et udviklingspotentiale for firmaer, der producerer udstyr til forbehandling. 

 

Potentialet til biogas 

Erfaringer fra eksisterende projekter, hvor halm anvendes til biogas, er, at det fungerer med dagens 

biogasteknologi og forbehandling, hvis der sker en samudrådning af gylle og maksimalt 10% halm. 

Den samlede mængde gylle, der i dag opsamles, er ca. 30 mill. tons, men kun ca. 2.5 mill. tons an-

vendes til biogasanlæg. Målsætningerne er imidlertid, at halvdelen af husdyrgødningen inden 2020 

skal anvendes til biogas, men de fleste aktører indenfor branchen mener ikke dette mål er opnåeligt. 

I øjeblikket er der planer for etablering af en række nye anlæg, der, hvis alle anlæg bliver realiseret, 

vil kunne behandle yderligere 4 mio. tons, således at den samlede mængde bliver ca. 6.5 mio. tons. 

Det vil svare til, at ca. 650.000 tons halm vil kunne anvendes til biogas indenfor en 5-10 årig perio-

de. Da alle de planlagte anlæg sikkert ikke bliver realiseret, vil et mere forsigtigt skøn være ca. 

500.000 tons. 

 

Mulige støtteordninger  

Relevante støtteordninger kunne være investeringsstøtte til forbehandling, samt udviklings- og de-

monstrationsaktiviteter til hensigtsmæssig håndtering i biogasanlæggene.  

 

5. Dyrkning af energiafgrøder til forbrænding 

Barrierer 

Selvom velfærdsøkonomien ved dyrkning af energiafgrøder som f.eks. energipil jf. Dubgaard et al. 

potentielt er meget positiv, er der dog flere problemer knyttet hertil. Dels forudsætter beregningen 

en ca. 20-årig omdrift af pilene, hvilket reducerer landmandens fleksibilitet i forhold til fremtidige 

markedsændringer (fx stigende priser på fødevarer) og indebærer en risiko for sygdomsangreb e.l. i 

perioden. En anden problemstilling er, at de forudsatte udbytter for energipil ikke i dag opnås i 

praksis, idet ukrudtsbekæmpelse, gødskning og generel rettidig omhu i produktionen ofte mangler.  

 

Der skelnes ofte mellem to forskellige typer dyrkningssystemer for energipil: Direkte høst som in-

kluderer høst og flisning i samme arbejdsgang, og helskudshøst, hvor flisning først foregår senere 

evt. efter lagring. Vandindholdet i direkte høstet pileflis ved høst er typisk på 50-55%, hvilket er lidt 

for højt for nogle aftagere af træflis. Alternativt kan der anvendes helskudshøst af pil med efterføl-

gende lagring, hvorved vandindholdet reduceres til 25-35%, og dermed kan energiudnyttelsen øges, 

eller det kan gøre biomassen mere velegnet til anden form for energiudnyttelse som forgasning. 

Selvom enkelte firmaer allerede tilbyder helskudshøst af energipil og poppel er der behov for yder-

ligere udvikling af denne forsyningskæde vurderet ud fra de foreløbige produktionskalkuler (Larsen 

og Maegaard, 2010).  
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Mulige effekter af forbedringer  

De primære effekter er knyttet til reduktion i udledningen af drivhusgasser samt til reduceret kvæl-

stofudledning fra landbruget ved at erstatte korndyrkning med flerårige energiafgrøder. Ved erstat-

ning af eksisterende omdriftsafgrøder med energiafgrøder kan ikke forventes en øget omsætning og 

dermed ikke øget beskæftigelse. Men hvis miljøkrav kan opfyldes ved en produktion af biomasse til 

energi fremfor udtagning af eller reducerede gødningsnormer på miljøfølsomme arealer, forventes 

det, at energiafgrødeproduktion kan sikre fastholdelse af den nuværende beskæftigelse. Udvikling 

af en ny produktionskæde kan desuden skabe nye job i maskinindustri o.l.. 

