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Introduktion

Δ

Der er grøde i debatten om bioenergi og bæredygtighed i Danmark og EU, og mange aktører kan
miste overblikket. Denne publikation skaber et overblik over emnet bioenergi og diskussionen af
bæredygtighed. På den ene side har vi en række brancheforeninger og lobbyister, der typisk er
meget positive og ser forretningsmuligheder. Over for disse har vi en række bekymrede borgere, foreninger og interesseorganisationer, der gør sig til talerør for miljøet og den fattige i U-landene.

ER BIOENERGI GODT ELLER SKIDT?
Svaret er ikke enkelt, men vi vil her kvalificere debatten ved at gennemgå de vigtigste danske biomassetil-energi-forsyningskæder og vurdere bæredygtigheden. Der er basale etiske dilemmaer, som man skal
tage stilling til. Dertil kommer faglig viden og indsigt i teknologier, økonomi og miljø. Vi samler viden
uden at gå i dybden og kommunikerer det videre til mange mulige interessenter for at give overblik.
Målgruppen er derfor bred – alt fra virksomheder, politikere, planlæggere, investorer og studerende til
interesserede borgere - som hermed får en introduktion til området.
Vi bruger den klassiske betydning af bæredygtighed: Vi skal bruge ressourcerne i dag uden at fratage
kommende generationer deres muligheder. Den tilgang bruges, når vi analyserer hver forsyningskæde
af biomasse til energi ud fra et økonomisk, et miljømæssigt og et socialt/etisk perspektiv.
Vi sammenfatter viden om landbrugets biomasser (halm, biogas, biodiesel og en række nye biomasser),
skovbrugets træprodukter, organisk affald eller ressourcer fra husholdninger og industrien samt biomasser fra naturen og havet.
Bæredygtige forsyningskæder har været tilgangsvinklen i projekt Enercoast, som har brugt samme metode i landene rundt om Nordsøen, så den viden, der præsenteres, har sit fokus og gyldighed primært i
en dansk/nordeuropæisk kontekst. Vi inddrager den helt lokale betydning, men lægger ikke stor vægt
på mulige globale konsekvenser.
Klimaændringer har sat dagsordenen til de politiske beslutninger om at erstatte fossile energikilder
med vedvarende energi. En af vejene mod den biobaserede fremtid går via bioenergi til erstatning af
fossile energikilder, idet det som udgangspunkt kan være CO2 neutralt. Biomasser vil i fremtiden skulle
indgå i bioraffinaderier, hvor vi først skal udnytte biomassen til en række værdifulde produkter (medicin,
fødevarer, foder, bioplast, næringsstoffer mv.) og resten til energi. Visionen om et biobaseret, bæredygtigt og ressourceeffektivt samfund er et stykke vej ude i fremtiden, men omvendt er det fossilfrie
samfund allerede blevet tegnet for danskerne af Klimakommissionens rapport i 2010.
Det er ikke let at være aktør og skulle træffe beslutninger på området, fordi der er stor politisk og offentlig bevågenhed. Der skal naturligvis altid være en såvel faglig som politisk debat, og aktørerne skal
turde handle, mens debatten står på – og være klar til at justere kursen. Der er truffet en række politiske
beslutninger, som har afvejet for og imod på EU-niveau og her i Danmark. Det er nu tid til igangsættelse
af konkrete tiltag i virksomheder, blandt planlæggere, lokalpolitikere osv.
Vi vil i denne publikation skitsere nogle af overvejelserne bag nye veje for biomasserne. Vi er på mange
områder godt på vej til at løse nogle af udfordringerne, men der udestår også rigtig mange. Det kræver
politisk mod og tiltag, der fremmer private og offentlige investeringer. Vi håber, at publikationen kan
blive nyttig inspirerende læsning, så alle kan få skærpet argumenterne, og at debatten herefter foretages på et mere oplyst grundlag til gavn for implementeringen af de politiske beslutninger for såvel
private som offentlige aktører.
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Biomasse til mad, materialer og energi

Δ

Biomasse i form af planter er økosystemers grundlag ved at fange solens energi og omdanne til planter.
Det giver os mad, foder til husdyr, varme, tøj, gødning og materialer og har gjort det i årtusinder. Biomasser er et centralt grundlag for samfundet, og uanset hvordan verden udvikler sig, vil det fortsætte.

