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Resumé
Formål

Dette kapitel giver et kortfattet resumé på både dansk og engelsk af rapporten og
fremhæver dens vigtigste budskaber.

Dansk
Rammevilkår for biomasseanvendelse

Denne rapport analyserer rammevilkårene for biomasseanvendelse i Danmark
med fokus på mulighederne for at reducere uhensigtsmæssige reguleringsmæssige barrierer, der forhindrer en ny anvendelse af de tilgængelige biomasseressourcer. Analysen er foretaget af COWI på vegne af og i tæt dialog med NaturErhvervstyrelsen i perioden fra november 2014 til februar 2015.

Indhold

I rapporten kortlægges og beskrives otte værdikæder, udvalgt på baggrund af Det
Nationale Bioøkonomipanels udvælgelse af værdikæder samt en vurdering af disse foretaget af COWI. Der er udarbejdet en model for beskrivelsen af værdikæderne; en model, der sikrer, at stort set alle samfundsøkonomiske aspekter tages i
betragtning i forbindelse med beskrivelsen. For hver værdikæde er de for nærværende oplevede barrierer, som forhindrer eller besværliggør en udvikling af bioøkonomien, kortlagt og beskrevet. Det fremhæves, på hvilken måde den enkelte barriere udgør et problem i forhold til den konkrete værdikæde. Sidst men ikke mindst
indeholder rapporten en række forslag til, hvilke skridt der kan tages for at mindske
eller helt fjerne (nogle af) de kortlagte og beskrevne barrierer.

Vigtigste budskaber

Rapporten giver et klart billede af udfordringerne i det eksisterende regulerings- og
støttemæssige landskab for biomasseanvendelse i Danmark. De vigtigste budskaber er:

›

For flere af de i rapporten omhandlede værdikæder er der et uudnyttet potentiale, hvad biomasseanvendelse angår, og der vil være en driftsøkonomisk
gevinst ved en optimal udnyttelse af dette.

›

Udfordringerne forbundet med teknologisk udvikling, herunder nye teknologier
og processer til udnyttelse af biomasseressourcer, synes større end de reguleringsmæssige barrier. I alt fald viser nærværende analyse, at virksomheder,
og andre interessenter oplever, at navnlig teknologiske udfordringer hindrer
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udvikling af en biobaseret produktion, der er konkurrencedygtig i forhold til eksisterende ikke-biobaseret produktion.

›

Mange af de oplevede reguleringsmæssige barrier er koblet op på EUlovgivning. Det gør det vanskeligt at fjerne disse.

›

For en række af værdikæderne er det muligt, relativt omkostningsfrit at løfte
værdikæden op på et niveau, hvor der kan skabes både vækst og beskæftigelse.

›

For de omhandlede værdikæder er der udarbejdet og præsenteret en række
optimeringsforslag, der kan arbejdes videre med på kort sigt hen imod udviklingen af et biobaseret samfund.

English
Framework conditions for biomass
use

This report analyses the framework conditions for biomass use in Denmark focusing on the possibilities for reducing inappropriate regulatory barriers to new applications of available biomass resources. The analysis was made by COWI A/S on
behalf of and in close dialogue with the Danish AgriFish Agency from November
2014 to February 2015.

Contents

The report maps and describes eight value chains selected on the basis of the
value chains identified by the Danish Bioeconomy Panel and assessed by COWI
A/S. A model has been developed to describe the value chains, integrating consideration of practically all socioeconomic aspects. For each value chain, the report
maps and describes current barriers preventing or impeding development of bioeconomy and highlights how each barrier affects the specific value chain. Lastly, the
report proposes a number of measures for reducing or overcoming (some of) the
barriers that were mapped and described.

Key messages

The report gives a clear picture of the challenges of the current regulatory and
subsidy landscape governing biomass use in Denmark. The key messages are:

›

Several of the value chains described in the report have an untapped potential
in terms of biomass use, and optimizing the use of biomass in these chains
can bring socioeconomic gains.

›

Addressing the challenges of technological development, including new technologies and processes for use of biomass resources, seems more difficult
than overcoming regulatory barriers. At any rate, the present analysis shows
that companies and other stakeholders experience that technological challenges impede the development of competitive bio-based production vis-à-vis
existing, conventional production.

›

Many of the regulatory barriers encountered are linked to EU legislation, adding to the difficulty of removing them.
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›

At a limited cost, several of the value chains can be taken to a level where
they can foster growth and stimulate employment.

›

For the value chains concerned, there are a number of optimisation proposals
aiding the transition to a bio-based society, which can be pursued in the short
term.
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Indledning

Nærværende rapport

Denne rapport indeholder en analyse af det regulerings- og støttemæssige
landskab for biomasseanvendelse foretaget af COWI på vegne af og i tæt dialog
med NaturErhvervstyrelsen i perioden fra november 2014 til februar 2015.

Baggrund

Regeringen ønsker at fremme udviklingen hen imod øget biomasseanvendelse i
Danmark, idet en sådan udvikling på en og samme tid forventes at føre til øget
vækst og beskæftigelse i Danmark, bidrage til opnåelsen af målet om et fossilfrit
Danmark i 2050, samt nedsætte Danmarks miljø- og klimabelastning. Dette fremgår klart af regeringens "Vækstplan for vand, bio og miljøløsninger" fra marts 2013
og tillige af regeringens "Vækstplan for fødevarer" fra december 2013. Af førstnævnte vækstplan fremgår endvidere, at regeringen ønsker at iværksætte en række initiativer vedrørende biobaserede løsninger med det formål at sætte skub i udviklingen, produktionen og eksporten af løsninger inden for de mange bioøkonomiske værdikæder, såvel nye som gamle. Et af de initiativer, der skal iværksættes,
vedrører de understøttende rammevilkår for udviklingen. Det drejer sig om Initiativ
21 i "Vækstplan for vand, bio og miljøløsninger": "Gennemgang af natur-, miljø- og
energiregulering med henblik på at reducere uhensigtsmæssige barrierer for den
danske erhvervsudvikling inden for biobaserede løsninger" 1.
Hertil kommer, at Det Nationale Bioøkonomipanel, som blev oprettet i 2013 og
holdt sit første møde i december 2013, ligeledes har slået til lyd for, at der ses nøjere på de reguleringsmæssige barrierer for øget biomasseanvendelse. Dette
fremgår bl.a. af panelets udtalelse fra september 2014 2.
Det er på den baggrund, at NaturErhvervstyrelsen har besluttet at få analyseret det
regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse.

Analysens formål

Analysen skal afdække, hvordan det regulerings- og støttemæssige landskab for
biomasseanvendelse kan justeres med henblik på at reducere uhensigtsmæssige
barrierer, der forhindrer bioøkonomisk anvendelse af tilgængelige danske biomasseressourcer. "Reguleringsmæssige barrierer" skal i denne kontekst forstås bredt
1
2

Regeringen: Vækstplan for vand, bio og miljøløsninger. København, 2013, p. 10.
Det Nationale Bioøkonomipanel: Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkono-

mi. Udtalelse fra Det Nationale Bioøkonomipanel. København, 2014.
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som reguleringsmæssige forhold, der hæmmer udviklingen af de givne værdikæder, og som primære interessenter skønner er uhensigtsmæssige.
En bæredygtig udvikling af biomasseøkonomien afhænger i høj grad af et solidt
samspil mellem fire hjørnestene, nemlig: 1) rammevilkår, 2) teknologisk udvikling,
herunder nye teknologier og processer til udnyttelse af biomasseressourcer, samt
3) forretningsudvikling på virksomheds- og brancheniveau, 4) markedstræk. Hvis
samspillet mellem disse hjørnestene optimeres, vil der være store udviklingspotentialer inden for stort set alle typer af bioøkonomiske værdikæder i Danmark.
De potentielle danske værdikæder befinder sig på meget forskellige stadier i udviklingen frem mod at blive økonomisk bæredygtige, samtidig med at oprindelsen og
slutanvendelsen af biomassen også varierer stærkt. Nogle af værdikæderne er
kommercielle allerede i dag, mens andre er tæt på at være markedsmodne. Dog er
der også en lang række nye værdikæder med store potentialer, som kræver forskning og udvikling for at nå et kommercielt stadie. Det Nationale Bioøkonomipanel
har valgt primært at fokusere på nye værdikæder inden for bioøkonomien, hvorfor
denne analyse primært fokuserer på nye og nyere værdikæder.
Analysens resultater vil indgå i Det Nationale Bioøkonomipanels videre arbejde til
fremme af bioøkonomien i forlængelse af panelets anbefalinger og identificerede
principper for tilpasning af bioøkonomiens rammevilkår. På baggrund af analysen
vil det forhåbentligt vise sig muligt at forbedre de understøttende rammevilkår for
de identificerede værdikæder og derved hjælpe dem til at blive kommercielle.
Opbygning

Rapporten består af fire kapitler ud over nærværende indledning. Disse er:

›

Kapitel 2 – På vej mod et biobaseret samfund. Her defineres "bioøkonomi".
Endvidere gives et overblik over, hvad der sker fra politisk hold i Danmark og
EU for at fremme biomasseanvendelse.

›

Kapitel 3 – Kortlægning og beskrivelse af værdikæder. Her indledes analysen,
idet en række udvalgte, lovende værdikæder identificeres og beskrives. I forbindelse med beskrivelsen lægges der vægt på at fremhæve incitamentsstrukturerne, der gør sig gældende, lige fra den primære produktion over
høst/indsamling, transport, lagring og forbehandling til den videre forarbejdning og salg.

›

Kapitel 4 – Vurdering af barrierer. Her prioriteres blandt de reguleringsmæssige barrierer ved at identificere de barrierer i de udvalgte værdikæder, som er
mest hæmmende for udviklingen af nye værdikæder. Herefter vurderes fordele og ulemper ved de identificerede barrier. Det sker i form af en række cases.

›

Kapitel 5 – Optimeringsforslag. Her præsenteres forslag til, hvordan reguleringen kan optimeres under hensyntagen til dennes oprindelige rationale og ønsket om at reducere reguleringsmæssige barrierer for øget bæredygtig biomasseanvendelse. Rapporten indeholder tillige to bilag – en referenceliste, en
oversigt over værdikædeeksperter tilknyttet projektet og interviewede personer samt, sidst, men ikke mindst, en oversigt over identificerede reguleringsmæssige barrierer.
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På vej mod et biobaseret samfund

Formål

Ikke kun Danmark, men også flere andre EU-lande er godt på vej mod et
biobaseret samfund. I dette kapitel gives et overblik over, hvad der sker fra politisk
hold i Danmark og EU for at fremme biomasseanvendelse.

Bioøkonomi

Indledningsvis bør nævnes, hvad der i nærværende rapport forstås ved
bioøkonomi. Kort fortalt handler bioøkonomi om vores overgang til et biobaseret
samfund. Følgende brede definition er anvendt i kommissoriet for Det Nationale
Bioøkonomipanel; en definition, der læner sig tæt op ad Europa-Kommissionens
definition: "Produktionen af vedvarende biologiske ressourcer og omdannelsen af
disse ressourcer og deres affaldsstrømme til produkter med tilført værdi, som f.eks.
mad, foder, biobaserede produkter og bioenergi"3. Det Nationale Bioøkonomipanel
har siden udbygget denne, så definitionen lyder: "Bioøkonomi er en (samfunds)økonomi, hvor de basale byggesten, der bruges til produktion af energi, kemikalier og materialer, stammer fra fornybare biologiske ressourcer fra bl.a. planter
og animalske restprodukter. Produkterne indbefatter f.eks. fødevarer (og fødevareingredienser), foder (og foderingredienser), biobaserede produkter (biomassebaserede kemikalier, biomaterialer, etc.) og bioenergi. Forskning og udvikling er en
vigtig del af at udvikle bioøkonomiens værdikæder"4.
I nærværende rapport anvendes sidstnævnte definition, idet det tilføjes, at
bioøkonomi tillige er karakteriseret ved at være en bæredygtig produktion. Hvor der
er en konflikt mellem bæredygtighedsprincippet og biomasseanvendelse, må
sidstnævnte vige (evt. i form af udskudt produktion og tilhørende forbrug).

2.1
Bred opbakning

Danmark

I Danmark har regeringen med sine tidligere omtalte vækstplaner fra 2013 og
oprettelsen af Det National Bioøkonomipanel gjort klart, at den ønsker at fremme
erhvervsudviklingen inden for bioøkonomi og dermed udviklingen i retning af et

3

NaturErhvervstyrelsen: Kommissorium for det nationale bioøkonomipanel. København,

2013, p.1.
4 Det Nationale Bioøkonomipanel: Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi. Udtalelse fra Det Nationale Bioøkonomipanel. København, 2014, p. 3.

http://projects.cowiportal.com/ps/A061870/Documents/03 Project documents/Endelig rapport/Endelig rapport biomasse 2015.docx

14

Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse

biobaseret samfund – et ønske, der efter alt at dømme nyder bred opbakning i såvel Folketinget som blandt mange andre centrale interessenter, heriblandt de større erhvervsorganisationer.
Det Nationale Bioøkonomipanel

Det Nationale Bioøkonomipanel spiller en vigtig rolle i forbindelse med den nævnte
dialog. Nok så vigtigt er, at det skal rådgive om, hvilke typer af biomasse og tilhørende værdikæder den danske bioøkonomi med fordel kan basere sig på, hvilke
konkrete teknologiske og markedsmæssige tiltag der kan fremme bioøkonomien
(f.eks. ved at øge udbuddet af billig og bæredygtig biomasse), og hvorledes de
understøttende rammevilkår kan forbedres. Den danske bioøkonomi vil i vid udstrækning skulle basere sig på biomasse fra landbrug, fødevareværdikæder, træ,
affald og fiskeri, og panelet skal bidrage til at gøre forståelsen og betydningen heraf konkret, så alle involverede parter, private som offentlige, bedre kan agere. Der
er nedsat et tværministerielet sekretariat til at sekretariatsbetjene panelet. 5

2.2
Strategier

EU

I de seneste år har Europa-Kommissionen og flere af EU-landene vedtaget en
række strategier, der alle beskriver nødvendige skridt på vejen mod en grøn, fossilfri, ressourceeffektiv og bæredygtig europæisk økonomi baseret på sikre og egenproducerede råmaterialer6. Nok så vigtig er Europa-Kommissionens bioøkonomiske strategi, vedtaget i 2012. Den fastlagde tre vigtige søjler i det videre arbejde: (i)
investeringer i forskning og udvikling; (2) udvikling af markedet for en biobaseret
produktion; og (iii) inddragelse af interessenterne. Den sidste søjle varslede oprettelsen af EU's Bioøkonomipanel og også Det Europæiske Bioøkonomiske Observatorium under EU's Joint Research Centre, begge oprettet i 2013.
Strategierne er visionære og indeholder hensigtserklæringer, der skal realiseres
gennem konkret regulering og såkaldt ensretning af virkemidler inden for alle EU's
kompetenceområder og i medlemsstaternes politikker. 2020-målene for drivhusgasreduktioner, vedvarende energi og energieffektivitet spiller således en væsentlig rolle i både Horizon 2020, Landdistriktsprogrammerne for 2014-2020 og dekarboniseringen af det europæiske energisystem7, samt en række markeds- eller sektorspecifikke støtteprogrammer baseret på EU-midler. Det politiske fokus på opfyldelsen af disse mål har medført, at greentech-industrier og bioenergiteknologier
har nydt adgang til støttemidler, og at mobilisering af biomasse primært er sket

5Sekretariatet

er forankret i NaturErhvervstyrelsen og består af medarbejdere fra Miljømini-

steriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Energistyrelsen, Uddannelses- og Forskningsministeriet og NaturErhvervstyrelsen.
6

SEC(2011) 1067: Roadmap to a Resource Efficient Europe; COM(2010) 2020: Europe
2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM(2011) 25: Tackling the
challenges in commodity markets and on raw materials; COM(2005): Thematic Strategy on
the Sustainable Use of Natural Resources; og ikke mindst COM(2012) 60: Innovating for
Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe.
7

Eksempelvis gennem EU's Kvotehandelssystem (EU-ETS'en), der i praksis mht. bioenergi

er at opfatte som en støttemekanisme inden for EU's rammebestemmelser for statsstøtte.
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med henblik på energianvendelse. Det betyder, at markedsmodningen og optaget
af teknologier fokuseret på fortrængning af fossile materialer fra samfundet til fordel for biobaserede relativt set har oplevet mindre fremgang, som beskrevet gennem en række cases af EU's Bioøkonomipanel8.
Industrier

EU's Bioøkonomipanel og SCAR

Centralt i en biobaseret økonomi står biobaserede industrier (eller brancher eller
sektorer), forstået som industrier, der i vid udstrækning baserer sig på eller i fremtiden klan basere sig på biomasse i deres produktion. Det drejer sig om landbrug,
skovbrug, fiskeri, fødevareindustri, papirindustri, kemisk industri og energi. På europæisk plan har der hidtil været, groft sagt, to typer biobaseret industri, nemlig en
træbaseret (lignin) industri centreret omkring især finske og svenske papirindustrier
og en landbrugsbaseret industri med især Holland og Danmark som vigtige markeder (biobaseret produktion og energi, biomasse til fødevarer og energi samt produktion i krydsfeltet mellem biotek, landbrug og energi). Førstnævnte har især
mærket konsekvenserne af EU2020-målene i form af stigende biomasseefterspørgsel og deraf følgende priser samt udviklingen mod det papirløse samfund og
har måttet genopdage sig selv og sin rolle i samfundet for at omstille sig i takt med
markedet9. I fremtiden, efterhånden som bioøkonomien vinder frem, vil andre
biobaserede industrier få større betydning (f.eks. blå biomasse), ligesom eksisterende biobaserede industrier vil brede sig til andre lande og regioner i EU.
To institutioner spiller en særlig rolle i EU, hvad bioøkonomi angår. Den ene er
EU's Bioøkonomipanel (EBP), den anden er Standing Committee on Agricultural
Research (SCAR)10. Europa-Kommissionen er ikke medlem af EBP, men virker
som sekretariat, deltager i dets møder og udgiver dets publikationer 11. EuropaKommissionen er formand for SCAR. I denne sammenhæng, hvor fokus er på de
reguleringsmæssige barrierer, er EBP af størst interesse. Panelet har i de senere
år beskæftiget sig med to overordnede temaer: 1) metoder til sikring af øget udbud
af biomasse; og 2) metoder til fremme af markedstrækket. I forbindelse hermed har
EBP identificeret en lang række teknologiske, markedsmæssige og reguleringsmæssige barrierer, der kan tjene som inspiration til f.eks. Det Nationale Bioøkonomipanel i Danmark

8

Jf. f.eks. European Commission: Where the next for the European bioeconomy? Brussels,

2014.
9 Jf. CEPI: Unfold the Future, Brussels, 2013.
10 Jf. f.eks. European Commission: Where the next for the European bioeconomy? Brussels,
2014. Fra dansk side er Niels Gøtke, Uddannelses- og Forskningsministeriet, medlem af
EBP.
11

Se http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/policy/panel_en.htm.
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Kortlægning og beskrivelse af
værdikæder

Formålet med dette afsnit er at kortlægge og beskrive de værdikæder, som er udvalgt på baggrund af Det Nationale Bioøkonomipanels udtalelse og det medfølgende værdikædeskema, samt værdikædeeksperters vurdering. Screeningen er
baseret på samtaler med værdikædeeksperterne samt et kort desk-study. Værdikædeeksperterne består af COWIs egne eksperter med stor erfaring inden for hver
af de specifikke værdikæder, samt nationale eksperter, som COWI er gået sammen med for at sikre maksimal indsigt i værdikæderne. Eksperterne er udvalgt på
baggrund af deres erfaring med værdikæderne samt på baggrund af deres store
netværk i de forskellige brancher, som har muliggjort identifikation af de oplevede
barrierer i de respektive brancher.
I Tabel 3-1 er det udvalgte værdikæder opstillet.
Tabel 3-1 Udvalgte værdikæder
Biomasse

Ny værdikæde

Blå biomasse

Discard-fisk

Humant konsum

Blå biomasse

Makroalger

Grøn biomasse
Gul biomasse

Græs, kløver og andre plantedele
Halm

Fodermidler
Sundhedsprodukter
Råprotein til foder

Brun biomasse

Energitræ som flis

Gas til afsætning på naturgasnettet

Rød biomasse

Foder og proteinmel

Hvid biomasse

Restprodukter fra kødproduktion
Valleprotein

Restprodukter

Husholdningsaffald

Biogas til energi

Biobrændstoffer

Protein, som ingredienser for fødevarer

For hver enkelt værdikæde er der udarbejdet en beskrivelse med tilhørende grafisk
opstilling af værdikæden samt opstillet relevante nøgletal. Desuden er der redegjort for, hvordan enkelt værdikæde bidrager til:
1
2

Jobskabelse og vækst
Nyskabelse og innovation
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3
4
5

Klima- og miljøeffekter
Rentabilitet af business case
Potentiel efterspørgsel, eksempelvis om der eksisterer mulige danske industrier/virksomheder, der kan levere market pull.