Bedre metoder til helskudshøst betyder også, at det bliver muligt at høste lidt ældre piletræer (3-5 

år) med større stammediameter og dermed relativ mindre barkandel og bedre kvalitet, ligesom op-

timeringsmulighederne i produktionen forøges.   

 

Potentialet 

Der er stor usikkerhed om, hvor stort et areal, der i fremtiden vil blive klassificeret som særlig mil-

jøfølsom og derfor muligvis underlagt yderligere gødningsbegrænsninger. I tidligere scenariebereg-

ninger (Kristensen og Jørgensen, 2012) er det vurderet, at ca. 149.000 ha har en nitrat-retension på 

under 35% og således kunne være aktuel at ændre landbrugspraksis på fra korn til flerårige afgrø-

der.   

 

Mulige støtteordninger  

Relevante støtteordninger inkluderer tilskud til målrettet rådgivning og udviklingsaktiviteter vedr. 

optimal gødskning, klonvalg, ukrudtsmanagement, lagring mm., samt tilskud til udvikling af og 

investering i bedre udstyr til ukrudtsbekæmpelse og høst.  

 

6. Biomasse fra vedvarende græsarealer, herunder engarealer og tørvejorde til biogas 

Barrierer 

Som omtalt er udnyttelse af græs fra udtagne arealer samt fra engarealer og tørvejorde meget rele-

vante tiltag. I denne sammenhæng vurderes det, at omkostningerne til bjergning af biomasse fra 

engarealerne og andre våde områder at være den største barriere for implementering. Dubgaard et 

al. (2012) fandt, at der uden hektartilskud var nogenlunde balance mellem indtægter og omkostnin-

ger ved at producere biogas fra engarealer, og konkluderede at et biogasanlæg ikke har mulighed for 

at betale en pris for græsensilage, som overstiger de beregnede omkostninger ved bjærgning, ensile-

ring og transport. Ejere af sådanne arealer har derfor ikke umiddelbart noget økonomisk incitament 

til at producere græsbiomasse til biogasproduktion på arealerne.  

 

Samtidig er de omhandlede arealer ofte fragmenterede med mange lodsejere, for hvem udnyttelsen 

af arealerne kun har lille økonomisk betydning. 
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Nye undersøgelser har vist, at der kunne laves en fornuftig forretningsplan for udnyttelse af relativt 

tørre engarealer (EU Interreg projektet (BioM)). Beregningerne forudsatte, at der kunne høstes på 

forholdsvis tørre engarealer med konventionelle høst- og bjergningsmaskiner, og at lagerfast græs 

med 70-80% tørstof blev transporteret og lagret uden indpakning eller overdækning. Fortsat dræ-

ning af tørvejorde er imidlertid i modstrid med Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger 

(Jensen et al., 2013). Et af tiltagene i regeringens klimaplan går således ud på at udtage 35.000 ha 

drænede tørvejorde, som er i landbrugsmæssig omdrift (Anon, 2013). Hvis dræning af tørvejordene 

ophører, forventes en kraftig reduktion i udledningen af CO2 og dermed en betragtelig reduktion i 

landbrugets samlede udledning af drivhusgasser, men samtidig vil bjergning af biomasse blive van-

skeligere og mere omkostningstungt. Hvis udrænede tørvejorde fortsat skal udnyttes landbrugsmæs-

sigt, kræves udvikling af nye dyrkningssystemer med afgrøder, der trives ved høj vandstand og ud-

vikling af ny høstteknologi. 

 

Selv om græs har et betydeligt potentiale som ressource til biogas er der dog en række begrænsnin-

ger. Ofte vil det være nødvendig med en forbehandling for at få processen til at forløbe hensigts-

mæssig og effektive, og i f.eks. de undersøgelser baseret på udnyttelse af enggræs til biogas var det 

en forudsætning for forretningsplanen, at der fandt en forbehandling sted af det relativt svært om-

sættelige græs i form af ekstrudering inden afgasning i biogasanlægget.  

