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Hovedbudskaber

– Maksimere værdien pr. hektar 

– Mest mulig biomasse med højest mulig kvalitet (fastholde 
foderproduktion og samtidig producere energi)

– Målrette afgrøder til arealer efter sårbarhed 

– Målrette gødningsbehov til afgrøder efter 
udvaskningsprofil

– Mindske håndteringen af produktet forud for brug

– Så få processer til høst, transport og forbehandling som 
muligt 

– Udnytte biomassen optimalt 

– Kraftvarme: Kun energi (el og varme)

– Biogas: Energi (gas) og gødning

– Bioraf.: Energi (ethanol), foderprotein, materialer 
(platformkemikalier)  
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Fordeling af landbrugsareal i 2013
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Procent
Mio ha. 
(2013)

Samlet landbrugsareal 100,00% 2,65 

Korn 53,98% 1,43 

Rodfrugt 3,16% 0,08 

Kartofler til melproduktion 0,77% 0,02 

Sukkerroer til 
fabrik 1,43% 0,04 

Industrifrø (raps) 6,70% 0,18 

Frø til udsæd 3,19% 0,08 

Græs og grønfoder i omdriften 21,77% 0,58 

Gartneriprodukter 0,74% 0,02 

Juletræer 0,69% 0,02 

0,00% 0,00 



Gødningsparadoks i Danmark

– Af hensyn til vandmiljøet i de indre danske farvande, er der ret 
stramme regler for, hvor store mængder næringsstoffer, der 
må tilføres landbrugsjorden

– På grund af vores store animalske produktion, har vi en stor 
mængde husdyrgødning, der skal spredes på landbrugsjord

– I store områder er det derfor behovet for at bortskaffe 
husdyrgødning, der bestemmer prisen på landbrugsjord – der 
er i princippet et overskud af næringsstoffer

– Dyrkningsmetoder, der kræver store mængder næringsstoffer, 
UDEN udvaskning til vandmiljøet, vil derfor være fordelagtige i 
en del områder. Hvis samme mængde næringsstoffer skulle 
tilføres som kunstgødning ville dyrkningen ikke nødvendigvis 
kunne betragtes som bæredygtig.
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Kulstofindhold i jorden

– Jo mere organisk materiale man efterlader på/i jorden, jo højere 
indhold af kulstof vil man få i jorden

– Man har god viden om at for lavt indhold af kulstof giver problemer 
med jordstrukturen – det er særligt et problem ved lerede jorde

– Man har ikke kunnet vise grænseværdier for hvornår kulstofindholdet 
i jord bliver så lavt, at det går ud over produktionen

– Mindre jordbearbejdning giver langsommere nedbrydning – ved 
mindre jordbearbejdning kan man derfor teoretisk set fjerne mere 
organisk materiale uden at få reduktion af jordens kulstofindhold

– Planterester på jorden reducerer erosion ved regn

– Rødder forventes at give et kulstoftilskud, der er ligeværdigt med fx 
tilskuddet fra halm
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Anlægstyper
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Type Anlæg Input Output

Afbrænding
Varmeværker/
kraftvarme

• Halm • Varme (og el)

Biogas Biogasanlæg

• Gylle
• Affald
• Anden

biomasse

• Biogas (til el/varme eller transport)
• Gødning

Bioraffinaderi

Olieekstraktion + 
foderproduktion

• Industrifrø
(raps)

• Olie (konsum, biodiesel)
• Højprotein-foder

Lignocelluloseanlæg
(fx Inbicon/ 
Maabjerg)

• Halm

• Ethanol
• Lignin (til afbrænding med potentialer for 

højværdiprodukter)
• Vinasse (biogas, gødning)

Stivelse-anlæg
(fx Hveiti)

• Korn
• Ethanol
• Højprotein-foder

‘Helsæd’ • Helsæd

• Ethanol
• Lignin
• Højprotein-foder
• Vinasse (biogas, gødning)
• Potentiale for materialer
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Værdikædeoptimeringer på kort sigt
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Biomasse 
produktion

Høst og 
bjergning

Lagring og 
forbe-

handling
Transport

Bio-
raffinering

Distribution 
og forbrug

O
p

ti
m

er
in

gs
ti

lt
ag • Pelletering

• Brikettering
• Tør-

ensilering

• Special-
byggede 
lastvogne

• Halmrige 
kornsorter

• Supplere med 
græs fra 
vejkanter mv.

