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Introduktion

Introduktion

Promovering af de tre mest lovende værdikæder: Hvad
betyder finansiering, roller og ejerstruktur?
● Markedsstatus for bioøkonomi i dag:
o Biogas fylder ingenting, men ser godt ud
kommercielt

Markedsmodenhed for bioenergi
Barrierer

o Bioethanol er interessant, men svær at løfte

Bioethanol

o Forbrænding er i dag kommerciel og fylder
meget. Skal udfases over tid

● Vores budskab:

Biogas

o Skala og standardisering er en forudsætning
for en kommerciel udrulning af biogas og
bioethanol

Forbrænding

o Det kræver nye ejerskabsstrukturer og roller
Pilot

Demo

Kommerciel

Markedsmodenhed

Kilde: Copenhagen Economics
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Introduktion

To barrierer for landmanden som omdrejningspunkt
● Landmændene har svært ved at
løfte standardisering og opskalering
rent organisatorisk
o Rollen ikke ideel for systematisk
industrialisering af produktion/logistik på
tværs af regioner og værdikæder

Planteavlernes fordeling af passiver
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o Mange landmænd plaget af svag
egenkapital, lave afkast og likviditet

Note:
Kilde:

EK

EK

AG: 1,2

0-100HA
(539)

● Landmanden står svagt økonomisk

EK

AG: 3,5

Gæld
(60%)

100-200HA
(1297)

Gæld
(70%)

Gæld
(61%)

200-300HA
(494)

Over 300HA
(438)

Afkastningsgraden er udregnet som driftsresultatets andel af samlede aktiver. Tallet i parentes under
hektarstørrelsen angiver antallet af bedrifter i kategorien.
Copenhagen Economics baseret på regnskabsoplysninger fra Videncentret for Landbrug

Landmændenes langsigtede økonomiske styrke

o Investeringer dyre/risikable

● Ny landbrugslov skaber platform
for nye roller
o Både nye spillere og fortsat konsolidering
vil accelerere bioudvikling
Note:
Kilde:

Høj gæld
Likviditetsbehov

Høj gæld
Likviditetsoverskud

Antal: 1.710
Andel: 15%

Antal: 2.760
Andel: 25%

Lav gæld
Likviditetsbehov

Lav gæld
Likviditetsoverskud

Antal: 1.190
Andel: 11%

Antal: 5.440
Andel: 49%

Likviditetsbehov

Likviditetsoverskud

70%

Beregningerne omfatter alt landbrug. Væsentlige priser og renter er korrigeret til langsigtede niveauer
Videncentret for Landbrug
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Analyse af
værdikæder

De tre mest lovende værdikæder
Type
Biogas

Forbrænding

Anlæg

Input

Output
•

Biogasanlæg

Gylle
Affald
Anden biomasse

•

Biogas (til el/varme eller
transport)
Gødning

Varmeværker/
kraftvarme

Halm

•

Varme og el

Inbicon/
Maabjerg

Halm

•
•
•

Ethanol
Lignin
Vinasse

Hveiti

Korn

•
•

Ethanol
Højprotein-foder

Helsæd

•
•
•
•
•

Ethanol
Lignin
Højprotein-foder
Vinasse
Potentiale for materialer

Bioraffinaderi

‘Helsæd’
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Biogas

To kommercielle biogasmodeller
Decentral model (landmænd ejer)
1-5 landmænd

Ejer og finansierer anlæg
(støttet ca. 30 pct.)

Central model
40-90 landmænd
300-700.000 t
biomasse.
Afgasset gylle
retur

25-75.000 t biomasse
(primært gylle)

Gårdbiogasanlæg

50-100 biogasanlæg

Biogasanlæg
8-24 mio. m3
methan

2,5-5 mio.
m3 methan

Naturgasnet via MR-station
(Opgradering finansieret af naturgasselskab)

Naturgasnet

Investeringstilskud bærer forretningsmodellen. Kravet er max 5 landmænd og
gælder kun i etableringsøjeblikket. Eksterne kan være repræsenteret via landmænd.