Redegørelsen baserer sig på ekspertvurderinger, konsultationer med medlemmerne af Det Nationale Bioøkonomipanel samt input fra centrale aktører i markedet12.
Endvidere beskrives de barrierer, som centrale interessenter er stødt på i forbindelse med bestræbelserne på at udvikle værdikæderne. I det efterfølgende afsnit
beskrives COWIs metode i detaljer.

3.1

Dataindsamling og metode

I den indledende fase af projektet blev der åbnet op for input og udspecificering af
nye værdikæder – blandt andet for medlemmerne af Det Nationale Bioøkonomipanel. COWI har således i processen med at udvælge værdikæder ladet sig inspirere
af Bioøkonomipanelets værdikædeskema (bilag til panelets udtalelse fra september 2014), bilaterale inputs fra panelmedlemmer, inputs fra workshop med panelmedlemmer samt inputs fra værdikædeeksperter tilknyttet opgaven.
De nye lovende værdikæder, som panelet pegede på i september 2014, var i flere
tilfælde åbne, i den forstand at der var flere praktisk mulige, konkrete værdikæder
inden for hver af de nye lovende værdikæder. I de tilfælde, hvor der var flere muligheder for værdikæder for den samme biomasse, har studiets værdikædeeksperter sammen med de aktører, de har interviewet, udvalgt den konkrete værdikæde
på baggrund af de fem udvælgelseskriterier: jobskabelse og vækst, nyskabelse og
innovation, klima- og miljøeffekter, rentabilitet og market pull, samt værdikædens
modenhed og mængden af tilgængelig viden.
De beskrivelser, der er givet i de følgende afsnit bygger på værdikædeeksperternes viden samt interviews med centrale aktører. De har gennemført interviews med
aktører i markedet, der havde praktisk erfaring med, og gerne involvering i den
konkrete værdikæde. Værdikædeeksperterne har i flere tilfælde gennemført adskillige runder med opfølgende spørgsmål på mail og telefon. Værdikædeeksperter,
interviewede markedsaktører samt andre relevante kilder er listet i bilag A.
Den viden, som værdikædeeksperterne har indhentet, blev indført i en skabelon
udviklet af COWI, som baserer sig på de fem ovenstående kriterier. Denne skabelon udgør ikke en selvstændig rapport, men indeholder følgende specifikke elementer, som efter aftale skulle indgå i afrapporteringen:

›

Kortfattet beskrivelse af den relevante værdikæde, baseret på de fem tidligere
nævne kriterier, herunder en kortlægning af mulige relevante aktører.

›

Tentativ identifikation af relevante oplevede regulerings- og støtte/afgiftsmæssige barrierer.
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Data for den pågældende værdikæde til brug for udarbejdelse af business
case(s) for værdikæden.

Analyserne af værdikæderne i afsnit 3.2 følger rækkefølgen for de fem kriterier,
som er givet i indledningen. Beskrivelserne er kortfattede og viderebringer kun de
væsentligste konklusioner og oplevede barrierer. Udvælgelseskriterierne er beskrevet nedenfor.
Beskrivelsen af jobskabelse og vækst er en kvalitativ vurdering af mulighederne for
at generere arbejdspladser i den værdikædespecifikke sektor. Da værdikæderne i
flere tilfælde er så innovative, at der i dag ikke er nogen eksisterende produktion,
er jobskabelsen betinget af, at der investeres i sektoren og i værdikæden. I flere
sammenhænge er det ikke muligt at estimere jobskabelsen pr. anvendt ton biomasse, da flere typer af biomasse ikke blot er restprodukter, men allerede på nuværende tidspunkt anvendes i en produktion. Et skift i anvendelsen vil derfor blot
flytte arbejdspladser og ikke nødvendigvis skabe nye. Dog vil potentialet for jobskabelse og vækst for anvendelse af biomassetyper, som i dag er restprodukter,
ikke fortrænge andre arbejdspladser.
Beskrivelsen af nyskabelse og innovation inden for hver værdikæde baseres på en
vurdering af, hvor moden teknologien er samt en vurdering af potentialerne for
værditilvækst i forhold til, hvad biomassen tidligere har været anvendt til.
Beskrivelsen af klima- og miljøeffekter fokuserer på direkte effekter i værdikæden
eller oplagte og sikre effekter som følge af, at det biobaserede produkt erstatter et
andet produkt, fossilt baseret eller ej. Der er ikke foretaget en LCA-analyse, hvor
klima- og miljøeffekter bliver vurderet, da dette er uden for projektets ramme. I stedet foretages der en kvalitativ beskrivelse af de umiddelbare miljø og klimaeffekterne forbundet med hver af værdikæderne.
Beskrivelsen af rentabilitet bygger på en vurdering af, om der er en økonomisk fordel ved værdikædens biomasseanvendelse i forhold til, hvad biomassen bruges til i
dag. I økonomiberegningerne betegner referencen situationen med barrierer og
alternativet situationen uden barrierer. Derfor vil det ikke være muligt at sammenligne de enkelte værdikæder, da der i beregningerne ikke er medtaget investeringsomkostninger, diskontering, alternativ anvendelse af biomassen osv. hvilket
gør at "overskuddet bliver stærkt overvurderet". Business casene bygger på data
fra værdikædeeksperterne og er begrænsede af de tilgængelige data samt forbundet med en vis usikkerhed, og de skal derfor ses som indikative.
Den potentielle efterspørgsel er en vurdering af, om der eksisterer mulige danske
eller internationale industrier/virksomheder, der vil levere et market pull. Beskrivelsen af det danske marked baserer sig endvidere på, om der på nuværende tidspunkt eksisterer en import af et slutprodukt, som en ny dansk biomasseværdikæde
potentielt vil kunne erstatte. Hvis der er import af et biomasseprodukt, er dette et
tegn på, at der ikke eksisterer et stærkt nok market pull efter de danske råvarer
under de givne priser, som bl.a. påvirkes af de reguleringsmæssige begrænsninger.
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De oplevede barrierer, der er identificeret og listet under hver værdikæde, er de
umiddelbare regulerings- eller støttemæssige barrierer udpeget af interviewpersoner eller værdikædeeksperter.

3.2

Blå biomasse

3.2.1 Discardfisk

Titel

Anvendelse af discardfisk

Biomasse og
slutprodukt

Biomasse: Discardfisk – demersale og pelagiske
Slutprodukt: Humant konsum

Kort beskrivelse

Som følge af reformen af den fælles fiskeripolitik i EU, trådte der den 1. januar 2015
et discardforbud i kraft for hhv. det pelagiske fiskeri og det industrielle fiskeri. Det vil
sige, at hvor der tidligere var krav om at smide bl.a. for små fisk ud, er der nu et krav
om, at de skal ilandbringes. I perioden fra 2016-2019 udvides forbuddet til også at
omfatte en række andre fiskerier, heriblandt de demersale fiskerier efter f.eks. torsk
og rødspætte.
I denne analyse undersøges og beskrives en værdikæde, hvor konsumegnet bifangst nær mindstemålet afsættes til humant konsum. Vi undersøger her potentialet
for afsætning af discardmængderne nær mindstemålet til humant konsum, da den
potentielle merværdi ved denne afsætning er betydelig højere end i alle andre værdikæder.
Anvendelse af discardfisk til humant konsum beror på, at denne anvendelse vil resultere i den højst mulige afsætningspris for biomassen og derved det højeste vækstpotentiale for branchen. Andre mulige og mere innovative anvendelsesmuligheder af
discardfraktionen kunne være farmaceutiske produkter eller fødevareingredienser.
Fiskerilovgivningen hviler på EU forordningen om discardfisk (1380/2013), som udstikker reglerne for discardfisk, herunder at de ikke må anvendes til human konsum.
Alle produkter af animalsk oprindelse, der ikke er bestemt til konsum, er pr. definition
animalske biprodukter, som er reguleret af biproduktforordningen, så når fiskerilovgivningen har bestemt, at fisk ikke må anvendes til fødevarer, bliver de automatisk
omfattet af biproduktforordningen.

Konkret værdikæde

Producent

Transport

fisker

vognmand

Anvendelse:
Auktion

humant
konsum

Nærværende analyse tager udgangspunkt i, at alle discardfisk ilandbringes som hel
fisk på køl. De konsumegnede discardfisk nær mindstemålet sælges derefter til humant konsum. Ilandbringelse af hel fisk vil medføre flere fangstrejser pr. år, da
discardfiskene optager plads fra den primære fangst, og derved forhøjes brændstofomkostningerne og lønomkostningerne øges, da fiskerne vil skulle gennemføre flere
fangstrejser pr. år. Afsætningen til humant konsum vil medføre betydeligt højere
afsætningspriser for fiskerne end de umiddelbare alternativer i form af afsætning til
fiskemel og –olie samt pelsdyrfoder, og det estimeres, at 86 % af discardmængden
vil være konsumegnet hvoraf 80 % vil være nær mindstemålet.
Det antages, at landingsforpligtelsen medfører en relativ tilskrivning i fangstkvoten,
hvis ikke vil landingsforpligtelsen i alle tilfælde fortrænge biomasse/fangst af højere
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værdi og derved være en omkostning for fiskerne. Vi antager endvidere, at fartøjernes lastkapacitet altid udnyttes fuldt ud og at selektiviteten i fiskeriet er uændret,
hvilket vil betyde, at erhvervsfiskerne for at lande den samme mængde primær
fangst, skal sejle flere ture pr. år, da discardmængderne optager plads ombord. Det
skal her bemærkes at landingsforpligtelsen må forventes at bidrage positivt til erhvervsfiskernes incitament til at opnå en øget selektivitet i de berørte fiskerier.
Ovenstående tilgang er derfor en ’alt-andet-lige-betragtning’ i en situation, hvor de
grundlæggende forudsætninger ændres væsentligt.
Rentabiliteten udregnes på fiskerniveau, da resten af værdikæden ikke påvirkes
mærkbart af en svag stigning i mængden af biomassen.
Nøgletal

Biomasse

Demersal discardmængde (2013): 21.277 tons
Konsumegnet (2013): 18.319 tons
Konsumegnet nær mindstemålet: 14.655 tons
Kilde: Beregninger baseret på NaturErhverstyrelsens dynamiske
tabeller med fangst- og landingsstatistik, 2013 og DTU Aquas
discardundersøgelser i 2010

Rentabilitet
Fiskerne

Omsætning – alt til konsum:
14.655 tons afsættes til en pris på 9,8 kr./kg = 143.856.101 kr.
Fartøjstype

Total

Salgsomkostninger (kr.)

30.785.206

Drift-brændsel (kr.)

28.723.950

Lønninger (kr.)

65.564.384

Transport (kr.)
Driftsomkostninger (kr.)
Fartøjstype
Discardmængde - konsum (ton)

732.763
125.806.302
Total
14.655

Årlig omsætning (kr.)

143.856.101

Årlige omkostninger (kr.)

125.806.302

Årligt overskud (kr.)

18.049.798

Overskudsgrad (%)

13%

Merværdi for fiskebranchen:18 mio. kr. eller 1.200 kr./ton ilandbragt discardfisk som er konsumegnet og nær mindstemålet.
Kilde: DFPO (2014) og DTU Aquas discardundersøgelser i 2010
Jobskabelse

Afsætning humant konsum:
Anvendelsen til humant konsum vil generere betydelig vækst i
sektoren sammenlignet med andre mulige værdikæder. Dette
skyldes at afsætningsprisen til humant konsum er betydeligt højere. Derfor vil denne anvendelse generere vækst og arbejdspladser
i primært i den demersale sektor.
For hver million kr. genereret/investeret i branchen vil der genereres 1,25 nye arbejdspladser, inkl. i afledte erhverv,
Kilde: Danmarks Statistik (2009): Danish Input-Output Tables and
Analyses 2009
Vurdering ift. kriterier

Jobskabelse
og vækst

Baseret på ovenstående antagelser vil implementering af landingsforpligtigelsen
betyde at erhvervsfiskerne skal gennemføre flere fangstrejser om året, og brændstof- og lønomkostninger vil derfor stige. Dog vil indtægterne ved afsætning af bi-
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fangsterne til humant konsum klart kunne opveje ekstraomkostninger forbundet med
landingsforpligtelsen, og der vil skabes vækst i sektoren.
Nyskabelse og
innovation

Discardmængderne er en ny type biomasse, som ikke før har været kommercielt
udnyttet. Anvendelse af bifangst nær undermålet som konsumfisk vil være en helt ny
mulighed som på nuværende tidspunkt ikke er mulig grundet gældende lovgivning.

Positive klimaog miljøeffekter

Det antages, at der kræves flere havdage pr. år for at ilandbringe discardmængderne og de tilladte kvoter, hvilket medfører et øget brændstofforbrug på fartøjerne.
Dette er dog en konsekvens af landingsforpligtigelsen og ikke af anvendelsen.
Afsætning til humant konsum medfører ikke yderligere klimamæssige omkostninger.
Det er dog en politisk beslutning fra EU’s side, at man ikke tillader salg af undermålsfisk til humant konsum, idet der er risiko for, at det vil skabe et marked for små fisk,
hvilket kan true med at udrydde visse bestande af fisk, da små fisk typisk er ungfisk,
der gerne skal nå den gydemodne alder, og bidrage til opretholdelse af bestanden..

Rentabilitet

Under den nuværende lovgivning og de ovennævnte antagelser vurderes det, at
landingsforpligtelsen vil medføre øgede omkostninger for fiskeribranchen.
Hvis discardmængderne kan afsættes til humant konsum, vil afsætningsprisen mangedobles, og så vil discardmængderne i stedet indgå som en økonomisk gevinst for
fiskerne.

Efterspørgsel

Fisk til humant konsum er i høj efterspørgsel. Denne efterspørgsel er selvsagt afhængig af art og fiskens kvalitet ved landing.

Samlet vurdering

Det vurderes, at hvis discardmængderne kan afsættes til humant konsum, vil indtægten ved salg af fisken langt overstige omkostningerne ved ilandbringelsen.

Oplevede
barrierer

Der er identificeret en barriere for anvendelse til humant konsum:
Discardfisk, som er under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, må ifølge EU-forordning Nr. 1380/2013 om fælles
fiskeripoliti ikke anvendes til konsum, samt ifølge Fiskerilovgivningen. Disse fisk skal anvendes til bestemte formål såsom fiskemel og -olie, foder til kæledyr, lægemidler og kosmetik.

Fødevare,
landbrug og
fiskeri
EU-forordning
om fælles fiskeripolitik
(1380/2013)
Fiskerilovgivningen

3.2.2 Makroalger
Titel

I princippet to værdikæder, der begge behandles sammen under titlen
"Tang til proteinfoder og lægemidler"

Biomasse og slutprodukt

Biomasse: Dansk produceret tang (Makroalger)
Slutprodukt: Fodermiddel og til anvendelse til antioxidanten Fucoidan til
lægemiddelindustrien.