• Teknisk 
optimering af 
anlæg

• Midi-baller
• Crimpning, 

snitning, 
valsning

Ø
ko

n
o

m
i

Midi-baller

Specialbyggede 
lastvogne (32 baller) 
Besparelse kr./ton:

Midi-baller

Specialbyggede lastvogne 
i vogntog (32 baller) 
Besparelse  kr./ton:Hesston-baller

Specialbyggede lastvogne 
i vogntog (48 baller) 
Besparelse kr./ton:

Hesston/midi-baller Pelletering 
(350 kr./ton)

Lastvogne Mulig besparelse
(ukendt)

18 kr.

44 kr.

25 kr.

Hesston-baller 
(basisscenarie)

Lastvogne (24 baller). 
Pris i kr./ton v. 50 km: 120



Værdikædeoptimeringer på kort sigt 
- pointer

‒ Optimering af transport giver en mindre besparelse

‒ Mindskes transportomkostningerne vil det også være billigere at køre 
halmen til forbrænding.

‒ Ældre kraft/varme-anlæg aftager ikke altid midi-baller, så skift af balle-
type kræver afsætning til biogas/bioraf.-anlæg

‒ Forbehandling hos landmanden giver kun mening hvis der opnås en 
tilsvarende besparelse hos biogas/bioraf.-anlægget (Pt. er der igangsat 
pilotforsøg- afventer resultater)

‒ Relativt nemt på kort sigt at øge mængden af biomasse til biogas 

‒ Transportbesparelsen ved brikettering kan betale for briketteringen 
hvis halm transporteres længere end 150 km.*

‒ Anlæg skal ligge i lokalområder, hvor der er store mængder af 
værdifattige varer (fx gylle).* 
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* Kjærgaard, I.; Støckler, M.; Mortensen, H.; Sørensen, C.G. og Tybirk, K. 2014. Modelværktøj – Biomasse fra marken til værket. 



Værdikædeoptimeringer på kort sigt-
anbefalinger

– Ved udskiftning af vognpark kan der skiftes til specialbyggede 
lastbiler med vogntog, der kan have 67 % mere vægt.

– Ved køb af nye halmpressere- skift til halmpressere der kan 
presse halmen hårdere.

– For hurtigere at imødekomme ovenstående bør det tænkes i 
hvordan man kan etablere en dedikeret flåde af 
specialbyggede lastbiler således, at lastbilerne kan holdes i 
drift det meste af året, selvom de kun kører med halm.
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Værdikædeoptimeringer på lang sigt

21/09/2016

1. Biomasse 
produktion

2. Høst og 
bjergning

3. Lagring 4. Transport
5. Bio-

raffinering

6. 
Distribution 
og forbrug

• Mere græs

• Flere roer

• Dobbelt-
afgrøder 
(udnyttelse 
af efter-
afgrøder)

• Tidligere høst 
(20-30% 
højere 
udbytte + 
mulighed for 
dobbeltafgrød
er) 

• Helsædshøst/
totalhøst

• Optimer i 
forhold til 
afgrøde,  
anvendelse 
og placering 
af anvendelse

• Sikre høj 
massefylde 

• Kombinere 
med biogas

• Udnytte al 
biomasse til 
produkter

• Løbende 
udvikling af 
højværdi-
produkter

• Integrere bio-
raffinaderier 
med foder-
produktion



1. Biomasseproduktion: Øget biomasseudbytte –
integration med foderproduktion

– Al protein anvendes 
direkte til foder

– Overskydende 
kulhydrater kan 
anvendes til energi eller 
produktion af  
aminosyrer/single cell
protein
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Kulhydrater ”til overs”, når man ønsker foder med 17-20% protein

Kulhydrater til proteinfoder
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* Til illustration af pointe, ej eksakte tal.



1. Biomasseproduktion: afgrødeoptimeringer

– Optimering af afgrøder efter udbytte (fx giver roer højt 
udbytte)

– Efterafgrøder sikrer fuld udnyttelse af jorden og 
næringsstoftilførslen kan øges uden yderligere udvaskning

– Lagerproblematik for nogle afgrøder (fx roer kan være svære 
at lagre uden omsætning)

– Ikke problem for biogas, kun for bioraffinaderier

– Optimering i forhold til anlægstyper (fx roer kan booste halm-
ethanol-produktion)* 

*Se scenarier
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2. Høst og bjergning, lagring og transport

– Tidligere høst sikrer højere udbytte pr ha og giver mulighed for 
bedre at udnytte efterafgrøder

