
 

 

 

 
 DCA - Nationalt Center for 

Fødevarer og Jordbrug 

Aarhus Universitet  

 

Blichers Allé 20 

Postboks 50 

8830 Tjele 

Tlf .: 8715 6000 

Fax:  

E-mail:  djf@agrsci.dk  

http://agrsci.au.dk/  

 

Susanne Elmholt  

 

Koordinator for 

myndighedsrådgivning 

 

Dato: 4. januar 2012 

 
 

Direkte tlf. : 8715 7685 

E-mail:  

Susanne.Elmholt@agrsci.dk  

 

Afs. CVR-nr.:  57607556 

 
 

Side 1/7 

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 
AARHUS UNIVERSITET 

 

NaturErhvervstyrelsen 

Vedrørende ”Notat om problemstilling omkring kontrolmodel for 

etableringstilskud til biogasanlæg”  

 DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug har den 23. december 

modtaget en anmodning fra NaturErhvervstyrelsen om at vurdere om og 

hvordan, der kan opstilles en kontrolmodel for etableringstilskud til biogas-

anlæg. 

Nedenstående notat er udarbejdet af seniorforsker Henrik Bjarne Møller, In-

stitut for Ingeniørvidenskab. 

  

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt  

Seniorforsker, koordinator for myndighedsrådgivning 

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 
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Notat om problemstilling omkring kontrol model for etablerings-

tilskud til biogasanlæg 

 

I sin bestilling af nærværende notat anfører NaturErhvervstyrelsen, at Føde-

vareministeriet har modtaget en henvendelse vedr. etableringstilskud til bio-

gasanlæg, hvori det hedder: ”Vi arbejder i vores planlægning af det store 60 

MW biogasanlæg ved Tønder med, at vi ville spare at transportere 175.000 

tons svinegylle frem og tilbage og i stedet for separere svinegyllen ude hos 

landmanden og så kun køre fiberdelen til biogasanlægget(se nedennævnte 

tal på kørsel), hvor vi har samme logistik for de kommende biogasanlæg 

som vi planlægger! Men med det som vi kan forstå er, at det kun er fiber-

mængden der vil tælle med i opgørelsen af den mængde der føres ind i bio-

gasanlægget i forbindelse med opgørelsen af de 75% og ikke rågyllemæng-

den, eller skal man fortolke at biogasanlægget er inklusiv separationsan-

lægget og herigennem er det rågyllemængden der tæller?” 

På baggrund af denne henvendelse har NaturErhvervstyrelsen stillet nogle 

spørgsmål til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. Spørgsmål 

fra NaturErhvervstyrelsen er anført i kursiv. 

 

Spørgsmål: Århus Universitet bedes på baggrund af ovenstående henven-

delse vurdere, om og hvordan der kan opstilles en kontrolmodel for etable-

ringsstilskuddet, der kan tage forbehold for den fremhævede problemstilling 

vedr. levering af separeret gylle. Her ønskes belyst såvel modeller baseret på 

fysisk evidens og modeller baseret på standardantagelser om indhold. Der 

bedes således sondret mellem 2 potentielle modeller. 

Svar: Anlægstilskud til biogasanlæg har til formål at fremme anvendelsen af 

husdyrgødning i anlæggene, da denne biomasse giver en større CO2 gevinst 

end plantebiomasse. Den miljømæssige gevinst ved anvendelse af husdyrgød-

ning vil derfor alt andet lige afhænge af tørstofmængden, der behandles, og 

den faste fraktion, der fremkommer ved separation af flydende husdyrgød-

ning, vil derfor give en større gevinst per vægtenhed end en tilsvarende 

mængde gylle. Der kan derfor med rette argumenteres for, at fast gødning fra 

gylleseparation bør tælle mere end gylle. Det kan imidlertid diskuteres, hvor 

meget en enhed fast svarer til i forhold til flydende, og her kan tænkes flere 

modeller.  

Hvis mængden af husdyrgødning i forhold til anden biomasse opgøres på tør-

stofbasis vil faste fraktioner, fremkommet ved gylleseparation, automatisk 

vægte langt mere end flydende husdyrgødning, men de aktører, der vil etable-

re biogasanlæg vil næppe være tilhængere af denne model, der vil betyde at 

der skal tilføres langt mere flydende husdyrgødning i forhold til anden bio-

masse end tilfældet er i dag. 