Kort beskrivelse

I Danmark anvendes der for nuværende udelukkende importeret tang til
storskalaproduktion. CP Kelco ved Lille Skensved importerer tang fra hele
verden til deres ekstraktion af fortykningsmidler. Der kendes i dag ikke anden storskala produktioner i DK. Der er to igangværende demonstrationsprojekter i Danmark (MAB3 ved Grenå og Dansk Algecenter i Limfjorden),
men der er ikke fundet projekter, der kommercielt vil udnytte tangen til nogle
af de nævnte teoretisk mulige slutprodukter. Ved Hjarnø er der et havbrug,
der har søgt tilladelse til at teste makroalgeproduktion.
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Det er en generel udfordring for skala produktion af tang, at anlæg bedst
placeres i upwell-zoner, hvor koldt og næringsrigt bundvand stiger op til
overfladen, og samtidig uden for korridorer for skibstrafik og Natura 2000områder. Dette begrænser det samlede areal tilgængeligt for skalaproduktion, selvom de danske farvande som sådan kunne understøtte en kommercielt attraktiv produktion.
Tang kan anvendes til en række andre slutprodukter end fortykningsmidler:
Dansk produceret tang anvendes allerede i småskala, tørret men ellers
uforarbejdet, til fødevarer (eksempelvis til sushi). Andre nye, innovative
højværdianvendelser kunne være proteiner, olier, mineraler, tekstur, farvestoffer, opløselige/uopløselige kostfibre, og endelig forskes der i anvendelse
til lægemidler. To slutprodukter har umiddelbart størst kommerciel interesse,
nemlig proteiner til dyrefoder, og udtræk til stoffet Fucoidan, der er en antioxidant der kan indgå i lægemidler. Den sidste anvendelse er højværdi, og
teknologien findes, men er ikke testet i kommerciel skala. Disse to vurderes
af eksperter i markedet at have størst job- og økonomisk potentiale i en
dansk kontekst.
Der kan vælges en værdikæde med hvert af disse to slutprodukter, men på
tværs af alle teoretisk mulige værdikæder vil der være den udfordring, at
dansk kommerciel produktion af tang, uanset anvendelse, ikke findes endnu
på grund af lovgivningsmæssige barrierer for lokalisering af anlæg og for
tilladelser. Disse barrierer behandles sammen for begge værdikæder. For
lægemiddelanvendelsen er der ikke identificeret en klar reguleringsmæssig
barriere.
Konkret værdikæde

Forbehandling
Tanganlæg

Transport

(tørring,
ekstraktion)

Produktion af
slutprodukt

Værdikæden for begge slutprodukter består af et tanganlæg i kystzonen
eller på lavbundet havreal uden for 1-sømile zonen. Herfra skal tangen efter
høst sejles til land, hvor den ofte vil blive tørret inden lastning til lastbil, der
vil transportere tangen til forarbejdningsleddet. Her foretages de kemiske
og/eller fysiske ekstraktionsprocesser, der munder ud i en proteiningrediens,
der transporteres videre til produktionen af slutproduktet, som indeholder
protein fra tangen. I forhold til figuren ovenfor kan der være flere transportled, ligesom forarbejdning og produktionsled i praksis kan være samme
fabrik eller firma. Da der ikke findes eksempler på konkrete værdikæder for
begge de analyserede slutprodukter, er værdikæden opbygget efter den
nuværende CP-Kelco værdikæde.
Nøgletal

Biomasse

Input biomassen kunne være rødalger, blæretang, rørhinde, søsalat og sukkertang (alle er danske arter). Der
findes ikke samlede nationale vurderinger af det samlede
mulige biomasseoutput fra tanganlæg. Dette skyldes
især, at antallet og størrelsen af potentielle anlæg endnu
er meget usikker på grund af de nævnte begrænsende
faktorer for lokalisering af anlæg.

Rentabilitet

Grundet værdikædens opfyldelse af kriterier for nyskabelse og innovation er der ingen storskalaanlæg i Danmark og derfor ingen erfaringstal.

Jobskabelse

For nuværende beskæftiger selve tangproduktionen formodentlig ingen fuldtidsansatte i Danmark, da der ikke
eksisterer nogen skalaproduktion. Den fremtidige jobskabelse er også begrænset, da der nedstrøms i værdikæden er tale om en eksisterende produktion, der blot skifter
fra importeret protein til dansk tangbaseret protein, og
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dermed ikke nødvendigvis øger produktionen.
Vurdering ift. kriterier

Jobskabelse og vækst

For nuværende beskæftiger selve tangproduktionen formodentlig ingen
fuldtidsansatte i Danmark, da der ikke eksisterer nogen skalaproduktion.
Demonstrationsanlæggene beskæftiger en håndfuld, men ikke på kommerciel basis. Tangproduktion er ekstensiv, og kun i høstperioderne kræves
manuelt arbejde, da der ikke findes høstmaskiner endnu. Denne arbejdskraft vil dog være fortrinsvis uuddannet eller lavt uddannet. Nedstrøms i
værdikæden vil der være begrænset jobskabelse i foderindustrien, da der er
tale om en eksisterende produktion, der blot skifter fra importeret protein til
dansk tangbaseret protein, og dermed ikke nødvendigvis øger produktionen.
Samme situation kan gøre sig gældende i lægemiddelindustrien, selvom
bearbejdning af tangproteinet her kan drive en ny industri med brug af en
eksisterende men ikke-kommercielt anvendt teknologi. Samlet vurderes lav
jobskabelse på kort og mellemlangt sigt, men den jobskabelse der vil være,
kan meget vel være i udkantsområder.

Nyskabelse og innovation

Anvendelsen af tangprotein i foderproduktion er allerede en eksisterende
værdikæde. Nærværende værdikæde er nyskabende grundet, at der er tale
om skifte i biomasseinput og -produktion i stor skala. For lægemiddelindustrien er der mere innovationspotentiale, da teknologien endnu ikke anvendes kommercielt. Samlet vurderes en middel grad af nyskabelse og innovation, som dog især gives, fordi der anvendes en helt ny type biomasse.

Positive klima- og
miljøeffekter

Tangproduktion er ekstensiv med begrænset næringsstofinput, har lav affaldsgenerering, kan afbøde effekter fra landbrugets næringsstofudledning
til indre farvande og anlæg kan endda i enkelte tilfælde virke som kunstige
rev. Samtidig kan tangen betyde mindre transport af proteiner fra udlandet,
som igen kan betyde mindre pres på landbrugsjord i producentlande (mindre ILUC13). Umiddelbart er de negative konsekvenser risiko for skyggeeffekt ift. bundvegetation (kun på lavere vand i kystzonen) og påvirkning af
havfugle, der kan fanges i linerne. Samlet vurderes tangproduktion at have
meget gode miljøeffekter.

Rentabilitet

Produktionsomkostningerne vil gøre det svært for en dansk produktion at
konkurrere med importerede råvarer. Desuden indebærer tilladelsesprocessen og de betydelige anlægsomkostninger, at der for nuværende ikke synes
at være en rentabel forretning i tangproduktion.
Produktionen af farmaceutiske produkter vil medføre en langt højere afsætningspris, men da hverken investeringsomkostningerne, produktionsomkostningerne eller indtægterne er kendte, er det svært at etablere en konkret, realistisk business case.

Efterspørgsel

Foder til fisk og grise har en konstant efterspørgsel i Danmark, navnlig pga.
den store svineproduktion. Her kan importeret proteinfoder erstattes, med
danskproduceret protein, hvis prisen bliver konkurrencedygtig. Den store
danske medicinalindustri kunne være interesseret i Fucoidan, og må kunne
levere en stabil efterspørgsel af betragtelig skala. Samlet set vurderes det,
at der er en potentielt stor indenlandsk efterspørgsel.

Samlet vurdering

Værdikæderne for både foder og lægemiddelinput vil især bidrage med
positive miljøeffekter og hjemtagelse af produktion til Danmark fra udlandet.
Der er begrænset jobskabelse, men den, der kan forventes, vil være i udkantsområderne, og tang kan føde ind til stærke danske industrier. Dog har
kommerciel skalaproduktion en udfordring i forhold til at konkurrere på om-

13

Indirect Land Use Change
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kostninger over for importeret tang.
Oplevede barrierer

Følgende barrierer er identificeret:
For alle værdikæder baseret på dansk tang er tilladelser
og myndighedsbehandling en udfordring. Nye anlæg
skal søge om tilladelse hos Kystdirektoratet (Miljøministeren) efter paragraf 16a i Lov om Kystbeskyttelse. Der
findes ikke noget vejledningsmateriale eller et format, og
ansøgningskrav for denne ansøgning og processen bliver i praksis en ad-hoc procedure baseret på længere
korrespondance.
Parallelt hermed er det uklart, om eventuelle storskalaanlæg skal udarbejde en VVM-udredning efter VVMbekendtgørelsen (for søterritoriet), hvilket kunne blive
prohibitivt fordyrende. Evt. VVM-krav skal ses i lyset af,
at tanganlæg vil bidrage med positive miljøeffekter og –
hvis placeret væk fra kystzonen - har minimal miljøpåvirkning.

3.3

Miljø:
Bekendtgørelse
af Lov om Kystbeskyttelse,
2014
Bekendtgørelse
om miljømæssig vurdering af
visse anlæg og
foranstaltninger
på søterritoriet,
BEK 579 af 29.
maj 2013.

Grøn biomasse til proteinfoder

3.3.1 Grøn biomasse til proteinholdigt foder
Titel

Grøn biomasse til proteinholdigt foder

Biomasse og slutprodukt

Grøn biomasse: Græs, kløver og andre grønne plantedele
Slutprodukt: Råprotein til foder

Kort beskrivelse

EU og ikke mindst Danmark importerer store mængder proteinafgrøder,
som indgår i produktionen af foder til husdyr.
Videncentret for Landbrug har opgjort totalforbruget af råprotein i den danske husdyrproduktion (Jørgensen, 2014). Det samlede årlige forbrug er på
ca. 2,3 mio. tons råprotein, hvor ca. halvdelen anvendes i svineproduktionen og det meste af resten i kvægproduktionen. Opgjort i råprotein udgør
den samlede import ca. 1.051.000 tons (Foder1-tabellen fra Statistikbanken.dk).
Det er muligt at øge den danske produktion af protein ved af skifte fra dyrkning af korn til dyrkning af f.eks. kløvergræs, lucerne, rødkløver, markærter
eller hestebønner. For at udnytte proteinet i de tre førstnævnte afgrøder er
der behov for udvikling af et industrielt koncept for udvinding af protein og
andre essentielle næringsstoffer fra disse afgrøder.
I Danmark er der i dag ikke en produktion af protein i industriel skala på
basis af græs, kløvergræs eller andre grønne planterester. Nærværende
værdikæde undersøger rentabiliteten af øget proteinindhold i grøn biomasse.
Aarhus og Københavns Universiteter er sammen med flere industrielle
partnere i gang med et forskningsprojekt for at belyse de fodringsmæssige
muligheder og udfordringer i en sådan løsning.
Der er mindst to udfordringer, som skal håndteres i forbindelse med denne
værdikæde. 1) Det skal afklares, hvordan det udvundne protein kan udnyttes ved fodring af en- og flermavede dyr, herunder om der forekommer
antinutritionelle faktorer, som skal fjernes via en oprensning af det producerede protein.
2) Det skal afklares, hvordan man kan opskalere laboratorie- og pilotforsøg
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til en industriel proces. I den sammenhæng skal det også belyses, om det
er muligt at lagre råvarerne, uden at det går ud over indholdsstofferne,
hvoraf mange er let nedbrydelige.
Konkret værdikæde
Producent af
proteinafgrøder

Tørring, rensnning,
lagring.

Transport vognmand

Produktion af foder

I denne analyse beskrives værdikæden, hvor dansk dyrkede afgrøder indgår som råmateriale for en industriel fremstilling af protein, der kan udnyttes
i foder til husdyr, eller anden form for raffinering af plantemassen herunder
mulighederne for at udvinde vitaminer, fødevareingredienser eller tilsvarende. Denne kæde er valgt, idet den industrielle foderfremstilling stiller særlige krav til mængder, ensartet kvalitet og logistik, og samtidig har lovende
perspektiver i forhold til at sikre en bedre udnyttelse af plantemassen fra
dansk landbrug.
Værdikæden for proteinafgrøder til foder er illustreret i ovenstående figur.
Det ses at landmændene er de primære producenter af proteinafgrøderne,
hvorefter de transporteres til foderfabrikkerne, hvor de eventuelt renses,
tørres, oplagres og derefter indgår i den løbende produktion af foder.
Nøgletal

Biomasse

Nuværende produktion af danske grønne proteinafgrøder:
Grøn biomasse (Rapskager): 241.000 tons
Grøn biomasse (Kløvergræs i omdrift): 3.270.000 tons
(tørstof)
Produktionspotentialet
For hver ha korn, der skiftes ud med kløvergræs, øges
produktionen med 800-1.000 kg protein pr. ha.
For hver ha korn, der skiftes ud med markært eller hestebønner, øges produktionen af protein med 3-500 kg protein pr. ha.

Rentabilitet

Værdien af ét kg udnyttet råprotein skønnes at ligge mellem 3,0-5,0 kr. pr. kg. I nedenstående beregning er regnet med en pris på 4,00 kr. pr. kg råprotein.
Nedenstående beregning viser rentabiliteten ved at øge
indholdet af protein i grøn biomasse.
Øget indhold af protein
I tabellen er et eksempel på den potentielle genererede
værdi i værdikæden ved en forbedring af udnyttelsen af
protein med 1 % af indholdet af råprotein.
Tabel: Eksempel på økonomisk værdi.
1 pct.

Værdi pr. 1

Biomassety-

Biomasse,

Råprote-

forbedring,

pct. forbed-

per

1000

in, kg/ton

(kg/tons)

ring (kr./tons)

tons
Rapskager
Kløvergræs

241
3.270
tørstof

328

3,3

13,10

160

1,6

6,40

På baggrund af ovenstående og vurdering af potentialet
for de enkelte afgrøder vil merværdien ved at øge husdyrenes udnyttelse af den årlige danske protein produktion,
potentielt være i omegnen af 136 millioner kr.
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Tons

Potentiale for

Værdi

forbedring

(kr./år)

Rapskager

241.000

10 %

31.619.000

Kløvergræs

3.270.000

5%

104.464.000

Total DK potentiale

27

136.083.000

Forbedringen af udnyttelsen af råprotein kan ske både i
producentleddet (genetisk forbedring af planterne) og i
forarbejdningsleddet (fysisk og/eller kemisk behandling).
Da vi ikke kender udviklingsomkostningerne og den teknologi, der evt. ville komme i anvendelse, er det meget
vanskeligt at estimere omkostningerne. Omkostningerne
til forskning og udvikling forventes at være et tre-ciftret
millionbeløb.
Kilde: Videncentret for Landbrug (2014).
Jobskabelse

For hver million kr. genereret/investeret i branchen vil der
genereres 1,99 nye arbejdspladser inkl. i afledte erhverv,
så som transportbranchen.
Kilde: Danmarks Statistik (2009): Danish Input-Output
Tables and Analyses 2009
Vurdering ift. kriterier

Jobskabelse og vækst

Givet at teknologien udvikles, og at der investeres tilstrækkeligt i branchen,
vil der genereres forholdsmæssigt mange arbejdspladser pr. investeret
krone.

Nyskabelse og innovation

Værdikæden med øget proteinproduktion fra danske grønne afgrøder er
valgt, idet den industrielle foderfremstilling stiller særlige/nye krav til mængder, ensartet kvalitet og logistik, og samtidig har lovende perspektiver i
forhold til at sikre en bedre udnyttelse af plantemassen fra dansk landbrug.
Den innovative teknologi til at øge udvindingen af råprotein fra den grønne
biomasse er endnu ikke færdigudviklet.

Positive klima- og
miljøeffekter

En øget indenlandsk dansk produktion af protein vil reducere importbehovet
af eksempelvis soja med deraf følgende reduktion i den miljømæssige belastning i udlandet fra produktion og transport af disse.
I den udstrækning den øgede indenlandske produktion af protein betyder
ændret artsvalg på bedrifterne, kan det være med til at øge diversiteten i
sædskifterne i dansk landbrug, hvilket også kan medvirke til at hæve de
gennemsnitlige kornudbytter og formentlig medvirke til at reducere risikoen
for udvikling af herbicidresistens via ensidigt brug af enkeltmidler i kornrige
sædskifter.

Rentabilitet

Da vi ikke kender udviklingsomkostningerne og den teknologi, der evt. ville
komme i anvendelse, er det meget vanskeligt at estimere rentabiliteten ved
produktionen.

Efterspørgsel

Den danske og europæiske efterspørgsel efter proteinafgrøder er større,
end hvad den nuværende produktion kan levere, hvilket betyder at ca. 1/3
af de anvendte proteinafgrøder er importerede.

Samlet vurdering

Det vurderes, at der er et stort potentiale for en øget produktion af protein
baseret på grøn biomasse. Udfordringerne består i, at teknologien til den
forbedrede udvinding af råprotein fra grøn biomasse ikke er færdigudviklet.
Omkostningerne til forskning og udvikling forventes at beløbe sig til et treciftret millionbeløb.
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Oplevede barrierer

Hos producenten er der identificeret følgende reguleringsmæssige barrierer:

›

3.4

Utilstrækkelige tilskudsmuligheder til forskning og
udvikling i planternes genetiske egenskaber for forbedring af udnyttelsen af protein

›

Myndighedernes accept af GMO-teknologi til ændring i planternes genetiske egenskaber, da man i
Danmark ikke må dyrke afgrøder baseret på GMO
teknologi. Dette betyder det, at vores muligheder for
at vælge afgrøde og ikke mindst sorter er indskrænket i forhold til de dele af verden, hvor det er tilladt og
accepteret at dyrke GMO afgrøder.

›

Utilstrækkelige tilskudsmuligheder til forskning og
udvikling i fysisk og/eller kemiske metoder til forbedring af husdyrenes udnyttelse af protein.

›

Etablering af industriel produktion vil kræve godkendelser i henhold til gældende miljølovgivning. Der
kan være udfordringer i forbindelse med evt. lugtgener, da der er tale om håndtering af organisk materiale. Denne barriere skal undersøges yderligere.

Miljø:
Myndigheders
accept af
GMO-teknologi
Miljølovgivning

Gul biomasse

3.4.1 Halm til bioraffinering
Titel

Halm til bioraffinering (bioethanol)

Biomasse og slutprodukt

Biomasse: Halm
Slutprodukt: Biobrændstoffer (f.eks. bioethanol) og biokemikalier

Kort beskrivelse

Halm kan anvendes til raffinerede produkter, der kan erstatte fossilt baserede produkter, f.eks. forskellige biobrændstoffer og biokemikalier. Nedenstående figur viser mulighederne for forskellige typer biomasse (halm indeholder primært hemicellulose, cellulose og ligning).

Halm fremkommer som et restprodukt fra landbrugets kornproduktion. Den
primære kilde til halm er vinterhvede og vårbyg.
I dag udnyttes ca. 60 % af halmen til foder, strøelse og energi (kraftvarme),
mens den resterende mængde pløjes ned.
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Bioethanol er et eksempel på bioraffinering af halm. Bioethanol kan bl.a.
anvendes i transportsektoren som iblanding til fossile brændstoffer.
Konkret værdikæde

Der er danske eksempler på bioraffinering af halm til bioethanol. F.eks. har
DONG Energy et fungerende demonstrationsanlæg for Inbicon-teknologien
(halm til bioethanol) i Kalundborg (som dog er under afvikling), ligesom der
er planlagt et bioetanolanlæg i Maabjerg Energy Concept (MEC). Derfor
vælges produktion af bioethanol fra halm som den konkrete værdikæde for
bioraffinering af halm.

Producent af halm

Transport vognmand

Bioraffinering
(bioethanol)
Energiselskab

Der tages udgangspunkt i industriel produktion af bioethanol, som eksempelvis DONG Energys demonstrationsanlæg i Kalundborg. Den producerede bioethanol er 2. generations bioethanol, da den er produceret af et restprodukt fra landbruget (halm).
Teknologien inkluderer forbehandling (mekanisk, termisk/tryk og enzymatisk) af halmen, inden den indgår i den egentlige fermenteringsproces.