– Totalhøst giver færre håndteringer og større massefylde ved 
transport

– Transport med helsæd kan ske på almindelige lastbiler
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5. Bioraffinering

Der er flere muligheder for bioraffinaderier:

– Små bioraffinaderier (biogas/bioraffinaderier)

– Store bioraffinaderier

– Mulighed for at kombinere raffinaderier - hubstruktur (små 
raffinaderier leverer halvfabrikata til avancerede raffinaderier)
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5. Bioraffinering: Små bioraffinaderier/biogas
- pointer

– Mulighed for behandle lokale små strømme fx grøde skæring, affald 
fra lokal fødevareindustri samt halm og andre råvarer med lav værdi 

– Starte med eksisterende biogasanlæg

– Øget værditilvækst gennem mindre forarbejdning. 

– Foder og gødningsprodukter behøver ikke at blive tørret, hvilket 
sparer anlægs og driftsudgifter. Ved ethanolproduktion
destilleres muligvis kun til 40-50% alkohol – ingen dehydrering af 
alkohol

– Standardprocesser, fx biogas og 1G ethanol

– Præfabrikeret standardiseret udstyr kan reducere anlægsudgifter

– Produktionen kan ske uden at der er personale til stede hele tiden

– En stor del af produkterne bruges lokalt

– Halvfabrikata kan sælges til mere avanceret central raffinering
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Styrker
• Korte transportafstande
• Kan udnytte små produkt/affaldsstrømme, der ellers 

ikke finder anvendelse
• Kan tilpasses lokale forhold
• Giver fleksibilitet

5. Bioraffinering: SWOT- Små Raffinaderier 
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Svagheder
• Har ikke stordriftsfordel
• Få ansatte– ikke mulighed for bred vifte af 

kompetencer
• Begrænset mulighed for at producere avancerede 

højværdi produkter

Muligheder
• Tage udgangspunkt i eksisterende biogasanlæg
• Lokalt ejerskab
• Erfaringer høstes på små anlæg – mindre risiko for 

store fejlinvesteringer
• Kan have berettigelse ud over økonomisk, fordi man 

kan behandle små ressourcestrømme, der ellers ville 
gå tabt/blive et affaldsproblem

• Afsætte halvfabrikata til viderebearbejdning
• Konsulentordninger, som det kendes fra landbruget

Trusler
• Rammebetingelser, der ikke gør det muligt at bruge 

sukker/stivelse råvarer
• Store anlæg har støvsuget markedet for råvarer
• Lave priser på fossilt brændsel

1. 2. 3. 4. 5. 6. 



5. Bioraffinering: Store raffinaderier 
- pointer

– Stor startinvestering

– Kræver store mængder input

– Brug af helsæd og andre råvarer med høj værdi

– Lagring af afgrøder hos landmand

– Højværdi-afgrøder retfærdiggør lange transportafstande

– Logistikoptimering nødvendig

– Øget værditilvækst med højværdiprodukter

– Store anlæg giver mulighed for bred vifte 

af produkter

– Mulighed for avancerede processer 

og højværdiprodukter

– Lagerstabile produkter

– Løbende udvikling af nye produkter
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5. Bioraffinering: SWOT- Store Raffinaderier 
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Styrker
• Stordriftsfordele
• Mulighed for avancerede processer
• Mulighed for specialiseret personale

Svagheder
• Vanskeligt at samle tilstrækkeligt med råvarer på ét sted
• Mindre fleksibilitet
• Meget store investeringer i enkelt anlæg

Muligheder
• Højværdi-specialprodukter kan give bedre rentabilitet
• Co-location med eksisterende anlæg (biogas eller 

kraftværk) kan reducere investeringer og forbedre 
driftsøkonomi

• Inddragelse af sukker/stivelse råvarer kan løse 
transportproblemer

• Bringe flere brancher sammen (kemikalier, energi og 
foderstoffer)

• Investeringer fra pensionskasser o.l.

Trusler
• Rammebetingelser, der ikke gør det muligt at bruge 

sukker/stivelse råvarer
• Konkurrence om råvarer med lokale anlæg
• Lave priser på fossilt brændsel

1. 2. 3. 4. 5. 6. 