 

Effekt af forbedringer 

Hvis det bliver profitabelt for landmændene at udnytte græs produceret på fugtige enge og tørvejor-

der vil det være en samfundsmæssig gevinst, dels ved at produktionspotentialet udnyttes til energi-

produktion som erstatning for fossile brændstoffer, og dels at der foregår en naturpleje, der forbyg-

ger at arealerne springer i skov. Det vil samtidig understøtte vækst og beskæftigelse. Hvis der ud-

vikles nye løsninger for specialmaskiner, der giver mulighed for flere græsslæt om året og større 

fleksibilitet ift. høsttidspunktet, kan der endvidere opnås en mere optimal naturpleje.  

 

Mulige støtteordninger 

En vigtig ting vil være støtte til nye teknologier til høst og transport af biomasse fra disse arealer, 

samt støtte til driftsfællesskaber i betragtning af at den enkelte lodsejer typisk råder over et lille are-

al. De nødvendige (effektive og lette) maskiner findes ikke i dag, og det er svært at forestille sig, at 

problematikken umiddelbart vil blive taget op af de etablerede større maskinfabrikker. Derfor kan 

det være relevant at støtte landmandsinitiativer til nye høst- og håndteringsmetoder, til maskinfæl-

lesskaber samt til driftsfællesskaber i øvrigt for områderne.   

 

Hertil kommer tilskud til rådgivning om god drift af sådanne arealer, ligesom det kunne være rele-

vant med tilskud til demonstrationsprojekter med nye højtydende energiafgrøder (eks. rørgræs) der 

trives ved høj vandstand (Paludikultur). Tagrør er også en mulighed, hvor noget af produktionen 

kan afsættes som højværdigt tækkemateriale i stedet for nuværende import fra Østeuropa og Kina. 
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Endelig vil det være relevant at støtte udviklingsaktiviteter som fortørring, opbevaring, transport og 

forbehandling (fx ekstrudering).  

 

Potentialet til biogas 

Ved anvendelse af tør græs biomasse vil der være de samme problemstillinger som ved anvendelse 

af halm, og det forventes således, at der skal foregå en form for forbehandling, og at der skal foregå 

samudrådning af gylle og maksimalt 10% græs. Med et forsigtigt skøn på, at der behandles 6.5 mio 

tons gylle inden for de næst 5-10 år vil det betyde, at der er mulighed for behandling af op mod 

650.000 tons tør græs svarende til ca. 400.000 tons tørstof. Ved et tørstofudbytte på 4 tons per ha, 

svarer dette således til græs fra 100.000 ha. Det svarer ca. til det nuværende areal med permanent 

græs på lavbundsarealer (Kristensen & Jørgensen, 2012). Da der sikkert samtidigt i en vis udstræk-

ning vil blive behandlet halm vil mængden der kan aftages, sikkert være mindre. Ved en antagelse 

om, at 50% af den tørre biomasse kommer fra halm og den anden fra græs vil det svare til ca. 

50.000 ha. 

 

7. Efterafgrøder til biogas  

Barrierer 

Frivillige efterafgrøder til biogasproduktion er som nævnt også samfundsmæssig interessant. Mu-

ligheden vil dog næppe blive udnyttet af landmændene, da der er tale om en miljøøkonomisk ge-

vinst, som ikke umiddelbart kommer dem til gode.   

Herudover viser flere undersøgelser, at det med de nuværende udbytter (oftest langt under et ton 

tørstof pr. ha) ikke er rentabelt at høste efterafgrøderne. Tidligere høst af hovedafgrøden, brug af N-

fikserende efterafgrøder eller gødskning af efterafgrøderne vil formentlig være nødvendigt for at 

øge udbytterne til et niveau, som det kan betale sig at udnytte. Hvis efterafgrøden fjernes vil en 

gødskning af efterafgrøden næppe øge nitratudvaskningen, tværtimod vil den tidligere etablering 

kunne bidrage til en øget reduktion, men der mangler eksperimentel dokumentation herfor (Jørgen-

sen, 2012). Der pågår forsøg med separat høst af kernerne af korn, mens halmen efterlades stående, 

hvori efterafgrøden vokser op og der sker en samlet høst af halm og efterafgrøde i november med 

henblik på udnyttelse til biogas. Halmen bidrager til reduktion af saftafløb fra efterafgrøden, men da 

høsttidspunktet ikke har været fremskyndet i disse forsøg, er kun opnået begrænset biomasse fra 

efterafgrøde (Fog, 2014).  