Men konkurrencen om biomasserne øges som følge af befolkningsvækst og økonomisk udvikling. Vi spiser
mere kød, og vi har brug for mere energi, både som følge af den voksende befolkning og øgede velstand.
Pessimister kan påvise, at det meget snart går galt, mens optimister siger, at vi mennesker altid finder på
løsninger, når behovet for alvor opstår.
Forskere arbejder intenst på at øge mængderne af produceret biomasse til gavn for os mennesker. Det
kan være delvist på bekostning af økosystemers diversitet og funktioner, men det er hidtil lykkedes at øge
produktionen af fødevarer betragteligt. Et centralt aspekt er, at fødevarepriserne kan forventes at stige,
og det vil mange fattige i storbyerne kunne mærke, mens bønder vil profitere på det. Biomasser er dog
i udgangspunktet en begrænset ressource, som ikke altid kan produceres til ændret efterspørgsel uden
negative konsekvenser, og derfor opstår konkurrencen.
Men biomasser er ikke svaret på alt – det er et væsentligt basalt produkt, som vi med intelligent udnyttelse kan få mange goder ud af – og flere, end vi gør i dag. Bioraffinaderier kan optimere udnyttelsen af
biomasser i fremtiden.

Bioraffinaderi
VI kender et olieraffinaderi, hvor råolie raffineres til mere brugbare produkter, såsom benzin, diesel, brændsel, asfalt,
plastkomponenter og andet. Det samme begreb kan bruges til at illustrere, at biomasse som ’grundstof’ skal omdannes og adskilles i en række produkter til forskellige formål. I den ideelle fremtid skal planter, der med fotosyntesen
har opfanget solens energi, være input til et moderne bioraffinaderi.
I dag bruges langt de fleste landbrugsafgrøder til mad eller foder til husdyr. I et bioraffinaderi skal planten adskilles i
brugbare højværdi materialer til en række formål (medicin, bioplast, fibre, proteiner, kosmetik mv), til fødevareingredienser, til dyrefoder, til energi samt restproduktet fra alle disse materialestrømme i form af næringsstoffer, som kan
genanvendes i økosystemet eller marken.
Der findes ikke affald i et bioraffinaderi, alt er ressourcer med forskellige formål på vej tilbage til økosystemet, efter at
vi har brugt det til:
• Medicin
• Kosmetik
• Mad/fibre
• Plast
• Foder
• Biobrændstoffer
• Strøm
• Varme
• Næringsstoffer/gødning
Energiaspektet af biomasserne er således langt nede på prioriteringslisten i et intelligent bioraffinaderi. Når vi har
udnyttet biomassen til en række højværdiprodukter, kommer energiudnyttelsen ind af resten.
Prioriteringen vil variere for forskellige planter og behov – der findes mange intelligente løsninger.
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FOSSIL OG VEDVARENDE ENERGI
Fossile energireserver (kul, olie og naturgas) er biomasser produceret for millioner af år siden og ’lagt på
lager’. Når vi nu bruger af lageret, frigives CO2en med lang forsinkelse. Kloden har også et kortere ’mellemlager’ for CO2 i form af organisk stof i jorden, som påvirkes meget af dyrkning, dræning, klima osv.
Det er både konsekvenser af forbrug af fossile biomasser, skovfældninger og opdyrkninger af landbrugsjord, der forventes at give klimaændringer, og derfor kræver politisk indgreb fra verdenssamfundet.
Vedvarende energi kan udvindes fra både sol, vind, jordvarme, bølge- og vandkraft samt bæredygtige
biomasser. Biomasser udgør i dag ca. 2/3 dele af den vedvarende energiproduktion i Danmark. Biomasse er en del af løsningen, og især på kort og mellemlang sigt har biomasser nogle muligheder til
energiformål, som vi kan udvikle og udnytte – ikke mindst til at skabe innovation, vækst, beskæftigelse
og eksport af know-how.
Med det globale energiforbrug, vi har i dag, kan biomasse
dog ikke alene erstatte brugen af fossile energikilder, så der
skal arbejdes på en lang række fronter for at finde andre erstatninger i form af sol, vind, bølger, atomkraft osv. - og ikke
gennem energieffektiviseringer.