5. Bioraffinering: Udvikling i bioraffinering –
eksempel Borregaard, Norge
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• Stadig mere 
kompleks med en 
større og større 
vifte af produkter

• For optimal 
ressourceudnyttelse 
skal vi også have en 
bred råvarevifte.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 



Værdikædeoptimering på lang sigt – pointer og 
anbefalinger

– Optimering fordrer at der løsnes op for brug af stivelse/sukker 
til energiproduktion

– Biomasseproduktionen kan øges

– Det meste protein i biomasse kan udnyttes til foder

– Udnyttelse af energi i biomasse kan ske uden at gå på 
kompromis med foderbehov og miljøforhold

– Behov for situationsbestemt optimering i alle led

– Målrettet afgrødevalg

– Optimeret lagring og transport

– Udnytte alle dele af biomasse til produkter med højest 
mulig værdi
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Scenarie 1: Værdikæde
Biogasanlæg 
Gylle suppleret med halm og roer, små anlæg, kort sigt

21/09/2016

• Halm –
traditionel

• Roer - Toppen 
høstes med 
ekstra 5-7% 
tørstof

• Halm – i 
baller hos 
landmand

• En del halm 
kan ensileres 
sammen med 
roer

• I kampagnen 
–direkte til 
anlæg

• Resten 
ensilage 

• Høj 
massefylde 
sikrer effektiv 
transport

• Biogas
• Add-on

efterhånden 
som 
teknologi 
udvikles 

• Kendt biogas-
distribution

• Digestat som 
gødning

• Kort transport 
til 
udbringning

1. Biomasse 
produktion

2. Høst og 
bjergning

3. Lagring 4. Transport
5. Bio-

raffinering

6. 
Distribution 
og forbrug

• Halm
• Roer



Scenarie 1: Pointer 
Biogasanlæg 
Gylle suppleret med halm og roer, små anlæg, kort sigt

– Biogasproduktion er velkendt og relativ ukompliceret. 

– Sukkerroer giver et højt tørstofudbytte pr hektar – og er 
meget let omsætteligt

– Der er i dag begrænsninger for, hvor stor en andel sukkerroer 
man må bruge, for at opretholde støtte

– Lavt proteinindhold i de anvendte afgrøder – derfor 
uproblematisk, at afgrøderne ikke udnyttes til foder

– Mulighed for at udnytte mindre lokale biomassestrømme

– Kan senere udbygges med lav-teknologisk bioethanolanlæg
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Scenarie 2: Værdikæde
Bioraffinaderi  
Halm og sukker, samspil med biogasanlæg, store anlæg, mellemlang sigt

21/09/2016

• Halm
• Roer
• Melasse og 

andet billigt 
”verdens-
markeds-
sukker”

• Halm – evt
midiballer, el. 
pelletering

• Roer - Toppen 
høstes med 
ekstra 5-7% 
tørstof

• Halm –En del 
halm kan 
ensileres 
sammen med 
roer

• I kampagnen 
–direkte til 
anlæg

• Resten 
ensilage 

• Halm –
special-
byggede 
lastbiler med 
stor volumen

• Synergi 
mellem brug 
af sukker og 
halm til 
ethanolprodu
ktion

• Fjernelse af fx 
furfural

• Ikke-
fermenterbar
fraktion til 
biogas

• Ethanol og 
biogas

• Digestat til 
landbrugsjord

• Lignin til fast 
brændsel, 
intern energi, 
bunkerolie, 
kemikalier

• Furfural til 
plast

1. Biomasse 
produktion

2. Høst og 
bjergning

3. Lagring 4. Transport
5. Bio-

raffinering

6. 
Distribution 
og forbrug



Scenarie 2: Pointer
Bioraffinaderi  
Halm og sukker, samspil med biogasanlæg, store anlæg, mellemlang sigt

– Tilskud af sukker (fra roer eller verdensmarkedet) øger 
ethanolproduktion og gør dermed produktion mere rentabel

– Stordriftsfordele ved at kombinere råvarer

– Store anlæg gør det muligt at arbejde med avancerede 
processer

– Mulighed for trinvis udvikling efterhånden som teknologier 
modnes

– Hvis man fortsætter med double-counting for iblanding af 
halmbaseret ethanol kan ethanolen evt. certificeres som en 
procentdel halmbaseret og en procentdel sukkerbaseret

– Lavt proteinindhold i inputstrøm (halm/roer) – derfor 
uproblematisk at protein ikke udnyttes til foder
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Scenarie 3: Værdikæde
Bioraffinaderi
Korn, stort anlæg, mellemlang sigt

21/09/2016

• Korn • Traditionel • Traditionel • Traditionel • Gennemtestet 
og velkendt 
ethanol-
produktion