Det primære produkt er bioethanol, der bl.a. kan bruges som brændstof til
transport. Herudover resulterer produktionen i vinasse, som er egnet til
biogasproduktion, og lignin, der er meget velegnet som biobrændsel, f.eks.
i kraftvarmeværk.
Ved videreudvikling af teknologien kunne det fremover blive muligt at raffinere ligninen yderligere, f.eks. til anvendelse som brændstof til skibe eller
som platform til produktion af kemikalier. Disse anvendelser er dog endnu
på et tidligt stadie.
Nøgletal

Biomasse

Halm. I 2013 blev der produceret ca. 5,8 mio. tons halm i
Danmark, hvoraf 2,6 mio. tons ikke blev udnyttet (for dyrt
at bjærge). 78 % af den producerede halm stammer fra
dyrkning af vinterhvede og vårbyg.

Rentabilitet

Driftsomkostninger (ekskl. investeringer):
Indkøb af halm: 450 kr./ton halm
Transport: 100 kr./ton halm
Bioraffinering: 250 kr./ton halm (COWI skøn)
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Indtægter:
Bioethanola: 775 kr./ton halm (input)
Vinasseb og lignin: 270 kr./ton halm (input)
Overskud: 245 kr./ton halm (input)
Overskud: 1 kr./liter produceret bioethanol
Da omkostningerne ikke inkluderer investeringer, vil dette
medføre en meget lang tilbagebetalingstid på anlægget.
Maarbjerg Energy Concept har planlagt et bioethanol
anlæg med en kapacitet på ca. 80 mio. liter bioethanol
(300.000 tons halm) pr. år. Investeringerne i dette anlæg
er beregnet til omkring 1,5 mia. kr. Med ovenstående
økonomiske forudsætninger, vil det give en tilbagebetalingstid på 20-30 år (afhængig af hvilken rente der anvendes).
En højere ethanolpris vil naturligvis betyde meget for
rentabiliteten af bioethanolproduktion. En højere pris kan
opnås gennem tilskud eller øget efterspørgsel.
a) 3,1 kr./l og 0,25 m³/ton halm (input)
b) 450 kr./ton restprodukt og 0,6 tons/ton halm (input)
Jobskabelse

I materiale fra MEC (Maarbjerg Energy Concept) omtales
1000-2000 jobs, heraf en del relateret til bioethanolanlægget, en del til følgeerhverv samt op til 1200 midlertidige arbejdspladser under planlægnings og anlægsfasen.
Vurdering ift. kriterier

Jobskabelse og vækst

Der eksisterer en stor uudnyttet mængde halmressource i Danmark, hvilket
betyder at bioraffinering ikke vil fortrænge anden anvendelse af biomasse,
eller andre arbejdspladser.

Nyskabelse og innovation

Den anvendte teknologi er ny, men ikke uprøvet. I Kalundborg eksisterer et
demonstrationsanlæg for produktion af bioethanol fra halm (p.t. kun i drift
på forsøgsbasis). Der eksisterer flere anlæg med lignende teknologi, men
primært uden for Europa (ultimo 2014 7 fungerende fuldskalaanlæg).
Der er planer om at inkludere et fuldskala bioethanolanlæg i MEC. Det
nyskabende ligger her i høj grad i systemløsningen, hvor det er integreret
med biogasanlæg og kraftvarmeværk.

Positive klima og miljøeffekter

Det er nødvendigt at nedpløje en vis mængde halm, da landbrugsjorden
ellers på sigt vil blive udpint pga. kulstofmangel.

Rentabilitet

Rentabiliteten er med de nuværende forudsætninger relativt dårlig. Prisen
på bioethanol er for lav sammenlignet med de investeringer, der kræves og
løbende omkostninger ved produktionen.

Efterspørgsel

P.t. er efterspørgslen ikke høj, men et større krav om iblanding af bioethanol i benzin i EU vil give en øget efterspørgsel

Samlet vurdering

Det vurderes, at teknologien er lovende og relativt langt, idet der findes et
demonstrationsanlæg, og der er planer om bygning af et fuldskalaanlæg.
Der er gode perspektiver for jobskabelse og miljøgevinster, men problemer
med rentabilitet (og til dels med efterspørgsel).

Oplevede barrierer

Det manglende, men længe diskuterede, krav om
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iblanding af mindst 0,5 % bioethanol (avancerede
biobrændstoffer) i benzin er en barriere, idet den medfører en manglende efterspørgsel. VE-direktivet, som
p.t. er til genforhandling, vil muligvis indeholde dette
krav.
Den manglende rentabilitet medfører problemer med
at finde den nødvendige finansiering. Der er forskellige
muligheder for at optage lån under gunstige forudsætninger, bl.a. med kommune eller statsgarantier. Sådanne muligheder findes f.eks. igennem Varmeforsyningsloven, men dette stiller specifikke krav til organisering både internt i bioethanolselskabet, internt i clusteret (hvis bioethanolfabrikken er en del af et sådant,
f.eks. MEC) og eksternt i forhold til salg og distribution
af varme og andre produkter. Derfor opleves de manglende lånemuligheder (eksemplificeret gennem Varmeforsyningsloven) som en barriere.
Udbringning af digestat fra biogasanlægget: Det vurderes umiddelbart, at vinasse er et relativt uproblematisk
produkt, der enten kan klassificeres som et produkt/biprodukt efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen
og dermed ophører med at være affald (kommunens
afgørelse) eller indpasses i slambekendtgørelsens
Bilag 1, kategori A (Miljøstyrelsens afgørelse). Selvom
dette er tilfældet, vil det dog stadig tælle med i biogasanlæggenes opgørelse af andelen af husdyrgødning
kontra andre produkter (typisk affaldsprodukter) behandlet på anlægget, der er afgørende for, om den
efterfølgende udbringning af restprodukter på landbrugsjord reguleres efter enten Husdyrgødningsbekendtgørelsen eller Slambekendtgørelsen.

3.5
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VE-direktivets
iblandingskrav

Manglende finansieringsmuligheder

Miljø:
Slambekendtgørelsen kontra
husdyrgødningsbekendtgørelsen

Brun biomasse

3.5.1 Træ til gasproduktion
Titel

Træ (sekundære kvaliteter) til gasproduktion, med afsætning til naturgasnettet

Biomasse og slutprodukt

Brun biomasse: Energitræ som flis
Slutprodukt: Gas til afsætning på naturgasnettet

Kort beskrivelse

De sekundære trækvaliteter benyttes i dag til fremstilling af energi ved at
afbrænde træflis på kraftvarmeværker. I denne analyse fokuseres der på en
værdikæde, hvor energien i stedet produceres ved at forgasse de sekundære trækvaliteter.
Hvis forgasning af brun biomasse skal være drifts- og samfundsøkonomisk
interessant, er det en nødvendighed, at forgasningen af biomassen bliver
mere energieffektiv, omkostningseffektiv og/eller miljøvenlig end den nuværende afbrænding, hvilket ikke er tilfældet på nuværende tidspunkt.
Gevinsten ved termisk forgasning er dog, at energiindholdet i biomassen
kommer på en form, hvor det kan lagres, transporteres og bruges til en lang
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række forskellige formål. Gas kan f.eks. bruges i transportsektoren, specielt
hvis det opgraderes og afsættes til naturgasnettet.
Udfordringen ved træ til forgasning er, at produktionen af biomassen er
spredt over hele landet, så transportomkostningerne for dansk træflis er
derfor afgørende. Står træet for langt fra forgasningsanlægget eller kraftvarmeværket, så kan dansk flis ikke konkurrere med priserne på udenlandsk importeret flis.
Der findes på nuværende tidspunkt et par termiske forgasningsanlæg i
Danmark med et betydeligt antal driftstimer. Der er dog ingen anlæg som
afsætter deres gasproduktion til naturgasnettet.
Anlægget i Harboøre er en vigtig reference for forgasning af biomasse og
er i kontinuerlig fuldskaladrift. Anlægget er udviklet af Babcock & Wilcox
Vølund.
Konkret værdikæde

Producent
skovbrug og
industri

Transport
vognmand

Forarbejdning

Afsætning

forgasningsanlæg

kraftvarmeværk/

opgradering

naturgasnettet

Skovbruget og træindustrien er de primære producenter af den uforarbejdede biomasse. De sekundære trækvaliteter forarbejdes til flis, inden de
transporteres til et forgasningsanlæg, hvor der produceres gas. Gassen
sælges herefter direkte til afbrænding på et kraftvarmeværk. I fremtiden vil
det måske ligeledes være en mulighed at opgradere gassen og afsætte den
til naturgasnettet.
Opgradering af gas baseret på brun biomasse er ikke teknisk muligt i dag.
Derfor vil den følgende rentabilitetsanalyse tage udgangspunkt i, at gassen
afsættes til kraftvarmeværker.
Opgradering og afsætning til naturgasnettet vil, når teknisk muligt, medføre
en stor investeringsomkostning og tilslutningsomkostning, som for almindelige biogasanlæg ligger i omegnen af 40 mio. kr. På kort sigt vil afregningsprisen ikke stige ved afsætning til naturgasnettet, men der vil dog komme
en mere stabil afsætning. For eksisterende biogasanlæg er investeringen i
opgraderingsanlæg og tilslutning til naturgasnettet på nuværende tidspunkt
ikke finansielt bæredygtig uden støtte fra staten.
Nøgletal

Biomasse

Hugst af energitræ som flis (2012): 1.092.000 m3
Svarende til 2,4 mio. GJ
Kilde: Statistikbanken, SKOV55

Rentabilitet

Afsætning til kraftvarme
Biomasse (træflis) købspris, inkl. transport: 47 kr./GJ
Procesomkostninger forgasning: 46 kr./GJ
Total: 93 kr./GJ
Kraftvarmeværker har ikke mulighed for at tjene penge,
så overskuddet afspejles i varmeprisen, som for Harboøre er blandt den laveste i Danmark.
Afsætning til Naturgasnettet
Biomasse (træflis) købspris inkl. transport: 47 kr./GJ
Procesomkostninger forgasning: 46 kr./GJ
Procesomkostninger opgradering: ?
Afregningsprisen for biogas i 2015 ligger på 165 kr./GJ.
Total potentiel omsætning i branchen: 2,4 mio. GJ á 165
kr./GJ: 402 mio. kr.
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Rentabiliteten ved investering i et forgasningsanlæg samt
opgradering og afsætning til naturgasnettet er sammenlignelig med andre biogasanlæg, som har svært ved at
opnå finansiel bæredygtighed, selv med offentlige støtteordninger.
A) Teknologien til opgradering er ikke udviklet endnu, og
omkostningerne kendes derfor ikke.
Kilde: Energistyrelsen (2014): Biogas i Danmark
– status, barrierer og perspektiver
Jobskabelse

For hver million kr. genereret i branchen vil der genereres
2,14 nye arbejdspladser, inkl. i afledte erhverv, såsom
transportbranchen.
Kilde: Danmarks Statistik (2009): Danish Input-Output
Tables and Analyses 2009
Vurdering ift. kriterier

Jobskabelse og vækst

Givet at teknologien udvikles, og at der investeres i anlæggene, vil der
genereres forholdsmæssigt mange arbejdspladser pr. investeret krone.
Jobskabelse pr. anvendt ton biomasse er i denne sammenhæng ikke mulig
at estimere, da anvendelsen af træflis allerede på nuværende tidspunkt
anvendes til forbrænding, og et skift i anvendelsen blot vil rykke arbejdspladser og ikke nødvendigvis skabe nye.

Nyskabelse og innovation

Forgasning af brun biomasse samt opgradering og afsætning til naturgasnettet er meget innovativt. Selve forgasningen er allerede i produktion i
Danmark, mens det nyskabende og innovative består i, at det endnu ikke er
lykkedes at opgradere gassen til naturgaskvalitet, så den kan afsættes til
naturgasnettet. Dette skyldes, at gassen fra brun biomasse ikke har sammen kvalitet som f.eks. biogas produceret på gylle, som relativt let kan
opgraderes til naturgaskvalitet.

Positive klima- og
miljøeffekter

Hvis forgasset træ erstatter fossile brændsler, som i dag anvendes i blandt
andet el- og varmesektoren, vil der herved fortrænges store mængder CO₂
fra de fossile brændsler, mens udledningen fra forbrænding af gassen fra
træ kan anses som helt eller delvis CO₂-neutral, dog meget afhængig af
hvilke kilder og typer af træ, der anvendes.
Hvis forgasset træ blot erstatter afbrænding af træ, som i dag anvendes i
blandt andet el- og varmesektoren, vil CO₂ gevinsten være meget tvivlsom,
da de eksisterende forbrændingsanlæg er meget energieffektive, og man vil
blot flytte biomassen fra én energiproduktion til en anden.
Hvis gassen på sigt kan opgraderes og anvendes i transportsektoren, vil
den i stedet fortrænge diesel, og så vil klimaeffekten være stor.

Rentabilitet

Det vurderes, at forgasning af brun biomasse med efterfølgende opgradering og afsætning til naturgasnettet (når teknisk muligt) ikke er finansielt
bæredygtigt uden investeringsstøtte og energitilskud.

Efterspørgsel

Der er stor efterspørgsel efter biobaseret gas (opgraderet til naturgaskvalitet), og denne efterspørgsel vil efter alt at dømme stige i fremtiden. Det er
overvejende sandsynligt, at biobaseret gas i naturgasnettet på sigt vil blive
anvendt i transportsektoren, hvor den vil erstatte diesel og benzin til tung
transport.

Samlet vurdering

Biomassen til forgasning er tilgængelig, men anvendes i forvejen til produk-
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tionen af el og varme med en høj effektivitet.
Forgasning af brun biomasse bliver derfor først relevant, når gassen kan
opgraderes og afsættes til naturgasnettet og derigennem erstatte fossile
energikilder, f.eks. diesel i transportsektoren.
Der er derfor stadig behov for udvikling af teknologien, og der vil i en lang
årrække være behov for både investeringsstøtte og energitilskud.
Oplevede barrierer

3.6

Der er identificeret følgende barrierer:
Den primære barriere i Danmark er, at det ikke er
muligt at få investeringsstøtte til forgasning af brun
biomasse.
Desuden angives, at der mangler stabilitet i rammevilkår. Denne barriere kan ikke umiddelbart tilskrives en
specifik lovgivning, selvom der sigtes til VE-politikken
på europæisk og dansk plan.

Energi:
Investeringsstøtte
og afgiftsstruktur

Rød biomasse

3.6.1 Restprodukter fra kødproduktion til kødprotein
Titel

Restprodukter fra kødproduktion til kødprotein og foder? Jf. nedenfor

Biomasse og slutprodukt

Biomasse: Restprodukter fra kødproduktion
Slutprodukt: Foder og proteinmel

Kort beskrivelse

Restprodukter og spildprodukter fra slagte- og kødproduktion er opdelt i tre
kategorier KAT 1, KAT 2 og KAT 3.
Kategori 1-produkter anses som de farligste restprodukter og skal destrueres eller deponeres. Kategori 3- og delvist kategori 2-produkterne er restprodukter og affald fra kød, tarme, ben, fedt og blod. De fleste af disse
produkter bliver i dag sendt til DAKA, hvor de bliver forarbejdet til blandt
andet kød- og benmel, blodmel samt forskellige fedtprodukter.
Alle restprodukter fra kødproduktion har dog potentiale til at blive forarbejdet til proteinmel og foder, og der foretages i dag, blandt andet i regi af
Danish Crown, DAKA og DAT-Schaub, en del forsøg med at opgradere
disse restprodukter.
Kategori 1 Beef:
Pga. risiko for BSE skal bestemte produkter klassificeres som kat 1, Danmark er dog et lavrisikoområde.
Ca. 25.000 tons/år.
Nuværende anvendelse sker ved forarbejdning hos DAKA, med efterfølgende forbrænding af kød og benmelet i bl.a. cementindustrien.
Der er på nuværende tidspunkt et nyt direktiv under udarbejdelse i EU. Det
nye direktiv forventes at ville medføre, at nogle Kat 1 varer fremover vil
kunne klassificeres som Kat 3. Hvilke produkter er endnu ikke klart.
Kategori 2 Svin:
Dansk fortolkning af biproduktforordningen betyder, at der går mange varer
til kat 2 med ringere udnyttelse end kat 3. Dog er kategori 2 materiale et
materiale, som kan udgøre en smitterisiko, og derfor er det også nødvendigt, at biomassen er fri for sygsomme, inden det muliggøres, at det omkategoriseres til katagori 3. Det er ikke muligt at benytte kat 2-varer til foder til
mink uden tryksterilisering. Tryksterilisering ødelægger proteinerne og fordøjeligheden af produktet.
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Nuværende anvendelse er produktion af kød- og benmel hos DAKA.
Alternativ anvendelse er foder til mink eller input til biogas, gødning, biodiesel.
Kategori 3 svin:
Det meste kat 3, materiale fra svineslagterier benyttes råt til Mink og PetFood, det kan dog varmbehandles let af hensyn til holdbarhed. Varmebehandling kræver større investering i sorteringsudstyr og varmbehandlingsanlæg. Produktet skal ikke tørres, som det sker på nuværende tidspunkt.
Nuværende anvendelse er Forarbejdet animalsk protein hos DAKA til mink,
Pet Food og gødning, biogasanlæg
Alternativ anvendelse er direkte foder til mink.
Blodprodukter og blodmel af svineblod anvendes til foder i overensstemmelse med foderforbuddet i TSE-forordningen.
Konkret værdikæde
Producent slagteri

Transport

Forbehandling

Anvendelse

- vognmand

- opgradering

- forbruger

Produkterne er restprodukter og affald fra kød, tarme, ben, fedt og blod fra
slagterier. De fleste af disse produkter bliver i dag sendt til DAKA, hvor de
bliver forarbejdet til blandt andet kød- og benmel, blodmel samt forskellige
fedtprodukter.
Nøgletal

Biomasse

KAT 1 Beef: 31.600 tons/år
KAT 2 Svin: 38.000 tons/år
KAT 3 Svin: 170.000 tons/år
Samlet: 240.000 tons/år
Kilde: Danish Crown

Rentabilitet

Maksimal værdiforøgelse:
Kat 1: 2 kr./kg = 63,3 mio. kr.
Kat 2 Svin: 1,5 kr./kg = 56,9 mio. kr.
Kat 3 Svin: 1 kr./kg =170 mio. kr.
Samlet: 290 mio. kr.
Omkostninger ved produktion: Ukendt
Indtægter: Gennemsnit 1.200 kr./ton biomasse

Jobskabelse

For hver million kr. genereret i branchen vil der genereres
1,7 nye arbejdspladser inkl. i afledte erhverv.
Kilde: Danmarks Statistik (2009): Danish Input-Output
Tables and Analyses 2009
Vurdering ift. kriterier

Jobskabelse og vækst

Samlet set vurderes det, at anvendelsen af restprodukter fra kødproduktion
til kødprotein og foder vil generere nye arbejdspladser, men primært i de
afledte erhverv, da restprodukterne allerede på nuværende tidspunkt anvendes, f.eks. til eller kød og benmel.