En anden model kan være, at al den gødning, der separeres, skal indregnes 

som om hele mængden er tilført biogasanlægget. Enhver form for gyllesepara-
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tion vil imidlertid indebære, at en vis mængde tørstof efterlades på bedriften, 

og derved er det kun en andel af gyllens tørstof, der bliver anvendt på biogas-

anlægget. Den mængde tørstof, der vil blive tilført biogasanlægget, vil afhæn-

ge af den separationsteknologi, der anvendes, og vil kunne variere fra 20-

80%.  

Den ideelle løsning til bedømmelse af med hvilken andel den faste fraktion 

skal indgå i beregning er at måle mængden af tørstof, der tilføres biogasan-

lægget med den faste fraktion og omsætte det til den mængde gylle, der inde-

holder den tilsvarende mængde tørstof. Problemet vil dermed være begrænset 

til at definere tørstofindholdet i den gylle, der separeres, og i den faste frakti-

on. Her kan gødningsnormerne for den type gylle, der er anvendt, eventuelt 

bruges. Det vil sige at hvis tørstofindholdet i den faste fraktion er 30% og 

normalindholdet i gyllen, der separeres, er 6%, bør 1 tons fast fraktion svare 

til 5 tons gylle. I praksis er normal tørstofindholdet i gylle dog væsentligt hø-

jere end det faktiske tørstofindhold på bedrifterne, og muligheden for at an-

vende det faktiske tørstofindhold kan derfor overvejes. 

Det vil ved anvendelse af denne model være påkrævet, at mængden af fast 

fraktion afvejes ved levering til biogasanlægget og at tørstofindholdet be-

stemmes ved stikprøver. I projekteringsfasen af anlægget inden tildeling af 

etableringstilskud kan mængden af husdyrgødning, der skal indgå ved separa-

tion, bestemmes ud fra den separationsteknologi, der tænkes anvendt samt 

ud fra antallet af dyreenheder og dyreart der vil indgå i separationen. I den 

forbindelse er det nødvendigt at bruge antagelser for separationseffektiviteten 

af tørstoffet ved forskellige separationsteknologier, hvor der eksempelvis kan 

anvendes værdier for centrifuge, båndsigte med polymer og skruepresse på 

hhv. 60, 60 og 20%. 

 

Spørgsmål: Problemstillingen illustrerer et ønske om at den fraseparerede 

husdyrgødning, der ikke tilføres biogasanlægget, indregnes i opgørelsen 

over mængden af husdyrgødning anbragt i et anlæg. Der er en støttebetin-

gelse for opnåelse af etableringstilskuddet, at biogasfællesanlæg hvert år til-

føres 75 pct. husdyrgødning målt i tons, ift. anlæggets kapacitet.    

lmødekommelse af ønsket indebærer, at der vil skulle foretages tilpasninger 

af den eksisterende ordning med dertil hørende behov for belysning af kon-

sekvenserne.  

Af særlig betydning, har FVM et behov for at få afdækket mulighederne for 

at gennemføre en effektiv kontrol af tilskudsmodtagere, der kan danne 

grundlag for en kvalificeret vurdering af støttebetingelsernes efterlevelse i 

forbindelse med kontrolforretningen. Der anmodes om nærmere redegørelse 

af de kontrolinstrumenter, der kan tages i anvendelse med henblik på at ef-

terprøve om mængden af frasorteret gylle ved separation, der angives som 

tilført biogasanlæg, og anmeldt som støtteberettiget  – svarer til den fakti-
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ske separerede gylle (som efterlades på bedriften til direkte udbringning 

(tynd fraktion).  

Svar: Hvis ønsket er at al gylle, der separeres, indregnes, vil det kræve, at der 