Traditionel model hvor landmændene intet ejer og ingen risiko løber.
Modydelsen for gylle er typisk afgasset gylle.

Modellen er markedsmoden, men ikke nødvendigvis samfundsøkonomisk optimal.

Her er der fremadrettet intet investeringstilskud.

Landmænd udfordres på egenkapital og løber økonomisk risiko. Standardiserede
finansierings- og afværgningsmodeller fra eksternt selskab kan lempe landmandens
økonomiske udfordringer. Fx model til udskiftning af ejere og leverandører og
sikring af andre biomassekilder (samarbejdsmodel med DM&E).

Mulighed for langtidskontrakter på 5-10 år. Biogasselskabet kan lettere
samarbejde med realkreditinstitutioner.

Alternativt kan man lave en decentral model hvor landmændene intet ejer, men
leaser ydelsen fra biogasanlægget. Ekstern finansiering driver modellen.

Logistikmodel som i en bioraffinaderimodel herom senere…..
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De tre relevante værdikæder
Type
Biogas

Forbrænding

Anlæg

Input

Output
•

Biogasanlæg

Gylle
Affald
Anden biomasse

•

Biogas (til el/varme eller
transport)
Gødning

Varmeværker/
kraftvarme

Halm

•

Varme og el

Inbicon/
Maabjerg

Halm

•
•
•

Ethanol
Lignin
Vinasse

Hveiti

Korn

•
•

Ethanol
Højprotein-foder

Helsæd

•
•
•
•
•

Ethanol
Lignin
Højprotein-foder
Vinasse
Potentiale for materialer

Bioraffinaderi

‘Helsæd’
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Forbrænding

Fra halm til forbrænding

Landmand

Transport

Kraftvarmeværk
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Forbrænding

Fra halm til forbrænding
??
14

14
53

53

Landmand

Transport

Langt de fleste omkostninger ligger hos
landmanden. Af de ca. 53 øre pr. kg. halm, er 70
procent knyttet til maskinernes effektivitet.

Transport fylder beskeden del af omkostningerne.

Mere effektive mejetærskere og ballepressere
udvikles løbende (presses mere halm pr. balle og
specifik udsmidning).

Værket laver leveringsplan for antal tons pr. uge til
afhentning hos den pågældende landmand.
Landmanden får ugentligt besked og prisen
indregner lagerleje.

53

Kraftvarmeværk
Langt det meste halmindkøb kommer fra
individuelle kontrakter med landmanden. De løber
typisk for 1, 3 eller 5 år.
Der bringes ikke ekstra omkostninger i spil som
følge af den individuelle prismodel. Der er alene tale
om omfordeling.

De store værk har eksterne vognmænd. Ved små
værk kører landmanden typisk selv ballerne ud.

Den resterende halm indkøbes via licitering.

Forslag:
Yderligere maskinel professionalisering og
specialisering for at øge kapacitetsudnyttelse.

Forslag:
Optimering af transporten kan sænke transportomkostningerne med ca. 43 pct. (6 øre).

Forslag:
Ikke de store potentialer for kraftvarmeværket –
eventuelt fordelingsmæssige hensyn at tage.

Enten ekstern specialisering og lejemodeller
eller fortsat konsolidering blandt landmænd

Erstat lastbiler med modulvogntog. De har plads til
32 baller i stedet for 24 (besparelse på 33 pct.).
Tilpas ballestørrelsen så den matcher læssehøjden.
Det giver tre rækker baller (besparelse på 10 pct..)

Geografisk skæv halmproduktion og
liciteringsmodeller kan give rationale for
landsdækkende forsyningsselskab til at varetage
logistik (check af potentiale!)

Skala er en forudsætning for maskinernes
rentabilitet. Kun store landmænd vil investere.