Nyskabelse og innovation

Selve anvendelsen af kødrester fra slagterier til foder er ikke ny, men forarbejdelsen af kat 1 og 2 biomasse, så dette kan anvendes til kødprotein og
foder, er nyskabende og vil medføre en langt større udnyttelsesgrad og
værdi af biomasseressourcen.

Positive klima- og
miljøeffekter

Ved at anvende kødrester fra kategori 2 og 3 til foder reduceres behovet for
soyaprotein, som i dag anvendes til foderproduktion. Herved reduceres
miljøbelastning fra både produktion og transport af soja. Desuden styrkes
den bæredygtige udnyttelse af den tilgængelige danske biomasseproduktion.
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Rentabilitet

Produktionen af foder baseret på restprodukter fra kødproduktion vurderes
at kunne generere en værdiforøgelse på ½-1 milliard kr.
Der findes flere forskningsprojekter, men det er ikke endt i dokumenterede,
kommercielle produkter.
Da det ikke har været muligt at estimere omkostningerne for denne værdikæde, er det ikke muligt at vurdere rentabiliteten.

Efterspørgsel

Det vurderes, at der kan være efterspørgsel efter proteinholdigt foder, da
der i Europa er mangel på proteinfoder. I Danmark anses især minkavlere
som en interesseret kundegruppe.

Samlet vurdering

Kommissionen arbejder for yderligere lempelser af foderforbuddet med
reintroduktion af forarbejdet animalsk protein fra ikke-drøvtyggere, f.eks. fra
svin, fjerkræ eller insekter, i foder til fjerkræ og svin. Lempelserne skal dog
ske under hensyntagen til, at dyr af en given art ikke må fodres med forarbejdet animalsk protein afledt af dyr af samme art, så kannibalismeforbuddet ikke overtrædes.

Oplevede barrierer

I Danmark kan det ifølge biproduktforordningen ikke
tillades at sende ferske kategori 2-varer til pelsdyr uden
forarbejdning.
Biproduktforordningen kræver, at kategori 1restprodukter destrueres pga. risiko for spredning af
BSE. Restprodukter herfra anses at være anvendeligt til
protein til bl.a. pelsdyr, og kræver en Kommissionsbeslutning for nykategorisering af varerne på baggrund af
risikoanalyse.

Fødevarer,
landbrug og
fiskeri
Biproduktforordningen nr.
1069/2009
TSE-forordning

Efter artikel 18, stk. 1, litra d) i biproduktforordningen
1069/2009 kan den kompetente myndighed (Fødevarestyrelsen) tillade indsamling og anvendelse af kategori 2
materiale og kategori 3 materiale til fodring af pelsdyr på
betingelser, der sikrer kontrol af risici for folke- og dyresundheden.
Det er et krav, at tilladelsen gives på betingelser, der
tager højde for evt. smitte risici. Da kategori 2 fra slagterier er materiale, som kan indeholde sygdom, tillader
Fødevarestyrelsen fodring af pelsdyr med kategori 2
materiale på betingelse af, at kategori 2 materialet bliver
tryksteriliseret, inden det anvendes til pelsdyrfoder. Det
er tryksteriliseringen som anses som en barriere og
omkostningstung for branchen
TSE forordning som indeholder foderforbud iht. kat 3.

3.7

Hvid biomasse

3.7.1 Valleprotein
Titel

Valleprotein

Biomasse og slutprodukt

Hvid biomasse: Valleprotein
Slutprodukt: Protein, som ingredienser for fødevarer.

Kort beskrivelse

Valle er et biprodukt fra osteproduktion og kan omdannes til protein, hvilket
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bruges som ingredienser i forskellige fødevareprodukter. Valle består af
bl.a. vand, laktose og proteiner. En del af vandet i vallen er mikrobiologisk
ustabilt, da der findes reststoffer, som kan medføre bakteriedannelse, og
derfor bliver kun en del af vallen udnyttet. Det vil kræve yderligere forskning
i området at udnytte den ustabile del.
Valle produceres på mejerierne, som et biprodukt fra osteproduktionen.
Visse mejerier, herunder de mindre, private mejerier, sælger vallen til dyrefoder. Andre mejerier, primært Arlas mejerier, distribuerer vallen vil videre
forarbejdning hos Danmarks Protein – Arla Food Ingrediens. Her trækkes
protein og sukker ud af vallen. Disse produkter kan benyttes til tilsætning i
fødevarer. Processen indebærer, at vallen separeres i en protein- og en
laktosefraktion. Herfra udvindes henholdsvis protein og laktose. Undervejs
udskilles en vandfraktion, som stadig indeholder næringsstoffer (permat).
Denne del kan f.eks. benyttes i biogasanlæg. Der arbejdes desuden med at
udvinde næringsstofferne og benytte dem i fødevarer. Anlægget til udvinding af laktose er nyt, mens udvinding af proteiner har fungeret i ca. 20 år.
Protein benyttes som ingrediens eller tilsætning i forskellige fødevarer,
herunder i mejerisektoren. Danmarks Protein modtager valle fra Danmark,
Sverige, Storbritannien og Tyskland. Virksomheden vurderer selv, at de
aftager over 95 % af den egentlige valle produceret i Danmark. Den resterende del stammer fra mindre mejerier og benyttes primært til dyrefoder.
Der kan derfor arbejdes på, at større mængder valle fra hovedsageligt udlandet oparbejdes til protein, samt at man i højere grad kan udvinde laktose
fra vallen.
Konkret værdikæde

Producent mejeri
(osteprod.)

Transport

Forbehandling

Anvendelse

- vognmand

- producent

- forbruger

Vallen produceres på mejerierne som et biprodukt ved osteproduktionen.
Vallen transporteres til fabrikken, hvor protein udvindes. Protein transporteres videre til fødevareindustrien, som benytter det til tilsætning til forskellige
fødevarer til forbrugeren.
Nøgletal

Biomasse

Nuværende valleproduktion: 4,2 mio. tons
Protein ressource: 28.000 tons

Rentabilitet

Værdi af valle: 0-200 kr./ton
Omsætning ved 100 kr./ton: 421 mio. kr.
Værdi af protein til dyrefoder: 2.000 kr./ton
Omsætning ved 2.000 kr./ton: 56,8 mio. kr.
Omkostninger ved produktion: Ukendt.

Jobskabelse

For hver million kr. genereret i branchen vil der genereres
1,6 nye arbejdspladser inkl. i afledte erhverv.
Kilde: Danmarks Statistik (2009): Danish Input-Output
Tables and Analyses 2009
Vurdering ift. kriterier

Jobskabelse og vækst

Da vallen på nuværende tidspunkt allerede udnyttes i høj grad, vil yderligere anvendelse fortrænge andre arbejdspladser; potentialet for jobskabelse
er derfor begrænset.

Nyskabelse og innovation

Valle er blevet oparbejdet til protein i 20 år i Danmark, og Anlægget i DK
modtager ca. 95 % af al valle i Danmark.
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Positive klima- og
miljøeffekter

Ved at udnytte alle mælkens indholdsstoffer og videreforarbejde dem til
konsum opnås der en bedre udnyttelse af de råvarer og ressourcer, der
tilføres landbruget.

Rentabilitet

Da det ikke har været muligt at estimere omkostningerne for denne værdikæde, er det ikke muligt at vurdere rentabiliteten for den specifikke produktion. Der vurderes dog at være et stort potentiale for øget omsætning ved at
forarbejde og sælge vallen.

Efterspørgsel

Der er i dag stor efterspørgsel efter proteiner til fødevareproduktionen.

Samlet vurdering

Da valle i dag i høj grad bliver udnyttet til produktion af protein til fødevarer,
anses denne værdikæde at være mindre interessant at forfølge. Der bør
dog stadig være fokus på at kunne udnytte spildevandet som evt. procesvand samt at kunne udtrække laktose og proteiner fra den mere ustabile del
af vallen.

Oplevede barrierer

Mælkekvoter: I EU og dermed også i Danmark er mælkeproducenterne underlagt kvoter for mælkeproduktionen. Dette giver en begrænsning i den potentielle råvaretilførsel. Mælkekvoterne ophører i 2015.
Miljøregler: Landmændene, som producerer mælken,
samt virksomhederne, hvor den videreforarbejdes (mejerier og Danmarks Protein) er underlagt den danske miljølovgivning. Dette giver udfordringer i forhold til lange
sagsbehandlingstider på miljøgodkendelser samt begrænsninger i antallet af dyreenheder pr. areal. Dette
påvirker derved den potentielle råvaretilførsel. Danmarks
Protein oplever endvidere strenge miljøkrav til f.eks.
spildevand. Dette medfører højere udgifter til bl.a. renseteknikker internt på virksomheden.
Prisen på arbejdskraft i Danmark. Dette opvejes til dels
af knowhow og veludviklede metoder både inden for
forarbejdning af mælk og valle og i landbruget.

3.8

Restprodukter

3.8.1 Husholdningsaffald til biogas
Titel

Husholdningsaffald til produktion af biogas

Biomasse og slutprodukt

Biomasse: Husholdningsaffald
Slutprodukt: Biogas til energi og digestat til gødningsformål
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Husholdningsaffald indeholder organisk affald, der er en biomasseressource. Denne ressource kan udnyttes på forskellig vis. I Danmark udnyttes
denne biomasse i de fleste kommuner til energiproduktion ved affaldsforbrænding. Nogle kommuner indsamler dog fraktionen særskilt til biogasbehandling, hvilket medfører produktion af biogas og recirkulering af næringsstoffer og kulstof til landbruget.
De fleste danske kommuner indsamler ikke organisk affald separat. For at
spare omkostninger og besvær ved den separate indsamling, er der udviklet teknologier til behandling af den blandede restfraktion fra husholdningerne (inklusiv den organiske del), således at man stadig kan udnytte biogaspotentialet og gødningsværdien i affaldet
Eksempler på disse teknologier er pulpning, REnescience eller lignende,
der "udvinder" den organiske del af husholdningsaffaldet, således at det
efterfølgende kan anvendes til biogasproduktion. I det følgende er valgt at
fokusere på REnescience teknologien, fordi den er ny og innovativ (p.t. på
pilotskalaniveau).

Konkret værdikæde

Renescienceteknologien består af en enzymatisk forbehandling, som omdanner organisk materiale til en flydende fraktion, kaldet bio-væske. Omdannelsen til biovæske foregår i en reaktor, hvor en enzymbehandling af
den samlede dagrenovation pågår ved ca. 50 grader C. Efter endt enzymbehandling udskilles biovæsken til brug i et biogasanlæg, og de resterende
fraktioner i dagrenovationen kan sendes til genanvendelse, affaldsforbrænding og deponering.
Udstrømmene opdeles typisk i 3D-plast, 2D-plast (film og folie), metal, en
forbrændingsrest og en inert restfraktion. Metal og det meste af 3D-plasten
kan sendes til genanvendelse, mens det endnu ikke har været muligt at
finde en køber, som vil oparbejde 2D-plasten, som har en relativ høj grad af
urenheder. DONG Energy arbejder stadig på at finde egnede opkøbere af
dette plast. Den inerte fraktion består af grus, sand og andet ikke nedbrydeligt, og denne fraktion sendes enten til deponering eller affaldsforbrænding
afhængig af indholdet af organisk materiale.
Ved en evt. opskalering af Renescience-anlægget er det meningen, at biovæske/pulp14 ledes direkte til et biogasanlæg, som enten er et dedikeret
anlæg for Renescience biovæske eller et biogasfællesanlæg, som også
modtager anden biomasse som f.eks. gylle.
Biogasanlægget kan med fordel placeres ved selve Renesciencebehandlingen for at undgå transport af biovæsken, og samtidig kan en recirkulation af vandet foregå fra biogasanlægget tilbage til Rencesciencebehandlingen.
Hvis det afgassede affald (også kaldet digestat) herefter kan anvendes på
landbrugsjord, kan man således sikre recirkulation af næringsstoffer til
landbrugsjorden samt en øget kulstofmængde til jorden. Herved oplagres
kulstoffet og kulstofpuljen i jorden øges, og dette reducerer eller forsinker
udledningen af drivhusgasser (effekten kaldes også kulstoflagring).
Biogas fra biogasanlægget kan f.eks. anvendes som brændsel i biogasmotor til el- og varmeproduktion eller opgraderes til naturgaskvalitet til afsætning i naturgasnettet eller i transportsektoren.

14

På nuværende tidspunkt vil den afgassede biovæske ikke kunne anvendes til et biogasan-

læg, da det uklart, hvilke stoffer der findes i væsken.
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Dagrenovation

REnescience

Biogasanlæg

Gas

Digestat
Metal
3D plast til genanvendelse

Forbrænding

Rest til forbrænding (2D plast)
Deponeringsrest

Nøgletal

Biomasse

Dagrenovation fra boliger: ca. 1 mio. ton/år

Rentabilitet

Omkostninger (best case):
- Indsamling og sortering: 1.083 kr./ton
- Renescience og forgasning: 333 kr./ton
- Forbrænding: 7 kr./ton
Total: 1.423 kr./ton
Indtægter (best case):
- Salg af råvarer: 240 kr./ton
- Renescience, salg af energi: 200 kr./ton
- Forbrænding, salg af energi: 9 kr./ton
Total: 449 kr./ton
Nødvendig indtægt: 974 kr./ton
Kilde: COWI (2012): Samfundsøkonomi og Miljøforhold
for Renescience.

Jobskabelse

Da biomassen (den organiske del af husholdningsaffaldet) allerede anvendes (forbrænding eller biogasbehandling efter kildesortering) vil der ikke genereres nye arbejdspladser.
Vurdering ift. kriterier

Jobskabelse og vækst

Da biomassen på nuværende tidspunkt allerede anvendes på forbrændingsanlæg, vil arbejdspladserne blot flyttes fra forbrændingsanlæggene til
Renescience anlæggene, og således vil der ikke være nogen samlet positiv
effekt på antallet af arbejdspladser.

Nyskabelse og innovation

Enzymatisk forbehandling af blandet affald er en ny teknologi, som i dag
kun findes på et forsøgsstadie med et pilotanlæg på ARC i København.
Selve bioforgasningen af organisk husholdningsaffald er en gammel og
velafprøvet teknologi, men er dog ikke særlig udbredt i Danmark for dagrenovation.
Der kan være udviklingsmuligheder for at anvende digestatet til produktion
af biokemikalier og biomaterialer

Positive klima- og
miljøeffekter

Hele potentialet af bioaffald modtages til den enzymatiske behandling,
hvorimod en kildesortering normalt kun vil kunne opnå en indsamling af 6070 % af potentialet. Desuden omdannes aftørringspapir og andet beskidt
karton og papir også i processen og kan herved bidrage til biogasproduktionen. Således kan en større andel af affaldet udnyttes til biogasproduktion
(genanvendelse), end hvad der kan opnås med todelt indsamling af kildesorteret organisk dagrenovation. Den mere blandede affaldsfraktion medfø-
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rer dog også øget risiko for uønskede stoffer i biopulpen.
Dette betyder, at der produceres væsentligt mere biogas ved denne behandling i forhold til en kildesortering med efterfølgende forbehandling og
bioforgasning.
Recirkulation af næringssalte (herunder især fosfor) og tilbageførsel af
kulstof til landbrugsjorden er miljømæssige fordele.
Rentabilitet

De økonomiske omkostninger forbundet med Renescience medfører en
brugerbetaling på mellem 1.226 og 1.634 kr./ton inkl. skatter og afgifter.

Efterspørgsel

Der kan være en efterspørgsel fra de danske kommuner, da der ved denne
teknologi ikke kræves en separat indsamling af hhv. bioaffald og restaffald
for at udnytte biogaspotentialet i affaldet. Herved reduceres omkostningerne i indsamlingsleddet, og affaldshåndteringen hos borgerne forenkles. Da
teknologien er ny og endnu ikke velafprøvet, kan kommunernes være tilbageholdende over for investering i teknologien.

Samlet vurdering

Der er udviklingsmuligheder i enzymatisk behandling af dagrenovationen,
hvorved sorteringen hos borgeren forenkles og indsamlingsomkostningerne
begrænses, samtidig med at der sker en høj udnyttelse af bioaffaldet til
biogasproduktion og heraf følgende recirkulering af næringsstoffer og kulstof.
Der findes desuden også andre forbehandlingsteknologier, som eksempelvis pulpning, hvor der arbejdes med at behandle blandet dagrenovation og
heraf producere en biopulp til bioforgasning. Således er Renescience ikke
nødvendigvis den eneste teknologi, men mange af de barrierer, som er
beskrevet nedenfor gælder også for de andre lignende teknologier.

Oplevede barrierer

Lovgivningsmæssigt er der ikke mulighed for frit at anvende digestatet på landbrugsjorden, da bekendtgørelse
om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Bek. 1650,
13. december 2006), kræver, at husholdningsaffaldet
skal være kildesorteret. Affald til et Renescience-anlæg
er netop ikke kildesorteret, og det vil derfor ikke kunne
opfylde bek. 1650. Anvendelse af digestatet på landbrugsjord vil derfor indtil videre kræve en $19-tilladelse.
DTU Miljø er ved at gennemføre en form for risikovurdering af digestat fra Renescience-behandling på vegne af
DONG.

Miljø:
Slambekendtgørelsen

Renescience har tidligere haft udfordringer med at opfylde grænseværdierne i bek. nr. 1650 for bl.a. plastblødgørere (ftalater). Der har dog været arbejdet meget på at
nedbringe koncentrationerne af ftalater, og det er konkluderet, at ftalaterne sandsynligvis stammer fra bl.a.
tekstiler15.
Renescience har et pilotanlæg placeret hos Amager
Ressource Center. Dette anlæg er løbende blevet optimeret og justeret. Det er dog stadig et forsøgsanlæg, og
der kan derfor være uforudsete udfordringer ved at implementere et fuldskalaanlæg på 10 ton/time, som skal
være i kontinuerlig drift.

15

Digestatet anvendes pt. ikke. Anvendelse af digestatet forudsætter, at det kan opfylde de
gældende kravværdier i slambekendtgørelsen. Såfremt det ikke kan opfylde de gældende
kravværdier i slambekendtgørelsen, forudsætter det en § 19-tilladelse.
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Der er usikkerheder om, hvorvidt plastfraktionerne og
især 2D-plasten kan genanvendes. Der er endnu ikke
fundet interesserede købere af denne fraktion. Det kræves eventuelt en vask af denne fraktion, før den er attraktiv for markedet.

http://projects.cowiportal.com/ps/A061870/Documents/03 Project documents/Endelig rapport/Endelig rapport biomasse 2015.docx

Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse

4

43

Vurdering af de oplevede barrierer

Formål

I dette kapitel er udarbejdet en vurdering af de oplevede barrierer i markedet for de
gennemgåede værdikæder. Formålet er at opnå en forståelse af betydningen og
effekterne af de i markedet oplevede barrierer.