etableres en flowmåler med dataopsamling på indpumpningsrøret til separa-

toren. Det vil være en forholdsvis enkel procedure efterfølgende at kontrolle-

re, at de mængder, der opgives, rent faktisk er separeret. Det kan dog diskute-

res, om det vil være en god løsning set fra et miljømæssigt synspunkt, at al 

gylle, der separeres, skal indgå med den samlede mængde uanset separations-

teknologi. Risikoen vil være, at nye anlæg etablerer meget billige separatorer 

med en meget ringe separationseffekt, hvilket betyder at der indgår en meget 

stor mængde husdyrgødning, mens den reelle mængde tørstof, der omsættes 

til biogas, vil være meget lav. Selve kontrollen med at separatoren har be-

handlet den mængde gylle, der er angivet, er dog enkel, og kræver at data på 

flowmåler mindst en gang årligt aflæses. Alternativt kan den separerede 

mængde bestemmes indirekte ud fra mængden af tørstof, der leveres til bio-

gasanlægget, omregnet til gylle. Dette kan gøres ved at dividere med separati-

onseffektivitet og tørstofindhold i den separerede gylle. Den anvendte separa-

tionseffektivitet i beregningen kan ske ud fra den bedst tilgængelige viden om 

den anvendte separator type. Tørstofindholdet, der indgår i beregningen, kan 

ske ud fra gødningsnormerne for den husdyrgødningstype, der separeres. 

Den miljømæssigt bedste løsning, der fremmer anvendelse af effektiv separa-

tionsteknologi, vil imidlertid være, at det udelukkende er den mængde sepa-

reret tørstof, der leveres til biogasanlægget, der indgår, ganget med en separa-

tionsfaktor, så det svarer til den mængde gylle, der skulle have været leveret 

til biogasanlægget for at bidrage med tilsvarende mængde tørstof. Separati-

onsfaktoren kunne beregnes som tørstofindholdet i fiberfraktionen, divideret 

med tørstofindholdet i den gylle, der separeres. Det vil sige at ved et tørstof-

indhold i fiber og gylle på hhv. 30% og 6% vil separationsfaktoren være 5. I 

dette tilfælde vil hvert tons leveret fiber svare til 5 tons gylle. Kontrol af dette 

vil kunne ske ved at al fiber, der leveres, afvejes på brovægt, og at der udtages 

eksempelvis 5 tørstofprøver af fiber fra hver bedrift på årsbasis. 

 

Spørgsmål: Anvendte separationsteknologier (fx centrifuger) skal være 

godkendt til anvendelse iflg. miljølovgivningen. 

Der foretages imidlertid ikke fysisk kontrol med mængden af gylle til sepa-

rering. 

Der ønskes en redegørelse af mulighederne for at gøre separationshandlin-

gen genstand for en valid kontrol. Kan der opstilles antagelser for mængden 

af separerede gylle afhængig af anvendte teknologier?  

Ovenstående bedes anskuet i sammenhæng med NaturErhvervsstyrelsens 

eksisterende regelsæt og behov for eventuelle stramninger vedr. gødnings-

normer og harmoniregler, der fastsætter den maksimale kvantitet af gød-
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ning, som landmanden har til rådighed, og som potentielt kan indgå i frem-

stillingen af biogas.  Samt øvrige eventuelle regler og dokumentationskrav 

pålagt landmænd vedr. mængden af anskaffet husdyrgødning. 

Der ønskes et økonomisk overslag for kontrolforretningen 

Svar: Det vil være muligt at udføre en kontrol af, hvor meget gylle der sepa-

reres ved hjælp af flowmåler med data opsamling, jf. tidligere beskrivelse (no-

tat af 22/9 20111). Endvidere vil den bedst tilgængelige viden for forskellige 

separatorers virkemåde kunne anvendes til at estimere mængden af fiber, der 

fremkommer. dette vil dog være behæftet med en fejlmargin, da separationen 

afhænger af en række forhold som eksempelvis indstilling af separator. Hvis 

der ønskes en præcis fastsættelse af fibermængden, kræves afvejning på bro-

vægt ved leverance til biogasanlæg.  

Der vil være udgifter forbundet med en evt. kontrol. Vi vurderer, at den eneste 

realistiske kontrol vil være, at man kræver, at fibermængden afvejes på bro-

vægt ved leverance til biogasanlæg, og at der tages stikprøver af tørstof. Ind-

gående mængder skal løbende ajourføres i logbog, der kan være genstand for 

ekstern kontrol. Dette vil påføre biogasanlægget en udgift til brovægt, men for 

anlæg, der modtager fiber fra flere forskellige leverandører, vil dette under al-

le omstændigheder være påkrævet for at kunne holde regnskab med indgåen-

de næringsstoffer. Logbogen vil kunne kontrolleres af uvildig instans, og med 

den bedst tilgængelige viden om separatorers effekt kan det vurderes om op-

lysningerne er valide. Der vil dog ikke være et incitament for at opgive ikke- 

korrekte oplysninger, da både modtager og afgiver af gødning har brug for at 

oplysninger er korrekte i forhold til gødningsregnskabet. 