Mulige effekter af forbedringer  

En væsentlig effekt vil være udnyttelse af biomasse, der erstatter fossile brændstoffer uden at påvir-

ke fødevareproduktionen. Der vil således kunne opnås øget vækst og beskæftigelse. En sikring af 

bedre tilvækst i efterafgrøder vil samtidig forventes at medføre en mere sikker miljøeffekt af efter-

afgrøder. 
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Mulige støtteordninger 

Støtte til udvikling af nye metoder til tidlig etablering af efterafgrøde samt til udvikling af relevante 

høst- og lagermetoder både for hoved- og efterafgrøde synes relevante her, ligesom støtte til målret-

tet rådgivning og demonstrationsprojekter er relevante. 

Potentialet til biogas 

Efterafgrøder vil typisk have et højt vandindhold og kan derfor udgøre en stor andel af biomassen 

ved samudrådning med gylle. Det vurderes, at efterafgrøder kan udgøre ca. 25% af biomassen ved 

et tørstofindhold på 40%. Ved en antagelse om at der behandles 6.5 mio. tons gylle inden for de 

næste 5-10 år vil det betyde at der er mulighed for behandling af op mod 1.6 mio. tons efterafgrøde 

svarende til 650.000 tons tørstof. Ved et udbytte på 1,5 tons tørstof per ha svarer det til 430.000 ha, 

hvilket er omtrent dobbelt så stort et areal, som det der findes i dag (Kristensen & Jørgensen, 2012). 

Da efterafgrøde er en våd og letomsættelig biomasse vil anvendelsen ikke nødvendigvis være i kon-

kurrence med anvendelse af halm og enggræs. 

 

8. Udvinding af proteinfoder fra grøn biomasse  

Græs og bælgplanter har et højt indhold af protein og har en god aminosyresammensætning til fod-

ring af husdyr. Til enmavede dyr som svin og fjerkræ er fodring med de grønne fiberrige afgrøder 

imidlertid ikke særligt relevant som følge af dyrenes fordøjelsessystem. Hvis omvendt de proteinri-

ge fraktioner af den grønne biomasse separeres fra de fiberrige dele forventes det muligt at udnytte 

protein fra grønne biomasser til erstatning af sojaprotein, der i dag importeres i stort omfang. Da 

udbyttet af græs per arealenhed kan blive betydeligt større end fra korn (halm+ kerne), vil en udnyt-

telse af græs og bælgsæd til dels foder, dels energi og materialer kunne ske uden at reducere fødeva-

reproduktionen. Dermed kan undgås afledte miljøeffekter af bioenergiproduktion som følge af 

iLUC (indirect Land Use Change). 

Barrierer 

Der udestår udvikling af konkrete teknikker til udtræk af foderprotein, test af foderværdi, lagring 

osv. En række forskningsprojekter igangsættes i 2013 og 2014 med henblik på at skabe videngrund-

lag for at udvikle denne produktlinje. I Tyskland og Østrig findes pilotanlæg, men endnu ikke fuld-

skala kommercielle anlæg.  

Det er således også uvist, hvor sandsynligt det vil være at kunne udvikle konkurrencedygtige pro-

duktioner på området. Der er potentiale for også at udtrække andre komponenter ved bioraffinering 

af grøn biomasse, fx teknisk protein eller mælkesyre, som kan sælges til højere priser. Men det 

kræver yderligere teknisk udvikling og procesoptimering. 

Effekter af forbedringer 

Omlægning fra nuværende produktion af foderkorn til græsproduktion vil medføre kraftig reduktion 

i nitratudvaskning og pesticidforbrug samt bidrage til en øget kulstoflagring i jorden.  
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Produktion af dansk foderprotein vil bidrage til vækst og beskæftigelse via øget merværdi fra plan-

teavlsproduktionen og reduceret import af soja. Desuden vil de producerede animalske produkter 

kunne markedsføres med en mindre klimabelastning som følge af kulstoflagring i jord og reduceret 

transport i forhold til ved import. 