Bemærkning

Det skal bemærkes, at en række af de aktører og værdikædeeksperter, der er
kilderne bag kortlægningen, ikke nødvendigvis har indsigt i den relevante detaillovgivning og derfor ofte oplever, at lovgivningen som sådan er en barriere uden at
have en særlig klar eller præcis ide om, hvilke paragraffer eller bekendtgørelser der
er den faktiske årsag til de oplevede barrierer. Som konsekvens har det været
nødvendigt efterfølgende at fortolke interviewmaterialet og følge op med andre kilder for at konkretisere den oplevede barriere. I disse tilfælde hviler konkretiseringen af barriereren og identifikationen på en efterfølgende analyse fra analyseteamets side. Bilag A angiver for hver af værdikæderne de værdikædeeksperter og
interviewpersoner, som er blevet kontaktet. Endvidere skal det bemærkes, at de
oplevede barrierer ikke nødvendigvis er af reguleringsmæssig karakter, men i større udstrækning kan bunde i tekniske og økonomiske barrierer. Følgende kortlægning baseres på de oplevede barrierer og behandler derfor alle typer af barrierer.

Opbygning

Indledningsvis er der foretaget en kortlægning af alle barrierer, som er identificeret
i forbindelse med bearbejdningen af de udvalgte værdikæder. Dernæst er de mest
relevante barrierer blevet udvalgt. For hver af disse er fordele og ikke mindst ulemper blevet vurderet i forhold til de udvalgte værdikæder.

4.1
Ca. 18 barrierer, inkl.
systemiske barrierer

Kortlægning af oplevede barrierer

Værdikædeeksperterne har gennem interviews med markedsaktører, identificeret
ca. 18 barrierer fordelt på de udvalgte værdikæder. De oplevede barrierer fordeler
sig på fire områder inden for fiskeri, landbrug, miljø og energi. Karakteristisk for
disse er, at de hidrører fra lovgivninger og bekendtgørelser. Bilag B indeholder en
tabel, i hvilken barriererne sammenholdes med værdikæderne. Udover disse er der
er yderligere to identificerede barrierer, nemlig én, som hidrører fra den eksisterende udformning af støtten til energianvendelse, og én, som hidrører fra et manglende markedstræk (hvilket vil sige lav betalingsdygtig efterspørgsel). Disse to barrierer (energistøtte og markedstræk) udgør de systemiske barrierer.
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EU-lovgivning

Det fremgår af oversigten i Bilag B, at størstedelen af de identificerede barrierer er
forankret i EU-lovgivningen, hvilke betyder, at ændringer i lovgivningen ikke er et
dansk anliggende alene. Det ses også, at affald-til-jord-bekendtgørelsen og slambekendtgørelsen hver især er identificeret som en barriere for to eller tre værdikæder. De resterende barrierer vedrører hver sin specifikke lovgivning.
De ca. 16 barrierer er jævnt fordelt på de fire områder, samt markedstræk som går
på tværs af værdikæder. Tabel 4-1 nedenfor giver et overblik over barriererne inden for de enkelte områder fordelt på biomasse typer.
Tabel 4-1

Værdikæder, områder og - barrierer

Områder

Fødevarer,
landbrug og

Miljø

Energi

Total

fiskeri
Blå biomasse

2

1

Grøn biomasse

1

Gul biomasse

1

Brun biomasse
Rød biomasse

2

Hvid biomasse

1

Restprodukter

4.2

3
1
3

4

1

1
2

1

1

3

1

1

2

Grundlag og metode for udvælgelse af cases

I den videre analyse arbejdes med et mindre antal barrierer. Det sker i form af en
række casestudier. I dette afsnit gennemgås den i forbindelse med udvælgelsen af
cases anvendte metode.
Som det fremgår af Tabel 4-1 er barriererne fordelt efter områder, der i en vis udstrækning stemmer overens med den nugældende ressortopdeling: fiskeri, landbrug og fødevarer hører under fødevareministeren, miljø hører under miljøministeren/transportministeren og energi hører under klima-, energi- og bygningsministeren. Markedstræk går på tværs af ressortområder.
For at kunne udvælge de barrierer, hvor en optimering af den bagvedliggende lovgivning vil kunne have størst positiv effekt, er der endvidere i udvælgelsen lagt følgende fire principper til grund:

›
›
›
›

Lovgivningen påvirker flere barrierer
Barrieren er en forhindring for, at en værdikæde overhovedet kan etableres
Værdikæden, som barrieren påvirker, er ny og innovativ;
Barrieren eller værdikæden har fået begrænset eller ingen opmærksomhed i
videnskab, studier eller andre lovgivningsevalueringer.

I forhold til denne udvælgelse er det muligt at opstille klynger af barrierer, som efterfølgende bliver behandlet.

http://projects.cowiportal.com/ps/A061870/Documents/03 Project documents/Endelig rapport/Endelig rapport biomasse 2015.docx

Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse

45

Ansøgningskrav i forhold til opstart af ny teknologi
To barrierer

I denne kategori er der udvalgt to barrierer, da det vurderes, at barriererne samlet
forhindrer, at værdikæden overhovedet kommer i gang. De to barrierer er identificeret under værdikæden, hvor makroalger er biomassen. Blokering forekommer,
da både testanlæg og småskalaproduktion oplever det som store barrierer at indhente de nødvendige offentlige godkendelser for etablering af anlæg. Disse barrierer er interessante at behandle, da værdikæden er ny og innovativ og kun i begrænset omfang er blevet dækket i andre studier om dansk bioøkonomi.

Klassifikation af restprodukter
To barrierer

Der er en række restprodukter, som ikke kan genanvendes eller bruges til nye
anvendelser, da værdikæden helt blokeres, fordi restproduktet ikke kan klassificeres. Værdikædeeksperterne har ellers udtalt, at der er udviklet teknologi, som gør
det muligt at håndtere de risici, der motiverede den oprindelige lovgivning. De to
barrierer, som behandles her, opleves som begrænsende for værdikæderne for
biomasserne discard fisk og kødprotein.

Anvendelsen af restprodukter til jordbrugsformål
To barrierer

Der er udpeget to mulige barrierer for anvendelsen af restprodukter til
jordbrugsformål. Barrierene opstår som følge af de krav til håndtering af restprodukter, der er indført for at sikre miljømæssig forsvarlig anvendelse af disse til jordbrugsformål. Barriererne er identificerede i værdikæderne for biomassen halm og
husholdningsaffald. I forhold til halm skal restprodukterne fra et bioraffinaderi klassificeres som et produkt for frit at kunne anvendes til jordbrugsformål. For husholdningsaffald er der på nuværende tidspunkt krav om kildesortering, før restproduktet
kan udbringes efter slambekendtgørelsen.

Energilovgivning
To barrierer

Værdikædeeksperterne har fundet frem til, en række barrierer i forhold til
energipolitikken og den afledte lovgivning, som hæmmer udviklingen af biomassen.
En af barriererne kan ses som værende et resultat af en energipolitik, der fremmer
anvendelse af biomasse til energiformål. Det drejer sig primært om at traditionelle
støtte og finansieringsmuligheder, der er tilgængelige for anvendelser af biomasse
til energiformål, ikke umiddelbart er tilgængelig for især bioethanol til transport.
Hertil skal nævnes den manglende mulighed for at få investeringsstøtte til forgasning af brun biomasse (træ). En anden barriere er at der opleves manglende lånemuligheder, f.eks. pga. varmeforsyningslovens bestemmelser om, at kommuner
skal indgå i projekter, som en barriere, hvilket dog ikke kan knyttes op på den generelle støtte til energianvendelse af biomasse. I denne klynge er valgt at beskrive
to barrierer, nemlig iblandingskrav og manglende lånemuligheder (f.eks. via varmeforsyningsloven)

Markedstræk
En barriere

Der er en række af de biobaserede produkter, som på nuværende tidspunkt ikke
kan konkurrere med de tilsvarende eksisterende produkter, som er baseret på fossilt materiale. Dette betragtes som en barriere, der er gennemgående for alle
værdikæderne, dog primært med fokus på de værdikæder, hvor der mangler økonomisk rentabilitet.
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4.3

Fordele og ulemper ved reguleringen bag de
identificerede barrierer

I dette afsnit kortlægges rationalet bag lovgivningen samt fordele og ulemper ved
den eksisterende regulering, som ligger til grund for de identificerede barrierer.

4.3.1 Ansøgningskrav i forhold til opstart af ny teknologi
På tværs af en række mulige slutprodukter produceret fra makroalger, innovative
eller mindre innovative, er det en udfordring at opnå tilladelse efter lovgivningen til
at etablere tanganlæg. Den relevante lovgivning er bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse og bekendtgørelse om miljømæssig vurdering af søterritoriet.
Kystbeskyttelseslovgivningen

Formålet med kystbeskyttelseslovgivningen er at beskytte mennesker og ejendom
mod oversvømmelser. Rent praktisk er det kommunerne, der har kompetence til at
give tilladelser til opførelse af anlæg, men på søterritoriet (uden for 1-sømilegrænsen) er det Kystdirektoratet, der på vegne af miljøministeren giver tilladelser
for at sikre imod opførelse af anlæg, der modarbejder kystbeskyttelse eller forstærker eller øger risikoen for oversvømmelser eller nedbrydning af kysten. Tanganlæg
består af en række pæle med lange liner imellem, hvorpå tangen gror, og de kan,
hvis de er anbragt fornuftigt, have en bølgebrydende effekt og kan således bidrage
til kystbeskyttelse.
Ved opførelse af et tanganlæg skal der gives tilladelse, da et sådant anlæg falder
ind under kategorien "faste eller forankrede indretninger eller genstande" 16. Ifølge
de interviewede kilder opleves det som en ulempe, at der er begrænset eller ingen
vejledning om, hvordan en sådan tilladelse opnås, og ingen retningslinjer for udformningen af ansøgningen. Den eksisterende vejledning til lov om kystbeskyttelse
omfatter ikke faste anlæg og foranstaltninger på søterritoriet, som kræver tilladelse
fra miljøministeren. Dette medfører tids- og investeringsusikkerhed omkring etablering af tanganlæg.

Bekendtgørelse om
miljømæssig vurdering af søterritoriet

Formålet med bekendtgørelse om miljømæssig vurdering af søterritoriet er sammenfaldende med kystbeskyttelseslovgivningen, da denne bekendtgørelse er fastsat i medfør af ovenstående. Bekendtgørelsen fastsætter 17, at der for nævnte anlæg kræves en VVM-redegørelse, inden der kan gives tilladelse. Krav om VVMtilladelser har hjemmel i bl.a. planloven og naturbeskyttelsesloven18, der for sidstnævntes vedkommende har til formål at "værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet." Kravene er en implementering af
EU's VVM-direktiv. Tanganlæg kan, hvis de er placeret fornuftigt og korrekt udformet, have positiv indflydelse på havmiljøet og derudover anvendes som kystbeskyttelse, men der skal udarbejdes en VVM-redegørelse og derefter søges om tilladelse. Tanganlægsprojekter er små og kræver en lille investering, ligesom omsætningen vil være begrænset pga. den ekstensive produktionsform. Ulempen er,
16
17
18

§ 16 a, stk. 1, nr. 2
i § 1 at for de i § 16a
Implementering af VVM-direktivets krav bilag II
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som oplevet af en række aktører, at en VVM-redegørelse er omkostningstung, hvilket har stor betydning i anlægsfasen. Dette kan forhindre, at projekterne bliver levedygtige og rentable.

4.3.2 Klassifikation af restprodukter
Der er identificeret to barrierer under klassifikation af restprodukter, biproduktforordningen nr. 1069/2009 og EU-forordningen 1380/2013.
Animalsk Biproduktforordninge

Biproduktforordningen nr. 1069/2009 har til formål at beskytte fødevare- og foderkædens sikkerhed, samt at forebygge og minimere risici for folke- og dyresundheden, som kan forårsages af animalske biprodukter, som kan bestå af tarme, blod,
kroppe og hoveder. Biproduktforordningen medvirker derfor til at reducere risiciene
for spredning af sygdomme fra dyr videre til andre dyr og mennesker. Der vil uanset kilden til restproduktet være en potentiel risiko for folke- og dyresundheden og
miljøet, hvorfor forordningen sikrer, at restprodukterne destrueres eller behandles
ved bestemte metoder afhængig af risikokategorien for restproduktet. Til biproduktforordningen hører også en gennemførelsesforordning. Begge forordninger stiller
en række krav til, hvordan animalske biprodukter skal indsamles, transporteres,
opbevares, håndteres, forarbejdes og anvendes eller bortskaffes.
Forordningerne stiller blandt andet krav til, hvorledes restprodukter fra
kødproduktion skal håndteres, og kategoriserer dem i enten kategori 1, 2 eller 3.
Denne klassifikation af restprodukterne i kategori 1 til 3 medfører visse krav, der
skal opfyldes ved håndteringen. Det betyder ligeledes, at flere af restprodukterne
kategori 1 og 2 ikke må anvendes ubehandlet som foder til pelsdyr (jf. artikel 12 og
13), og at kategori 1-produkter skal destrueres, jf. artikel 12 i biproduktforordningen. Flere af restprodukterne fra kødproduktion i kategori 2 og 3 bliver i dag anvendt til produktion af animalsk protein samt kød og benmel, og forordningerne
forhindrer at kategori 2-produkter kan anvendes direkte som foder til eksempelvis
pelsdyr.

EU-forordning
1380/20

EU forordning 1380/2013 samt fiskerilovgivningen foreskriver, at discardfisk ikke
må anvendes til humant forbrug. Denne forordning opleves i markedet som en barriere for anvendelse af discardmængderne, da reglerne forhindrer, at fiskene anvendes til humant konsum. Ifølge forordningen er det dog muligt at anvende
discardfisk til foder. Som illustreret i afsnit 3.2.1 kan discardmængderne kun afsættes som industrifisk og vil derfor blive anvendt i produktionen af fiskemel og fiskeolie, som bliver solgt som dyrefoder (mink, svin, kæledyr). Fiskeindustrien påpeger,
at afsætningsprisen på maksimalt 2 kr./kg for industrifisk ikke er nok til at opveje
omkostningerne forbundet med ilandbringelsesforpligtigelsen. Hele 86 % af
discardmængderne er estimeret til at være konsumegnet, men forordningen forhindrer salg til humant konsum for langt hovedparten af denne mængde, for at beskytte bestandenes undermålsfisk. Afsætning til humant konsum vil ellers indebære en afregningspris som er høj nok til at opveje omkostningerne ved ilandbringelsen af hele discardmængden.
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4.3.3 Anvendelsen af restprodukter til landbrugsjord
Slambekendtgørelsen

Anvendelse af organiske affaldsprodukter på landbrugsjord reguleres af
slambekendtgørelsen. Formålet med denne bekendtgørelse er at undgå skadelige
virkninger på miljø og sundhed, og bekendtgørelsen indeholder derfor bl.a. grænseværdier for tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Restprodukter, der ikke kan
overholde disse grænseværdier, kan ikke udbringes efter slambekendtgørelsen.
Miljøstyrelsen arbejder i øjeblikket (vinter 2014/2015) på en revision af slambekendtgørelsen, og en del af de barrierer, der nævnes her, behandles under denne
revision.
De oplevede barrierer i forhold til slambekendtgørelsen gælder for gul biomasse
(bioethanol) og husholdningsaffald (REnescience).
Det er kommunen, som definerer, hvorvidt et restprodukt fra en proces (f.eks. bioethanolproduktion) klassificeres som affald eller et produkt. Hvis det er affald, der
ønskes anvendt til jordbrugsformål, falder det ind under slambekendtgørelsen.
Slambekendtgørelsen definerer, hvilke affaldstyper der frit kan anvendes til jordbrugsformål, forudsat at de overholder bekendtgørelsens grænseværdier for tungmetaller og miljøfremmede stoffer og rammerne for tilførsel af næringsstoffer (organiske såvel som uorganiske) til landbrugsjorden. Det betyder, at affaldsproduktet
skal høre under en af kategorierne i bekendtgørelsens Bilag 1 for at kunne reguleres efter slambekendtgørelsen. Hvis dette ikke er tilfældet, kan restproduktet ikke
frit udbringes efter behandling i biogasanlæg, men kræver anden tilladelse, f.eks.
efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven. En § 19-tilladelse udstedes af den enkelte
kommune og er ofte tidsbegrænset og skal søges for en bestemt lokalitet, hvor
affaldet skal udbringes. Dermed er det væsentligt mere administrativt tungt at udbringe restprodukter efter § 19-tilladelser end efter slambekendtgørelsen.
I forhold til den gule biomasse er det usikkert, hvorledes restproduktet vinasse fra
bioethanol klassificeres (hvorvidt det er et produkt eller affald, og hvis det er affald,
kan det så optages på Bilag 1). Det vurderes umiddelbart, at vinasse vil kunne
klassificeres som et produkt eller optages på slambekendtgørelsens Bilag 1 (Miljøstyrelsens afgørelse), men dette skal undersøges nærmere. Der er derfor en mulig
barriere her.
Slambekendtgørelsens Bilag 1 specificerer, at organisk dagrenovation (husholdningsaffald) til jordbrugsformål skal være kildesorteret, hvilket skal sikre, at der ikke
udbringes affaldsprodukter på landbrugsjord, som indeholder uønskede stoffer. Det
affald, der behandles i Renescience, er ikke kildesorteret. Biovæsken fra et Renescienceanlæg kan på nuværende tidspunkt ikke udbringes på landbrugsjord, jf.
slambekendtgørelsen, hvilket er en oplevet barriere i branchen. Konkret betyder
dette, at biogasbehandlet pulp fra Renescience-behandling i dag skal udbringes
efter § 19-tilladelser (Miljøbeskyttelsesloven).
Renescience-teknologien har tidligere haft problemer med overholdelse af Slambekendtgørelsens grænseværdier for ftalater i den organiske fraktion til biogasbehandling.
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Hvis et biogasanlæg behandler minimum 75 % husdyrgødning (målt som tørstof i
input), skal udbringning af restproduktet foregå efter husdyrgødningsbekendtgørelsen. Hvis mere end 25 % af inputtørstoffet består af andet end husdyrgødning, skal
udbringningen af den afgassede biomasse ske efter reglerne i slambekendtgørelsen. Siden den nuværende version af slambekendtgørelsen blev vedtaget (2006),
er det blevet meget mere almindeligt at anvende produkter (restprodukter, som
kommunen har vurderet ikke er affald) og energiafgrøder til biogasproduktion. Beregningsmetoden i slambekendtgørelsen tager ikke højde for udpræget brug af
disse. Som det står nu, vil de skulle regnes på linje med affaldsprodukter, men dette bliver p.t. revideret i forbindelse med revisionen af slambekendtgørelsen.
Det kan være en barriere, hvis behandling af vinasse (gul biomasse) eller husholdningsaffald medfører, at biogasanlægget kommer over grænsen for behandling af
"ikke-husdyrgødning" og dermed skal udbringe den afgassede biomasse efter
slambekendtgørelsens mere restriktive regler (sammenlignet med husdyrgødningsbekendtgørelsen). Rigtig mange biogasanlæg vil dog i forvejen falde ind under denne kategori, da gylle har et relativt lavt biogaspotentiale, og det derfor er
vanskeligt at drive en rentabel proces uden væsentligt tilskud af andre produkter
(typisk affaldsprodukter).
Hvis den organiske affaldsstrøm indeholder animalsk affald (som f.eks. slagteriaffald, men også organisk dagrenovation), skal slambekendtgørelsens bestemmelser
suppleres med biproduktforordningen (1669/2009), hvilket medfører restriktioner
på anvendelsen i forhold til f.eks. anvendelse på græsningsarealer og skærpede
krav til hygiejnisering. Dette tolkes som en barriere for afsætning af restprodukter
fra f.eks. Renescience. Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen er i øjeblikket ved at
undersøge, hvorvidt der skal ændres i den gældende regulering omkring dette.