I øjeblikket er der ingen ruter, som opfylder begge
dele.
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De tre relevante værdikæder
Type
Biogas

Forbrænding

Anlæg

Input

Output
•

Biogasanlæg

Gylle
Affald
Anden biomasse

•

Biogas (til el/varme eller
transport)
Gødning

Varmeværker/
kraftvarme

Halm

•

Varme og el

Inbicon/
Maabjerg

Halm

•
•
•

Ethanol
Lignin
Vinasse

Hveiti

Korn

•
•

Ethanol
Højprotein-foder

Helsæd

•
•
•
•
•

Ethanol
Lignin
Højprotein-foder
Vinasse
Potentiale for materialer

Bioraffinaderi

‘Helsæd’

12

Bioraffinaderi

Værdikæden for halm til bioethanol
97
20
53

Landmand
Længere afstande og ændret inputefterspørgsel
sammenlignet med kraftvarmeværk.
Muligt forretningskoncept hvor halm decentralt
laves om til piller eller briketter. Det gør transporten
billigere og processen lettere hos bioraffinaderiet.

53

Transport

20
53

Bioraffinaderi

Nyt forretningskoncept med kontinuerlig
halmefterspørgsel i stedet for diskret. Det giver
mulighed for mere fleksibel og effektiv flådestyring.

Prismodellerne vil som udgangspunkt svare til
kraftvarmeværkernes, dvs. flerårige
kontraktmodeller.

Kun aktuelt med eksterne leverandører pga. skala.
Mulighed for specialisering og standardisering –
også på tværs af værker.

Næsten al halm leveres gennem eksternt
halmforsyningsselskab. Den nødvendige
restmængde indkøbes løbende gennem licitation.

Spørgsmål om omkostning for landmand overstiges
af transportbesparelse og gevinst for raffinaderiet.
Hvis regnestykket er positivt, er det blot spørgsmål
om fornuftig kontraktmodel.

Med langt større skala er behovet for optimerede
logistikløsninger større.

Forslag:
Yderligere maskinel professionalisering og
specialisering for at øge kapacitetsudnyttelse.

Forslag:
Standardiser ruteplanlægning og kontraktforhold på
tværs af værker.

Briketteringsanlæg kan med fordel finansieres og
udlejes eksternt, fx af DM&E.

Ligesom for kraftvarme bør baller og lastbiler
optimeres for at reducere transportudgifterne. Det
bliver realistisk når forsøgsordningen med
modulvogntog erstattes med permanent tilladelse.

Forslag:
Leverandører skal professionaliseres gennem
formelt organ som varetager logistik og forhandler
priser på vegne af landmænd. Fx kunne DM&E og
Danske Halmleverandører udskille eksternt selskab.
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Potentialer ved ny ejerstruktur og finansiering
Type

Biogas

Afdækning af ejerskabsstruktur

Afdækning af prisrisici

Decentral model (landmænd ejer)
Landmænd ejer biogasanlæg. Skala og standardisering gennem
eksternt selskab som holder hånden over landmændene

Decentral model (landmænd ejer)
Høje krav til landmændenes egenkapital og
risikovillighed. Potentielt højt afkast og
hedging-muligheder

Decentral model (landmænd lejer)
Landmænd lejer biogasanlæg. Eksternt selskab står alene for
skala og standardisering
Central model
Store biogasselskabsejere giver automatisk skal og
standardisering

Decentral model (landmænd lejer)
Minimal prisrisici for landmændene
Central model
Minimal prisrisici for landmændene. Bedre
mulighed for langtidskontrakter (5-10 år).

Maskinel specialisering for at øge kapacitetsudnyttelse

Forbrænding

Hos landmanden
Maskinel specialisering for at øge kapacitetsudnyttelse. Tillad
fortsat konsolidering
Allerede langtidskontrakter.
Transport
Tillad og anvend modulvogntog.
Hos landmanden
Yderligere maskinel professionalisering og specialisering for at
øge kapacitetsudnyttelse. Rolle for eksterne, fx DM&E, for
finansiering og udlejning af briketteringsanlæg

Bioraffinaderi

Transport
Standardiser ruteplanlægning og kontraktforhold på tværs af
værker. Tillad og anvend modulvogntog.