Fiberfraktionen fra græsset kan yderligere bioraffineres, eller den kan mere simpelt udnyttes til bio-

energi i fx biogasanlæg. Det vil kunne bidrage til at sikre forsyningen med energirige biomasser til 

supplement af gylle i biogasanlæg. 

Mulige støtteordninger 

Det kan være relevant at støtte udvikling af simple fraktioneringsteknologier, som kan bidrage til en 

første evaluering af potentialer for proteinproduktion fra grøn biomasse. Det kan være relevant at 

anlægge disse i relation til et biogasanlæg, således at billig varme kan udnyttes til procesenergi eller 

tørring af produkter, og restprodukter fra bioraffineringen kan omsættes til biogas. 

Der vil også være behov for test af foderværdi, udvikling af foderhåndtering m.m. 

Støtte vil være særlig relevant i områder af landet, hvor det er vanskeligt at opfylde Vandrammedi-

rektivet eller hvor indsatsområder for drikkevandsbeskyttelse kræver omfattende pesticidfri dyrk-

ning, hvilket kan være svært at opfylde med den eksisterende kornproduktion.  

Potentiale 

Givet at der kan udvikles en konkurrencedygtig bioraffinering med efterfølgende håndtering og 

udnyttelse af proteinfraktionen i de efterfølgende led vil der være et endog meget stort potentiale. Pt 

importerer Danmark sojaprotein fra et areal på størrelse med Sjælland. 
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9. Skematisk oversigt over mulige effekter af forskellige tiltag, kvalitativt 

  Effekter på 

vækst og 

beskæfti-

gelse
1)

 

Potentielt omfang Effekter på 

miljø 

Effekter på klima Effekter på 

natur 

Halm til biogas Positiv via 

øget udnyt-

telse af en 

uudnyttet 

ressource.  

ca. 1 mio. tons halm 

udnyttes ikke i dag  

Ingen væsentlige 

effekter 

CO2-reduktion fra 

energiproduktion. 

Stabilt kulstof tilba-

geføres til dyrk-

ningsjorden. Vigtigt 

at undgå metan-

emission fra bio-

gasanlægget. 

Ingen væsent-

lige 

Energiafgrøder 

til forbrænding 

Vil afhænge 

af hvilken 

produktion 

der erstattes 

Stort marked for 

træbrændsel. Af-

hænger af teknologi-

valg (træpil-

ler/træflis) 

Ved erstatning 

af enårige afgrø-

der fås en bety-

delig reduktion i 

nitratudvaskning 

og pesticidfor-

brug  

CO2-reduktion fra 

energiproduktion. 

Opbygning af kul-

stof i jord ved om-

lægning af rotati-

onsafgrøder. ILUC 

kan øge emissionen. 

Vil afhænge af 

hvilken pro-

duktion der 

erstattes 

Græs til biogas Positiv via 

øget udnyt-

telse af en 

uudnyttet 

ressource. 

50.000 ha  Høst af biomas-

se kan fjerne N 

og P fra sårbare 

engarealer?? 

CO2-reduktion fra 

energiproduktion. 

Stabilt kulstof tilba-

geføres til dyrk-

ningsjorden. Hvis 

dræning af tørve-

jordene ophører, 

forventes en kraftig 

reduktion i udled-

ningen af CO2  

Kan øge flora-

diversitet ved 

fjernelse af 

næringsstoffer 

ved høst 

Efterafgrøder til 

biogas 

Positiv via 

øget udnyt-

telse af en 

uudnyttet 

ressource. 

Op til 200.000 ha, 

men kræver optime-

ring af efterafgrøde-

væksten 

Viden om effekt 

på nitratudvask-

ning bør opnås 

CO2-reduktion fra 

energiproduktion. 

Stabilt kulstof tilba-

geføres til dyrk-

ningsjorden. Undgå 

metan-emission ved 

udnyttelsen. 

Ingen væsent-

lig 

Græs og bælg-

sæd til bioraffi-

nering 

Forventet 

positiv, hvis 

værdifulde 

produkter 

kan udvin-

des og sam-

let produkti-

on øges 

Potentielt meget 

stort. 