4.3.4 Barrierer som resultat af energilovgivning
Der er identificeret to barrierer som resultat af energilovgivningen; disse er mangel
på 2G bioethanol iblandingskrav og varmeforsyningsloven.
Mangel på
iblandingskrav

For anvendelsen af gul biomasse i bioraffinaderier er det under de nuværende
rammebetingelser vanskeligt at gøre produktionen af bioethanol fra halm rentabel.
En af grundene er, at prisen på bioethanol er relativt lav (omkring 3 kr./liter) og følger olieprisen. Faldende oliepriser vil således yderligere presse økonomien i et
sådant anlæg. Der er aktuelt en række direkte og indirekte støtteordninger (f.eks.
fritagelse fra energiafgifter for træpiller og træflis) for anvendelse af andre typer
biomasse til energiformål, og det opleves som en barriere, at raffineret gul biomasse ikke kan opnå tilsvarende støtte. Det skal nævnes, at der ikke er tale om konkurrence på biomassen, men snarere at investeringer samles om mindre innovative anvendelser, da det er der, der kan etableres et rentabelt projekt pga. støtten.
Den danske klima- og energilovgivning i sin helhed og for så vidt den europæiske
rammelovgivning omkring 2020-målene (særligt VE-direktivet og kvotahandelssystemet) skal sikre en grøn omstilling i energisektoren, og at de vedtagne klimamål
opfyldes i 2020. I den kontekst er energistøtte og lovgivning generelt indrettet, så
der opnås flest mulig drivhusgasreduktioner inden 2020, og mest muligt optag af
vedvarende energikilder i EU.
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Varmeforsyningsloven

Finansieringen af investeringerne er ligeledes en barriere. Her er der mulighed for
favorable lån (med kommune eller statsgarantier), men det stiller store krav til organiseringen i forhold til offentlige og private parter. Varmeforsyningslovens
(1184/2011) krav om, at kommuner skal deltage i projekterne bliver således et eksempel på en barriere.
Den oplevede barriere i form af, at der ikke kan opnås støtte til forgasning retter sig
ikke direkte mod en bestemt ordning, men det kunne være EUDP-midler, der opleves ikke at kunne anvendes til det formål. Umiddelbart vurderes det i denne undersøgelse, at lovgrundlaget og vejledningsmaterialet for EUDP ikke udelukker, at der
gives støtte til forgasningsprojekter, og barrieren kan derfor undersøges nærmere.

4.3.5 Markedstræk
Generelt for alle værdikæderne er der en oplevet "barriere" i det manglende markedstræk. Det gælder især de værdikæder, som ikke har energi som slutprodukt.
Det manglende markedstræk vil i nogle tilfælde skyldes for lav økonomisk rentabilitet og i andre tilfælde være begrundet i ikke-udviklet teknologi. Generelt kræver
stor efterspørgsel et økonomisk incitament, hvilket betyder, at det skal være en
økonomisk god forretning at anvende biomassebaserede produkter.
Problemet i forhold til manglende markedstræk er, at de nye biobaserede produkter ikke er konkurrencedygtige med de nuværende fossilbaserede produkter. For
en række af de udvalgte værdikæder er der en tendens til, at de importerede substitutter er billigere end de danskproducerede varer. Dette skyldes, at markedsprisen ikke er koblet op på produktets miljø- og klimabelastning, samt at de biobaserede produkter er baseret på ny teknologi, som i mange tilfælde er dyr i forhold til
en teknologi, som har været afprøvet i mange år.
En måde at korrigere markedstrækket på er at tage højde for miljø- og klimadagsordenen ved at tilpasse det danske afgiftssystem, så der sker en korrektion af markedspriserne. Dette gøres ved, at prisen på markedsvaren korrigeres efter klimaeffekten.
For værdikæden omkring makroalger og de grønne proteiner er der identificeret en
klar efterspørgsel, men da produktionsomkostningerne er for høje bliver prisen tilsvarende høj i forhold til den importerede vare. Barrieren for tangproduktion ligger
derfor i prisen, som ikke afspejler den positive miljøgevinst, der er ved ikke at importere varen til Danmark.
EU stiller ydermere en række krav for at styre markedstrækket. Et eksempel herpå
er belyst i værdikæden med halm til bioraffinering, hvor der er manglende efterspørgsel, men hvor EU's krav om iblanding af bioethanol i benzin er med til at
fremme efterspørgslen. Værdikæden er ny og innovativ, hvilket betyder høje produktionsomkostninger, som ikke er konkurrencedygtige med fossile brændsler.
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Formål

Optimeringsforslag

Formålet med dette kapitel er at identificere indsatspunkter, hvor eksisterende
regulering kan optimeres under hensyntagen til reguleringens oprindelige rationale.
Gennemgangen af optimeringsforeslagene er foretaget i forhold til de klynger af
barrierer, som blev opstillet i sidste kapitel. For de enkelte barrierer er udarbejdet
en kort opsummering af problemstillingen. Efterfølgende er alle mulige indsatsområder kortlagt med det formål at mindske barrierene ved bl.a. at optimere den givne
regulering. Sidst men ikke mindst gives der anbefalinger til, hvilke optimeringsforslag, det er relevant at arbejde videre med. Der er givet optimeringsforslag i forhold
til:

›
›
›
›
›
Konsekvensvurdering

51

Ansøgningskrav i forhold til opstart af ny teknologi
Klassifikation af restprodukter
Anvendelse af restprodukter til jordbrugsformål
Energilovgivning
Markedstræk

For hvert optimeringsforslag er der udarbejdet en konsekvensvurdering, hvor følgende aspekter belyses:

›
›
›
›
›

Fordele/ulemper
Muligheder
Risici
Involverede parter
Tidsplan

Dette kapitel afsluttes med en samlet anbefaling til de mest relevante optimeringsforslag samt en konklusion med rapportens vigtigste budskaber.

5.1

Ansøgningskrav i forhold til opstart af ny
teknologi

På tværs af mulige slutprodukter produceret af makroalger er der udfordringer forbundet med etablering af nye anlæg. Der er i kategorien for makroalger identificeret to barrierer: bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse og bekendtgørelse om
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miljømæssig vurdering af søterritoriet. Problemstilingen, indsatsområderne og optimeringsmulighederne er behandlet under et.
Problem

For værdikæden baseret på danske makroalger er tilladelser og
myndighedsbehandling en udfordring. Blandt andet skal nye anlæg søge om tilladelse hos Kystdirektoratet (Miljøministeren) efter paragraf 16a i lov om kystbeskyttelse. Derudover er der krav for nye anlæg om en VVM-redegørelse i forhold til
bekendtgørelse om miljømæssig vurdering af søterritoriet. For små virkesomheder
med meget begrænset budget, som typisk vil forsøge at starte et tanganlæg, er
disse procedurer tids- og ressourcekrævende og giver usikkerhed for investorer.

Indsatsområder

Barriererne for makroalgeproduktionen er de høje omkostninger for nye små
innovative virksomheder ved opfyldelse af kravene i de ovennævnte bekendtgørelser. Nye virksomheder har sjældent hverken den ressourcemæssige eller økonomiske kapacitet til at kunne opfylde kravene. På baggrund af en kortlægning af barriererne anbefales følgende indsatsområder for makroalger:

Optimeringsforslag

›

Information til kommuner og Kystdirektorat om, at tanganlæg potentielt bidrager til kystbeskyttelse for at lette godkendelsen, jf. kystbeskyttelseslovgivningen.

›

Forbedret vejledning til ansøgning om tilladelse til opførelse af tanganlæg

›

Reducerede krav og hjælp til udarbejdelse af VVM-redegørelse

›

Etablering af erhvervsklynger, hvor branchen kan mødes og udveksle erfaringer samt potentielt bidrage økonomisk til universelle ansøgninger.

Det vurderes, at alle ovenstående indsatsområder for makroalger kan opfyldes
relativt omkostningsfrit og vil kunne løfte værdikæden op til et niveau, hvor der er
potentiale for vækst. Som hovedindsats anbefales det, at der etableres en erhvervsklynge med deltagere fra hele branchen, inkl. NaturErhvervstyrelsen. Vi mener, at NaturErhvervstyrelsen vil kunne vejlede og konsultere efter behov, samtidig
med at de innovative virksomheder vil have mulighed for at arbejde sammen, investere sammen og vidensdele.
I Tabel 5-1 er opstillet en konsekvensvurdering for alle optimeringsforslagne. Ens
for alle forslag er, at fordelen vil være, at barrieren fjernes. Desuden er det NaturErhvervstyrelsen, der er tiltænkt som primær ansvarlig for at drive processen.
Hermed skal ikke forstås, at det er styrelsen, som vil kunne løfte barrieren, blot at
det er dem, der skal sikre, at der igangsættes en proces.
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Tabel 5-1 Konsekvensvurdering af optimeringsforslag i forhold til marin biomasse
Optimeringsforslag

Fordele

Ulemper

Muligheder

Risici

Involverede
parter

Tidsplan

1. Informering af
kommuner
og kystdirektorat

Bistå ansøgerne i en
hurtigere
proces ved
etablering af
anlæg.

Risiko for, at
der laves fejl,
hvis processen bliver
automatiseret på baggrund af en
generel anbefaling.

Hurtigere og
lettere ansøgningsproces

Kommuner
og kystdirektorat er ikke
modtagelige
over for vejledningen

NAER eller
erhvervsorganisationer,
Kystdirektoratet og MIM

Kort

2. Reducerede krav til
VVM

Bistå ansøgerne i en
hurtigere
proces ved
etablering af
anlæg.

Risiko for at
der laves fejl.

Hurtigere og
lettere ansøgningsprocedure

Risiko for at
der laves fejl.

NAER eller
erhvervsorganisationer,
MIM

Mellem

3. Etablering af erhvervsklynger

Aktørerne har
mulighed for
at vidensdele, samt pulje
deres investeringer

Modvillighed
ift. at dele
forretningshemmeligheder

Omkostningerne til ansøgninger og
udvikling
mindskes for
de enkelte

Evt. vanskeligt at skaffe
ressourcer til
klyngeaktivitet

NAER

Kort

Erhvervsorganisationer

Note: NAER = NaturErhvervstyrelsen

5.2

Klassifikation af restprodukter

Inden for klassifikation af restprodukter er der identificeret to barrierer; disse er biproduktforordningen og EU-forordningen om fælles fiskeripolitik.

Biproduktforordningen
Problem

Ifølge biproduktforordningen er det ikke muligt at anvende restprodukter fra
kødproduktion direkte som foder til eksempelvis pelsdyr, hvis det er kategori 2 materiale.

Indsatsområde:

En meget stor del af kategori 2-materialet, som stammer fra svin, bliver i dag
anvendt til kød og benmel; dette kunne evt. anvendes direkte til foder. Det bør derfor undersøges, hvilke muligheder og risici der er, ved direkte anvendelse af dette
materiale. Det vurderes, at der kan være efterspørgsel efter proteinholdig foder, da
der i Europa ikke kan produceres proteinfoder, som modsvarer efterspørgslen19. I
Danmark anses især minkavlere, som en interesseret kundegruppe for afsætning
af denne type foder.
Ændringer af bioproduktforordningen, som er defineret af EU, kræver et omfattende udredningsarbejde og vil være en langvarig proces i EU-regi. Tilsyneladende er

19

Opgjort efter proteinindhold er 38 % af foderet importeret i 2012-2013 (Danmarks Stati-

stik).
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Europa-Kommissionen allerede ved at undersøge mulighederne for yderligere
lempelser af foderforbuddet med reintroduktion af forarbejdet animalsk protein fra
ikke-drøvtyggere, f.eks. fra svin, fjerkræ eller insekter, i foder til fjerkræ og svin.
Lempelserne skal dog ske under hensyntagen til, at dyr af en given art ikke må
fodres med forarbejdet animalsk protein afledt af dyr af samme art, så kannibalismeprincippet overholdes.
Optimeringsforslag

Det anbefales umiddelbart at undersøge mulighederne for at anvende kategori 2materiale til foderproduktion til eksempelvis pelsdyr. Da reglerne er defineret i en
forordning, er disse umiddelbart gældende i Danmark. Det er således via de relevante EU-arbejdsgrupper under biproduktforordningen, at evt. initiativer til nye lovgivningstiltag skal understøttes med henblik på at fremme de danske interesser på
området. Fødevarestyrelsen påpeger dog, at en Kommissionsbeslutning ikke vil
være tilstrækkelig. Det kræver en ændring af biproduktforordningen, hvilket betyder, at det skal op på Rådsniveau og forhandles med Europa-Parlamentet. Hvis
man i biproduktforordningen tillader anvendelse af f.eks. kategori 1-materiale til
fodring, vil dette være tilladt i hele EU – også i de lande, der har dårligere BSErisikostatus. Derfor mener Fødevarestyrelsen, at det ikke umiddelbart er realistisk
at få gennemført en sådan ændring.

EU-forordning om fælles fiskeripolitik
Problem

Discardfisk, som er under den bevarelsesmæssige mindste-referencestørrelse
(også kaldet undermålerfisk), må ifølge EU-forordning Nr. 1380/2013 om fælles
fiskeripoliti ikke anvendes til konsum. Disse fisk kan derfor kun anvendes til bestemte formål som f.eks. fiskemel og -olie samt foder til kæledyr. Det betyder, at
fangsten har ringe økonomisk værdi for fiskerne, samtidig med at det medfører
øgede fangstomkostninger. Det skal her bemærkes at landingsforpligtelsen må
forventes at bidrage positivt til erhvervsfiskernes incitament til at opnå en øget selektivitet i de berørte fiskerier.

Indsatsområder

På baggrund af kortlægning af barriererne, så anbefales det at genoverveje
tilladelse til, at visse typer af undermålerfisk kan anvendes til humant konsum i EUforordningen for den fælleseuropæiske fiskeripolitik.

Optimeringsforslag

Det vurderes, at barrieren for anvendelse af undermålerfisk til humant konsum har
stort økonomisk potentiale, hvis den elimineres både på dansk niveau og EUniveau. Det vurderes dog at være et større arbejde at få mindsket denne barriere
frem for barriererne for makroalger.
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Konsekvensvurdering af optimeringsforslag i forhold til klassifikation af restprodukter

Optimeringsforslag

Fordele

Ulemper

Muligheder

Risici

Fora

Tidsplan

1. Undersøge
mulighederne for at anvendelse af
kategori 2 til
foder

Biprodukterne
anvendes direkte til foder
fremfor til produktion af kød
og benmel

Reduceret
produktion af
kødmel

Forbedrede
vilkår for pelsdyravlere og
lavere priser
for foder

Spredning af
uønskede sygdomme.

Relevante EU
arbejdsgrupper, MST, Fødevarestyrelsen, NaturErhvervstyrelsen

Lang

2. Lovliggøre
humant konsum for visse
arter

Indtjening for
fiskerne vil
øges

Uøkonomisk at
håndtere småfisk

Nye produkter
baseret på
undermålsfisk

Risici for fodring af andre
dyr (kannibalisme)

Øget fangst og
overskridelse
af kvoter

Fødevaremin./NAER
NAER, EU,
Fiskeriforeninger

Lang

Risiko for
overfiskeri

5.3

Anvendelse af restprodukter til
jordbrugsformål

For anvendelse af restprodukter til jordbrugsformål er der identificeret to barrierer i
forhold til slambekendtgørelsen.

Slambekendtgørelsen (kildesorteret dagrenovation og § 19tilladelser)
Problem

Slambekendtgørelsen foreskriver, at dagrenovation skal være kildesorteret for at
kunne udbringes efter bekendtgørelsen. Dette er en barriere for behandling af husholdningsaffald med Renescience-teknologien, da husholdningsaffaldet ikke er
kildesorteret. Restproduktet fra denne behandling kan derfor på nuværende tidspunkt kun udbringes efter en § 19-tilladelse i miljøbeskyttelsesloven.
Miljøbeskyttelseslovens § 19 skal vurdere de cases om udbringning af restprodukter, der ikke reguleres af anden lovgivning. Dette gælder f.eks. hvis restprodukter/affaldsprodukter ikke falder ind under en kategori i slambekendtgørelsens Bilag
1. Der kan være tale om mange forskellige restprodukter, og der kan derfor være
tungtvejende miljømæssige grunde til at vurdere både restprodukt og konkret lokalitet i forhold til miljøpåvirkninger ved udspredning af restproduktet. Ansøgningsprocessen i forbindelse med § 19-tilladelse er mere administrativ tung end ved udbringning efter affald til jord-bekendtgørelsen, da en § 19-tilladelse gives for en
specifik lokalitet (landbrugsjord) og typisk er tidsbegrænset.

Indsatsområde

Hvis restproduktet kan udbringes efter slambekendtgørelsen, vil barrieren for
denne affaldsbehandling ikke være større end for kildesorteret organisk husholdningsaffald behandlet på biogasanlæg (standardbehandling).
På nuværende tidspunkt arbejder DTU Miljø på en risikovurdering af Renescience
restprodukter, som vurderer indhold og koncentration af over 5.000 stoffer. Risiko-
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vurderingen skal danne grundlag for Miljøstyrelsens vurdering af, hvorvidt restprodukterne herfra fremover skal kunne udbringes efter slambekendtgørelsen. Det
forventes, at risikovurderingen er afsluttet ved årsskiftet 2014/15. Efterfølgende er
det Miljøstyrelses ansvar at vurdere, om restproduktet kan optages på slambekendtgørelsens Bilag 1 og dermed kan udbringes efter bekendtgørelsens retningslinjer.
Optimeringsforslag

Det anbefales at vente på resultatet af den igangværende risikovurdering og Miljøstyrelsens vurdering af risikoen. Efterfølgende vil det være muligt at træffe beslutning om, hvorvidt håndtering af restprodukter skal ændres.