Grøn
energi
– v ejen mod et da n s k
energisystem uden
fossile brændsler

Sammenfatning af Klimakommissionens
overvejelser, resultater og anbefalinger
28. september 2010
1

Klimakommissionen viste i 2010 vejen med en visionær
rapport om, hvordan Danmark kan blive uafhængig af fossile energikilder med en enorm omstilling af det danske
energisystem. Bedre energieffektivitet, mere el fra havvindmøller, el til opvarmning, elbiler osv.
Biomasse kommer dog også til at spille en central rolle i
fremtidens energiforsyning - især til transportsektoren, som
backup til elproduktion fra vindmøller og til opvarmning.

Ord og definitioner
En god debat omkring biomasser til energi kræver klare definitioner af begreberne. I denne publikation bruges følgende begreber:
•
•
•

Vedvarende energi er både sol, vind, geotermi, vandkraft – og biomasse
Biomasse er planter, dyr, bakterier og svampe – såvel levende som dødt. Også organisk affald er biomasserester,
vi skal udnytte.
Bioenergi er energi udvundet af biomasse og kan være fast, flydende eller på gasform.
•
Biobrændstoffer betegner oftest den del af bioenergien, der kan bruges i køretøjer eller fly (fx ethanol,
biodiesel, biogas), dvs. det er en koncentreret energiform, som alternativ til fossile brændstoffer.
•
Første generation biobrændstoffer udvindes direkte af planter dyrket til formålet (fx majs eller korn
til ethanol, raps til biodiesel)
•
Anden generation biobrændstoffer er udvundet af restprodukter (biogas på husdyrgødning, ethanol
fra halm, biodiesel på døde dyr osv.)

EU har defineret kriterier for bæredygtighed for de flydende biobrændstoffer, som har stor politisk og økonomisk
interesse.
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ETISKE DILEMMAER
En del af udfordringen i debatten omkring biomasse til energi ligger i en række etiske dilemmaer. Etisk råd har udgivet en rapport om biomasser, etik og bæredygtighed. Her
beskrives en række dilemmaer, som er en del af spændfeltet
for debatten om bioenergi og bæredygtighed.
Det biobaserede samfund kræver en række nye overvejelser
og diskussioner om, hvordan vi bedst anvender biomasser i
det fremtidige samfund (se boks om bioraffinaderier). I den
offentlige debat kommer det ofte til at handle om fødevarer
eller energi, om kød eller brød til verdens befolkning, om
landbrug eller natur, om bønder versus byboere, om mobilitet eller vækst, om nye jobs eller landdistrikters forfald.
Et centralt dilemma er, om en bredere fokus på biomasser
til de mange formål vil øge konkurrencen og betyde minde
eller dyrere mad og mindre natur globalt (se boks)? Det er
basalt set en diskussion om, hvad vi vil med samfundet – og
derfor er det en politisk diskussion, hvor vore valgte politikere skal sætte rammerne. Virksomheder, frivillige organisationer, kommuner, vidensinstitutioner m.fl. skal derefter
lægge sig i selen for at få det maksimale – socialt, økologisk
og økonomisk afbalancerede – ud af disse rammevilkår.
EUs forsknings- og interregionale programmer bidrager til at sætte denne diskussion op ved at gennemføre projekter, der inspirerer og deler erfaringer mellem medlemsstater. Det skal sikre sammenhængen
mellem lande, politikker, viden og virksomheder på vej mod det biobaserede samfund. Projekt Enercoast har fokuseret på bæredygtige forsyningskæder for bioenergien i Nordsøregionen, som vi vil belyse i det følgende.