Kontraktmodeller
Leverandører skal professionaliseres
gennem formelt organ som varetager
logistik og forhandler priser på vegne af 14
landmænd. Fx kunne DM&E og Danske
Halmleverandører udskille eksternt selskab.

Makropolitiske
perspektiver

Makropolitiske perspektiver

Samfundsøkonomi vs. markedsøkonomi
Samfundsøkonomisk
betragtning

Markedet for
biomasserelaterede
produkter

Indregner
faktiske miljøomkostninger

Indregner andre Abstraherer fra
eksternaliteter, fx skatter og
larm
afgifter

Markedsøkonomisk
betragtning
Abstraherer fra
faktiske miljøomkostninger

Abstraherer fra
andre eksternaliteter, fx larm

Indregner
skatter og
afgifter

Giver et billede af hvad der er
rentabelt for samfundet som
helhed. Skatter og afgifter
understøtte dette billede

Giver et billede af hvad der er
rentabelt for markedets
aktører. Udviklingen drives
her.
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Makropolitiske perspektiver

Rentabilitet af biobaserede drivmidler
Samlede omkostninger for produktion af drivmidler i 2015
DKK/km
1,9
1,8
1,7
1,6

∆8%

1,5

∆11%

∆11%

∆1%

-∆2%

1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
Konventionel
benzin

Konventionel diesel
SØK omk.

Bioethanol på
hvede (1. gen.)

Bioethanol på halm
(2. gen.)

Elbiler

Biogas

MØK omk.

Note: Biprodukter: DDGS (1. gen. bioethanol), biomasse til kraftværk samt halmmasse (2. gen. bioethanol). Intet værdisat biprodukt fra
produktion af biogas.
Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af Energistyrelsens beregningsmodel for alternative drivmidler i transportsektoren
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Makropolitiske perspektiver

Rentabilitet af biobaserede drivmidler
Samlede omkostninger for produktion af drivmidler i 2015
DKK/km
1,9
∆9%

1,8

∆6%

1,7

∆2%

1,6

∆8%

1,5

-∆3%
∆11%

∆11%

∆1%

-∆2%

1,4

-∆21%

1,3
1,2
1,1
1,0
Konventionel
benzin

Konventionel diesel
SØK omk.

Bioethanol på
hvede (1. gen.)

Bioethanol på halm
(2. gen.)

Elbiler

Biogas

MØK omk.

Note: Biprodukter: DDGS (1. gen. bioethanol), biomasse til kraftværk samt halmmasse (2. gen. bioethanol). Intet værdisat biprodukt fra
produktion af biogas.
Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af Energistyrelsens beregningsmodel for alternative drivmidler i transportsektoren
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Makropolitiske perspektiver

Forskellige barrierer kræver forskellige løsninger
● Biogas: Udfordringen er en udrulning af
løsningerne. De er markedsøkonomisk rentable
o Landmænd skal være åbne, turde at engagere
og/eller investere
o Finansiel sektor skal få øjnene op for
mulighederne og grundigt forstå dem(på vej)
o Tilskudssystem kan blokere for de rigtige
løsninger (ved at favorisere decentrale
modeller med direkte landsmandeje)

● Bioraffinaderier: Nye roller/organisering kan
skære omkostninger men markedstræk mangler
o Fokus på mere logik i afgiftssystem og
sammenhængende VE støttesystem
●

”Skæve” tilskyndelser i og udenfor kvotesektorer: CO2fortrængning og VE-støtte til ugunst for biofuels

o Opstilling af grønne regnskab vedrørende
miljøkonsekvenser for proteinproduktion…
o …kan åbne for en debat om kriterier og
afgrænsning mellem 1 og 2 generations
biofuels

Fremskrivning af dansk bruttoenergiforbrug
PJ
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Fast biomasse

2021

2023

Biobrændsler

2025
Biogas

Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af Energistyrelsen
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Kontakt
Sigurd Næss-Schmidt
sns@copenhageneconomics.com
Copenhagen Economics A/S
Sankt Annæ Plads 13

DK-1250 Copenhagen K
copenhageneconomics.com
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