Husdyrgødningsbekendtgørelsen kontra Slambekendtgørelsen
Problem

Restprodukter fra biogasanlæg udbringes enten efter
husdyrgødningsbekendtgørelsen eller slambekendtgørelsen. Hvis minimum 75 %
af anlæggets inputtørstof består af husdyrgødning, reguleres efter husdyrgødningsbekendtgørelsen, ellers anvendes slambekendtgørelsen. Da slambekendtgørelsen er mere restriktiv end husdyrgødningsbekendtgørelsen, kan dette opleves
som en barriere for behandling af organiske restprodukter.

Indsatsområde

Hvis husdyrgødning kan suppleres med større mængder uproblematiske produkter
uden at overgå til mere restriktiv lovgivning, vil det fremme efterspørgslen efter disse produkter til biogas. Det skal derfor gøres mere klart, hvorledes man indregner
uproblematiske produkter og energiafgrøder i andelen af husdyrgødning. Det er
uhensigtsmæssigt, at disse produkter tæller med som affald, så enten kunne man
overveje, om de slet ikke skal tælle med, eller om de skal tælle med som husdyrgødning. Dette overvejer Miljøstyrelsen p.t. i forbindelse med den igangværende
revision af slambekendtgørelsen. I forhold til det generelle princip om at affaldsprodukter skal reguleres mere restriktivt end husdyrgødning, stilles der ikke forslag
om ændringer.

Optimeringsforslag

Det anbefales, at revidere beregningsmetoden for, hvornår der reguleres efter hhv.
husdyrgødningsbekendtgørelsen og slambekendtgørelsen, især i forhold til hvorledes uproblematiske produkter indregnes i andelen af husdyrgødning i biogasanlægget.
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Konsekvensvurdering af optimeringsforslag for anvendelse af restprodukter til jordbrugsformål

Optimeringsforslag

Fordele

Ulemper

Muligheder

Risici

Involveret
parter

Tidsplan

1. Udbringning af restprodukt fra
REnescience
efter Slambekendtgørelsen

Muliggøre opførelse af REnescience anlæg og dermed:

Muliggøre opførelse af REnescience anlæg og dermed:

Mellem

Risiko (tekniske) ved opskalering af
anlæg.

Lempelse af
miljølovgivningen (dog baseret på omfattende undersøgelser)

MIM/MST, DTU
Miljø og DONG
Energy,

Fremme ny
teknologi.

Vil lette administration og
afsætningsmulighederne for
biogasanlæg
og dermed
forbedre afsætningsmuligheder for
restproduktet
fra REnescience.

Vil gøre det
mere attraktivt
for biogasanlæg at modtage restprodukter og dermed
øge efterspørgslen.

Lempelse af
miljølovgivning

MIM/ MST,
NAER

Større genanvendelse af
næringsstoffer.
Højere biogasproduktion.

Sandsynligvis
dyrere affaldsbehandling.

(NAER)

Evt. mere
genanvendelse
af plast og
metal.
2. Evaluering
af beregning
af grænsen
for regulering (husdyrgødningsbekendtgørelsen/slambek
endtgørelsen

Forbedring af
rammebetingelserne (økonomi) for biogasanlæggene.
Bedre muligheder for afsætning af
produkter til
biogas, f.eks.
Vinasse fra
bioethanol.

5.4

NA

Mellem

Energilovgivning

Der er identificeret to barrierer i forbindelse med energilovgivningen. Disse er
mangel på iblandingskrav samt varmeforsyningsloven.

Mangel på iblandingskrav
Problem

Under energilovgivningens nuværende rammebetingelser er det vanskeligt at gøre
f.eks. bioethanol fra halm rentabelt. Problemet er, at bioethanolen ikke er konkurrencedygtig i forhold til fossile brændstoffer (benzin) og derfor ikke kan afsættes til
brug i transportsektoren.

Indsatsområde

Det er en mulighed at stille krav til iblanding af 2. generations bioethanol (gul
biomasse). Et sådant krav kunne være et EU-krav og vil øge efterspørgslen efter
bioethanol. Iblandingskravet har været på tale i en årrække, men er endnu ikke
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effektueret. Italien har for nyligt offentliggjort et nationalt dekret med krav om iblanding af 0,6 % 2. generations bioethanol i benzin i 2018 stigende til 0,8 % i 2020 og
1 % i 202220. Man kunne overveje et tilsvarende dansk krav, hvilket i alle tilfælde vil
øge den samlede efterspørgsel efter 2. generations bioethanol, omend de danske
producenter vil være i konkurrence med internationale producenter.
Optimeringsforslag

Der bør undersøges, hvorvidt det vil være relevant at stille krav for at støtte 2.
generations bioethanol, f.eks. et dansk krav om iblanding af 2. generations bioethanol i benzin.

Varmeforsyningsloven
Problem

I henhold til varmeforsyningsloven er det vanskeligt at opnå finansiering til
investeringer via lån med stats- eller kommunegarantier pga. de skrappe krav til
organisering. I varmeforsyningsloven er der krav om kommunal deltagelse i projekter.

Indsatsområde

Ændringer af den gældende lovgivning, herunder varmeforsyningsloven, vil have
mange andre effekter, der vil kræve et omfattende udredningsarbejde at afdække.
Det kunne derfor i stedet overvejes, hvorvidt NaturErhvervstyrelsen, Energistyrelsen eller andre relevante styrelser kunne give statsgaranterede lån til lovende
grønne projekter, der opfylder specifikke kriterier. Der er i Holland arbejdet med en
ordning, kaldet Green Funds Scheme. Det centrale element i ordningen er, at mulige investorer kan sætte penge i grønne investeringsprojekter, hvor investorerne
kan låne til en lavere rente i banken. Generelt anbefales det at der undersøges
lånemuligheder, som kan forbedre bioøkonomien.
Et første skridt kunne være at lave en detaljeret vejledning i, hvad der kræves for
at opnå stats- eller kommunegaranterede lån under den nuværende lovgivning, og
hvilke konkrete støttemuligheder (og kriterier for at opnå denne støtte) der findes
p.t.

Optimeringsforslag

Det anbefales, at man vejleder i nuværende muligheder for lån og undersøger
mulighederne for at give stats- eller kommunegaranterede lån direkte til lovende
grønne projekter, der opfylder specifikke kriterier.

20

Kilde: Forskning i Bioenergi, december 2014

http://projects.cowiportal.com/ps/A061870/Documents/03 Project documents/Endelig rapport/Endelig rapport biomasse 2015.docx

Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse

59

Tabel 5-4 Konsekvensvurdering af optimeringsforslag for energilovgivning
Optimeringsforslag

Fordele

Ulemper

Muligheder

Risici

Fora

Tidsplan

1. Krav til
iblanding af
2G bioethanol i
benzin

Vil skabe marked for 2G
bioethanol.

Øgede priser
på brændstof

Skaber bedre
rammebetingelser for ny
teknologi.

Iblandingskrav
opfyldes frem
for dansk produktion

KEBMIN, MIM,
NAER

Mellem

2. Attraktive
lån til grønne
projekter

Der vil blive
investeret i ny
teknologi

Investering af
penge i projekter, som måske ikke lykkes

Muliggør finansiering af
grønne tiltag

Støtte af teknologier, der
ikke er rentable

Banker, MIM,
NAER, FM

Mellem

5.5

Markedstræk

Problem

Der opleves et manglende markedstræk i forhold til biobaserede produkter.
Problemet er, at de nye innovative biobaserede produktioner ikke på nuværende
tidspunkt er prismæssigt konkurrencedygtige med de konkurrerende alternativer.

Indsatsområde

Det vil kræve en betydelig omstilling i forbrug og forbrugsmønstre for at skabe en
større efterspørgsel. Både nationalt og internationalt er der fokus på en markant
omstilling, da de globale ressourcer er sat under pres især på grund af den stadig
voksende befolkning. Et indsatsområde er derfor at se på priserne på de biobaserede produkter, og hvilke krav der skal til for, at de bliver konkurrencedygtige til
konkurrerende alternativer. På nuværende tidspunkt er nye innovative produktionskæder typisk omkostningstunge og kan derfor ikke tilbyde en lavere pris end
konkurrenterne. Hvis et biobaseret produkt skal være konkurrencedygtigt, skal
markedsprisen kunne kobles til produktets positive miljø- og klimaeffekter.

Optimeringsforslag

Et optimeringsforslag er at se på det nuværende afgiftssystem og vurdere, om
miljø- og klimabelastningen er afspejlet i f.eks. de fossile produkter, eller om miljøog klimagevinsterne er afspejlet i de biobaserede produkter. En anden måde at
fremme brugen af biobaserede produkter på kunne være ved at stille biomassekrav til materialer og produkter. Det kunne eksempelvis være krav til en bestemt
andel biobaserede materialer i nybyg, krav til en bestemt andel biomateriale i medicin indkøbt af det offentlige sundhedssystem, krav til anvendelse af bioplastik
eller procentvise mål for genanvendelse. Et tredje indsatsområde er den offentlige
indkøbspolitik, hvor der kan stilles krav til biobaserede produkter. Sidst men ikke
mindst er det en mulighed at momsfritage virksomheder, som anvender biobaserede produkter i deres produktion.
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Tabel 5-5 Konsekvensvurdering af optimeringsforslag for markedstræk
Optimeringsforslag

Fordele

Ulemper

Muligheder

Risici

Involverede
parter

Tidsplan

1. Ændring
af markedsstruktur

Der fastsættes den korrekte markedspris, baseret på miljø- og klimabelastningen

Lang politisk
proces

Tilgodeser
miljøbelastning

Alle aspekter
tilgodeses
ikke

SKM, KEBMIN

Lang

2. Biobaserede produkter

Fremme genanvendelse
og ressourceeffektiviteten

Stor økonomisk investering i starten
af projektet.

Skabe mere
vækst og
beskæftigelse, med en
innovativ
løsning

At der ikke
etableres en
forretning

SKM,
KEBMIN, MIM

Mellem

Grøn offentlig indkøbspolitik

Der vil være
indgået aftaler i forhold til
fælles mål, og
der sker en
fornyelse af
gamle mål

De fælles mål
overholdes
ikke

Tilgodeser
miljøet

Der kan være
mindre fokus
på andre
grønne initiativer

EVM, NAER,
MIM

Mellem

5.6

MIM
FM

Anbefalede optimeringsforslag

Kapitel 5 præsenterer, på tværs af barrierer og biomassetyper, 12 forskellige optimeringsforslag, jf. Tabel 5-6.
Prioriteringen i tabellen fremhæver lavthængende frugter i form af reguleringsmæssige forslag, som vil kunne iværksættes på kort til mellemlang sigt, mens mere
langsigtede initiativer eventuelt vil kunne blive adresseret og iværksat via andre
processer som f.eks. Erhvervs- og Vækstministeriet (EVM) og dettes Task Force
arbejde, eller må adresseres i særlige EU-arbejdsgrupper for den pågældende EUlovgivning. De enkelte initiativer går typisk på tværs af flere myndigheder og myndighedsniveauer samt aktører og vil derfor fordre tæt samarbejde og koordinering
for succesfuldt at kunne drives videre.
I det følgende er anvendt en prioriteringsnøgle og kategorisering som følger: '1' er
givet for de initiativer, som med fordel kan iværksættes med det samme, og som vil
give added value og forbedrede udviklings- og vækstbetingelser allerede på den
korte bane.'2' gives for tiltag, som er mere ressource- og tidskrævende, mens '3'
gives for processer, som bør igangsættes men som vil være mere ressource- og
omkostningstunge, herunder i form af administrative omkostninger, og som samtidig må forventes at ville fordre en længere tidshorisont.
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Prioriteret liste af optimeringsforslag
Prioritet

Ansøgningskrav i forhold til opstart af ny teknologi til tanganlæg?
Information til kommuner og Kystdirektorat

1

Reducerede krav til VVM

1

Etablering af erhvervsklynger

2

Lovliggøre humant konsum for visse arter

3

Restprodukter
Undersøge mulighederne for at anvendelse af kategori 2 til foder

1

Restprodukter til jordbrugsformål
Slambekendtgørelsen

1

Energilovgivning
Krav til iblanding af 2G bioethanol i benzin

2

Attraktive lån til grønne projekter

2

Markedstræk
Ændring af markedsstruktur

3

Biobaserede produkter

1

Offentlig indkøbspolitik

1

På basis af ovenstående prioritering er der valgt at gå videre med de optimeringsforslag, som umiddelbart er lettest at undersøge og gå videre med på kort bane, jf.
Tabel 5-7.
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Tabel 5-7

De mest relevante optimeringsforslag

Optimeringsforlag

Forslag til tiltag

Ansøgningskrav i forhold til opstart af ny teknologi21

Information til kommuner
og Kystdirektorat

Reducerede krav til VVM

›

Elektronisk vejledning-guide for kommuner

›

Regler for VVM-redegørelse

›

Samfundsøkonomisk analyse, så gevinster fremgår

›

Undersøgelse af de miljømæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser af reducerede krav til VVM

›

Kortlægning af det økonomiske potentiale for branchen ved reducerede krav

Klassifikation af restprodukter
Muligheder for at anvendelse af kategori 2 til foder

›

Undersøgelse på DK- eller EU-niveau, som kortlægger, om ubehandlede kat 2-varer kan overføre sygdomme til pelsdyr, og i givet fald, hvilke sygdomme

Restprodukter til landbrugsjod

Slambekendtgørelsen

›

Efter igangsat risikovurdering bør man belyse, hvordan restprodukter skal håndteres i fremtiden

›

Beregningsmetoden for hvornår der reguleres efter
hhv. Slambekendtgørelsen eller Husdyrgødningsbekendtgørelsen bør evalueres i forbindelse den pågående revision af Slambekendtgørelsen.

Markedstræk

›

baseret på dansk biomasse bør fremhæves for forbrugerne

Biobaserede produkter

›

Momsfritagelse til virksomheder, som producerer bioprodukter

›

Det bør fremhæves, hvor der er størst potentiale for
biobaserede produkter i det offentlige indkøb

Offentlig indkøbspolitik

›

21

De samfundsmæssige fordele ved at købe produkter

Hvilke krav kan implementeres?

Etablering af tanganlæg
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Bilag A Værdikædeeksperter og interviewede
personer
Værdikæde

Værdikædeekspert

Interviewede personer

1

Discard fisk

Frederik Møller Laugesen/COWI, suppleret af Nis Wilhelm Benn/COWI

Anne Mette Bæk Jespersen, Direktør,
Marine Ingredients
Max Nielsen
Associate Professor, KU
Svend-Erik Andersen, Formand, Danmarks Fiskeriforening
Jakob Munkhøj Nielsen Enhedschef,
NaturErhvervstyrelsen
Bjarne Løf Henriksen
Erhvervspolitisk Rådgiver, Danske
Havne
Kersti Haugan
Faglig leder Fødevareteknologi, TI

2

Makroalger

Poul Hunniche Madsen
phm@greencenter.dk

Michael Bo Rasmussen, Senior Advisor, Department of Bioscience, Marine
ecology, Aarhus Universitet.
mir@bios.au.dk. Involveret i MAB3
projektet ved Karleby Klint og Dansk
Algecenter.

3

Græs, kløver og
andre plantedele

Jon Birger Pedersen, VfL
PlanteManagement, Planter & Miljø
jbp@vfl.dk

Ole Aaes, Landskonsulent, VFL, Kvæg
Per Typirk, Landskonsulent, Videncenter for Svineproduktion
Jon Birger Pedersen, Chefkonsulent
VFL, Planter & Miljø
Søren Krogh Jensen, Seniorforsker
Aarhus Universitet
Klaus K. Nielsen, Udviklingsdirektør
DLF Trifolium
Michael Støckler, Bioenergichef, VFL,
Planter & Miljø
Mads H. Dorff Christiansen, Chefkonsulent Landbrug & Fødevarer

Rudolf Thøgersen
VfL
Kvæg, Team Foderkæden
E rut@vfl.dk

4

Halm

Robert Larsen/COWI

Hans Stougaard, formand for Danske
Halmleverandører
Søren Holm Pedersen, udviklingschef
Vestforsyningen (Maabjerg Energy
Concept)
Anne Grethe Holmsgaard, direktør
Biorefining Alliance

5

Energitræ som flis

Frederik Møller Laugesen/COWI suppleret af Meta Brøndsted/COWI

Ebbe Leer
HedeDanmark
Robert Heeb
Sales Manager Gasification, Babcock &
Wilcox Vølund A/S
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Henrik Houmann Jakobsen
Biosynergi ApS
6

Restprodukter fra
kødproduktion

Willy Mortensen/COWI

N. C. Leth Nielsen
Director International Relations, Daka
Sarval A/S
Erik Skjøth Sørensen
Technical Development Manager, Daka Denmark A/S
Knud Andersen
Production Director
DAT-Schaub A/S

7

Valleprotein

Tine Eis/COWI

8

Husholdningsaffald

Janus Søgaard/COWI

Linda Bagge, Miljøstyrelsen
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Husholdningsaffald

Valleprotein

Restprodukter
fra kødprotein

Energitræ som flis

Halm

Græs, kløver og andre
plantedele

Makroalger

x

x

Biomasse

x

Bekendtgørelse
Bekendtgørelse
om miljøFiskeriloven
af Lov om
mæssig vur(978/2008) samt
Kystbeskyttelse, dering på søBek 122/1991 og
267 af11. marts territoriet, BEK
486/2012
2009
579 af 29. maj
2013.

Discard fisk

Fødevarer, landbrug og Fiskeri

Værdikæder

x

Mælkekvoter

x

Biproduktforordningen
(1069/2009)

x

x

x

x

Slambekendtgø Miljø-tilladelser
TSE
relsen - Affald
bestemmelser i
for industritil jord-bekendtflere
virksomheder
gørelse
lovgivninger
(bl.a. BAT)
(1650/2006)

Miljø

x

GMO

Spildevandsbekendtgørelsen
(1448/2007)

x

x

x

x

x

Barrier som
Varmeresultatet af
Mangel på 2G
forsynings-loven
støtte til
bioethanol
(1184/2011)
enerigianvendel Iblandings-krav
se

Energi

x

x

x

x

x

Manglende
markedstræk

Marked
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