• Proteinfoder 
som 
biprodukt

• Mulighed for 
at tilføje 
halmbaseret 
ethanol og 
andre 
processser

• Ethanol
• Proteinfoder
• Evt

integration 
med 
foderbranche

• Klid –
fødevarer-
branche

1. Biomasse 
produktion

2. Høst og 
bjergning

3. Lagring 4. Transport
5. Bio-

raffinering

6. 
Distribution 
og forbrug



– Businesscasen med stivelse/sukkerbaseret-ethanol er tættest 
på at være rentabel (uden støtteordninger)

– Der fjernes ikke noget protein fra foderproduktion

– Plantenæringsstoffer recirkuleres til jorden gennem foderet

– Kan senere udbygges til at udnytte halm

– Kan senere udbygges til mere avancerede processer
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Scenarie 3: Værdikæde
Bioraffinaderi
Korn, stort anlæg, mellemlang sigt



Scenarie 4: Værdikæde
Helsæd, efterafgrøder, stort anlæg, lang sigt

21/09/2016

• Helsædshøst 
(kerne+halm) i 
juli

• Majs eller 
korn

• Efterafgrøde

• Tidlig 
helsædshøst 
(en 
håndtering)

• Balletering
eller 
ensilering

• Hos 
landmanden

• Lang 
transport 
mulig

• Volumenbiler 
måske stadig 
en fordel

• Synergi-
effekter
mellem korn 
og halm 
(gennem 
helsæd)

• Proteinfoder 
som 
biprodukt

• Ikke 
fermenterbar
fraktion til 
foder el. 
biogas

• Ethanol
• Proteinfoder 

Evt
integration 
med 
foderbranche

• Klid –
fødevarebran
che

• Lignin –
energi eller 
specialkemika
lier

• Furfural til 
plastik

1. Biomasse 
produktion

2. Høst og 
bjergning

3. Lagring 4. Transport
5. Bio-

raffinering

6. 
Distribution 
og forbrug



– Giver meget højt udbytte/ha og jorden er dækket hele året

– ”Gratis” ekstra-udbytte ved tidlig høst

– Tidlig høst plus helsædshøst betyder, at marken er tidligere 
klar til såning af efterafgrøde -> større udbytte af 
efterafgrøden

– Tidlig høstet afgrøde er lettere at konvertere (lavere 
behandlingstemperaturer, færre enzymer, kortere 
opholdstider)

– Reducerede omkostninger til høst, lagring og transport ved 
helsæd

– Synergieffekter fra kombination af korn- og halm-ethanol

– Ikke fermenterbar fraktion kan indgå i foder

– Stort anlæg giver mulighed for avancerede processer
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Scenarie 4: Pointer
Helsæd, efterafgrøder, stort anlæg, lang sigt



Bilag
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– Johan Mogensen, Anders Kristoffersen, Novozymes

– Lars Bloch, Andritz

– Sander Bruun, Københavns Universitet
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– Thomas Holst, Halm Leverandørforening

– Torben Chrintz, Concito
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– Uffe Jørgensen, Århus Universitet
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Flowdiagram:
Halm til biogas
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Flowdiagram:
Inbicon/Maabjerg
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Beskrivelse af Maabjerg Energy Concept
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Flowdiagram:
Helsæd
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Beskrivelse af Hveiti
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Tendenser i teknologiudvikling

– Procesudstyr

– Mere energieffektivt fx nye destillationsmetoder

– Fleksibel anvendelse

– Præfabrikeret

– Processer

– Traditionelle teknologier (synteser) bliver tilpasset til 
biomaterialer/molekyler

– Nye metoder til produktion af højværdimolekyler (fx kombinere 
mikroorganismer med elektrolyse og membranteknologi)

– Øge metanudbytte og reducere CO2 udledning ved at tilsætte 
brint fra elektrolyse med vindmøllestrøm

– Organosolv (lignin opløses i ethanol – og udfældes ved stripning) 
egnet til træ, giver højkvalitet lignin med potentielle højværdi 
anvendelser
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Co-location af flere typer anlæg

– Begyndende ansats ses bla. hos:

– Måbjerg (biogas+ethanol)

– Amerikansk ethanolindustri (1G+2G)

– Brasiliansk sukker/ethanolindustri (sukker, ethanol, grøn 
strøm, begyndende 1G+2G)

– Giver en lang række synergier

– Procestekniske udveksling af materiale- og 
energistrømme, blande høj tørstofkoncentration med lav 
tørstofkoncentration

– Bedre udnyttelse af infrastruktur 

– Bedre udnyttelse af procesudstyr mv.

– Stordrift giver mulighed for at ansætte specialister
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