 

Spørgsmål:  

Subsidiært: 

Eksisterende støttebetingelse sondrer ikke mellem rågylle og separeret gylle.  

Kunne man som alternativ tænke tørstofindholdet ind i støttebetingelserne 

(”X pct. husdyrgødning målt i  tørstof (tons)”), således at der opnås en fælles 

opgørelsesmetode, der kan anvendes lige så vel for separeret gylle som rå-

gylle, idet dette  vel dog forudsætter; 

- at der skal laves tørstofanalyser (det rejser vel evt. et finansierings-

spørgsmål). 

- krav til tørstofmålingerne – idet de skal indgå i kontrollen (dokumentati-

onskrav) 

                                                           
1
 Henvisning til Notat af 22/9 2011: Bidrag til vejledning om fastsættelse af a n-

del husdyrgødning der anvendes i biogas anlæg 
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- justering af prioriteringskriterierne, herunder kriteriet vedr. anlægskapa-

citet. 

Vedr. prioriteringskriterier: 

Tilskudsmodtagere udvælges efter anlæggets kapacitet, dvs.: 

- antal tons husdyrgødning, der årligt behandles i reaktoren 

- forventet antal m3 biogas baseret på husdyrgødning, der årligt pro-

duceres. 

Kriterierne er defineret på baggrund af anlæggenes kapacitet til at behandle 

mest muligt husdyrgødning. 

Kriterierne blev opstillet af hensyn til at opstille objektive kriterier. Hvis op-

gørelsen ændres fra ren volumen til TS, hvilken betydning vil dette have for 

prioriteringen af anlæggene?  

Der gennemføres ikke alle steder i dag systematiske tørstofmålinger ifm. le-

verancer af gylle eller på den enkelte bedrift, hvilket besværliggør mulighe-

den for at dokumentere tilført TS samt kontrollere opfyldelsen af sådant et 

krav. Ligeledes vil det pålægge anlæggene ekstra udgifter med henblik på at 

få lavet målingerne.  

Der ønskes en vurdering af de økonomiske konsekvenser af krav om tør-

stofmåling. 

Vægten af tørstofindhold vil skulle udgøre måleenhed ikke alene for gylle 

men for alle tilført biomasse i anlæg. Affald og plantemateriale vil typisk 

have højere tørstofindhold pr. vægtenhed end gylle. TS som målenhed, vil 

betyde at der målt i vægt vil skulle tilføres mere end 50 og 75 pct. gylle i an-

læg på hhv. økologiske og konventionelle bedrifter end tilfældet er med de 

eksisterende støttebetingelser. Det vil gøre det vanskeligere for bedrifter 

med begrænset adgang til gylle at opfylde støttebetingelsen (fx økologiske 

bedrifter). 

Der ønskes en vurdering af et niveauet for mængden af husdyrgødningen 

der vil skulle anbringes i anlæg (målt på TS), der afspejler de eksisterende 

50 pct/75 pct. målt i tons.  

Svar: Det vil være muligt at anvende mængden af tørstof, der leveres til bio-

gasanlægget som beregningsenhed, men dette vil give en betydelig ekstra om-

kostning til målinger og kontrol. Fordelen vil være, at fiber fra separation au-

tomatisk vil vægte langt højere end flydende gødning. Ulempen for anlæggene 

vil være, at der skal langt mere husdyrgødning til, målt i volumen, for at kun-

ne opfylde de 50/75% gødning. For anlæg, der overvejende anvender gylle og 

plantebiomasse, vil der således skulle ca. 5 gange mere gylle til at opfylde kra-

vet om 50/75% husdyrgødning, eftersom plantebiomasse har ca. 5 gange hø-

jere tørstofindhold end gylle. 
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Den eksakte omkostning ved at anvende tørstof som beregningsenhed kræver, 

at det defineres hvilken analysehyppighed og kontrol, der tænkes anvendt. I 

yderste konsekvens, hvor der kræves tørstofmåling af hvert læs gylle og fiber, 

indeholdende eksempelvis 20 ton og en anslået omkostning på 100 kr. per 

tørstofmåling vil dette svare til 5 kr. per ton gødning. Det vurderes imidlertid, 

at en stikprøvekontrol på hvert 5 læs vil være acceptabel, svarende til en ud-

gift på ca. 1 kr. per ton gødning, hvortil kommer administration og kontrol af 

systemet. 