Ved erstatning 

af enårige afgrø-

der fås en bety-

delig reduktion i 

nitratudvaskning 

og pesticidfor-

brug 

CO2-reduktion fra 

energiproduktion. 

Vil afhænge af 

hvilken pro-

duktion der 

erstattes 

1) Bruttoværditilvækst (i landdistriktet)  
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Konklusion 

Sammenfattende konkluderer vi nedenstående: 

Hvor i værdikæderne for grøn og gul biomasse er der størst 

potentiale for en støtteordning (planteforædling, dyrkningssy-

stemer, indsamling, logistik, transport, forbehandling, raffine-

ring, andet?)? Hvor er det største potentiale for – i et givent 

tidsperspektiv at omsætte udvikling til anvendelse? 

De største potentialer for umiddelbar udnyttelse ligger i 

støtte til udvikling af dyrkningssystemer for flerårige 

energiafgrøder som pil og poppel, høst af græsbiomasse 

fra fugtige områder, samt forbehandling af græs- og 

halmbiomasse til biogas.  

Herudover er der et stort potentiale i støtte til udvinding 

af simple fraktioneringsteknologier af protein til foder-

brug fra græs og bælgplanteafgrøder samt test af dets 

anvendelse.  

På længere sigt håndtering og forberedelse af halm til 

bioraffinering  

Hvor i værdikæderne er der i dag et marked for den øgede 

biomasse og en business case for landmændene? 

Biomasse til biogas samt træbiomasse fra landbrugsarea-

ler til forbrænding 

Hvor er der muligheder for en biomasseindsats, hvor der vil 

være høj sandsynlighed for at reducere miljøbelastningen, 

samtidig med at fremme vækst og beskæftigelse?  

Biomasse fra enge og tørvejorde til biogasproduktion 

Flerårige energiafgrøder dyrket på miljøfølsomme områ-

der, der ellers ville skulle reducere gødningsanvendelsen.  

Teknologier til proteinfraktionering af grønne biomasser 

Hvilke LDP-tiltag vil kunne fremme en bæredygtig biomas-

seproduktion på sårbare jorde, og hvilke typer biomasse fra 

disse jorde vil have de bedste afsætningsmuligheder/bedste 

miljøpåvirkning? 

Støtte til høstmetoder fra engarealer og tørvejorde samt 

til forbehandling af græs med henblik på mere effektiv 

biogasproduktion samt støtte til udvikling af flerårige 

energiafgrøder dyrket på miljøfølsomme områder 

Er der bestemte teknologier (til høst, indsamling, forbehand-

ling af biomasse), som det kunne give mening at støtte? 

Herunder en analyse af, hvorvidt og hvordan en ny støtteord-

ning kan benyttes til at fremme teknologier, der kan forbedre 

forsyningskæden for bioraffinering af halm til sukker  

Det vigtigste vurderes at være støtteordning til håndte-

ring af græsbiomasse fra fugtige arealer samt flerårige 

energiafgrøder. Mht til halm til bioraffinering kunne et 

relevant tiltag være udvikling af brikettering af hensyn til 

transport.  

Hvilke(n) type støtteordning vil have den største effekt (inve-

steringsordning, udviklingsprojekter– og demonstrationsord-

ning, samarbejdsprojekter) og hvorfor? 

Der er behov for såvel investeringsordning, udviklings- 

og samarbejdsprojekter samt til rådgivning og demon-

strationsordning.   

En vurdering af om 2015 er for tidligt at lancere en LDP-

støtteordning og i givet fald alternativt, hvornår der vil være 

behov og interesse for en sådan ordning, og hvornår den vil 

have effekt? 

Det vurderes, at det ikke er for tidligt at etablere en 

støtteordning til håndtering af græsbiomasse og halm til 

biogas samt videreudvikling af energiafgrødeproduktio-

ner fra flerårige afgrøder, idet markedet er til stede. 

Omvendt vurderes det for tidligt at lancere en ordning til 

bioraffinering af halm. 
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