Eksempler på etiske dilemmaer i det biobaserede samfund
Samfundet og borgerne står over for en række etiske dilemmaer mod en mere bæredygtig biobaseret fremtid. Disse
dilemmaer kræver refleksion, diskussion og stillingtagen som politiker, virksomhed, planlægger og forbruger. Når prioriteringen er gjort, kan man handle. Rammen for prioriteringer kræver, at man vurderer i det rette perspektiv: Lokalt,
regionalt, nationalt, på EU-niveau eller globalt.
Overordnet kan man stille spørgsmålet om arealanvendelse regionalt, nationalt og i EU:
Skal vi have mere skov, natur eller by på bekostning af landbrugsjord? Bioenergien er ikke det eneste, der konkurrerer
om landbrugsjord til fødevareproduktion. Hvad betyder det for fattige i ulande, at vi producerer energi eller natur i
stedet for mad?
For landbrugsjorden er det etiske dilemma:
Skal landbruget producere korn, kød, mælk eller energi? Størstedelen af den danske landbrugsjord bruges til foderproduktion til svin og kvæg, mens kun en lille del bruges til energi, brødkorn og grøntsager.
I en globaliseret verden kan det etiske dilemma være:
Hvor lokalt skal biomasser forvaltes – eller hvor langt kan vi transportere biomasse? Mange former for biomasse transporteres over lange afstande – værdien på markedet afgør, om det kan betale sig. Er det værre/bedre at hente træpiller i
Canada, soja til husdyrproduktionen fra Sydamerika eller frugt fra Sydafrika?
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BÆREDYGTIGHED
I projekt Enercoast konkretiserer vi bæredygtighed yderligere ved at analysere en række forsyningskæder for biomasse til energi i forhold til økonomi, miljøet og sociale konsekvenser. Denne analyse er
beslægtet med livscyklusanalyser og vugge til vugge-analyser, men mindre detaljeret.
For at sikre, at vi tager kloge valg, diskuterer vi præmisserne for hvert delelement, identificerer eventuelle barrierer og tiltag, der kan fremme de gode valg. Bæredygtige forsyningskæder er et analysekoncept udviklet af Universitetet i Oldenburg, Tyskland.
I det følgende vil de væsentligste danske forsyningskæder for biomasse til energi blive gennemgået med
udfordringer og muligheder. Vi håber, at politikere, grønne organisationer, planlæggere, virksomheder
og borgere forstår hinanden bedre og udvikler et fælles sprog til at diskutere forskellige synspunkter.

Bæredygtig bioenergi
Bæredygtig udvikling tilgodeser nuværende generationers behov uden at sætte fremtidige generationers behov og
muligheder over styr. Bæredygtig udvikling skal analyseres ud fra økonomiske, miljømæssige og sociale aspekter for
at sikre balance.
Bæredygtige biomasser til energi handler om at klarlægge udfordringer og mulige løsninger for at forbedre bæredygtighedsbalancen. Det er ikke nok, at en bioenergiforsyningskæde er miljømæssigt forsvarlig og økonomisk attraktivt, hvis lokalbefolkningen ikke vil have det. Bæredygtighedsanalysen er med til at sikre, at de løsninger, vi udvikler og
vælger, er mere bæredygtige end de fossile alternativer.

Økonomiaspekter
p
levedygtigt

fordeling

bæredygtigt

Miljø- og
naturforhold
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Biomasser til den biobaserede fremtid

Δ

Biomasse er den fælles betegnelse for al det organiske stof, som dannes ved planternes fotosyntese
med solen som energikilde. Biomasse består hovedsageligt af kulstof, brint, ilt og kvælstof, fosfor og
kalium samt en række andre grundstoffer og kan nedbrydes til disse enkeltdele igen.

Biomasse i form af træ var menneskets oprindelige energikilde til lys, varme og madlavning, og biomasse er stadig klart den mest betydningsfulde form for vedvarende energi både globalt og i Danmark
– selvom der tales mere om vindmøller. Bioenergi udgør 12% af det globale energiforbrug, og ca. 70%
af den vedvarende energi i Danmark kommer fra biomasse.

Bruttoenergiforbrug fordelt på
brændsler

Produktion af vedvarende energi

Biomassetyper
Biomasse kan inddeles i oprindelse: Fra skovbruget, fra landbruget, fra naturen og havet samt bionedbrydelige restprodukter/ressourcer fra industri, restauranter og husholdninger. Det, vi indtil nu har kaldt affald, ses som en ressource
i det biobaserede samfund.
Biomasse dækker i daglig tale over en lang række organiske materialer som korn og halm, græs, træ og andre planter,
som kan afbrændes, forgasses eller forarbejdes til flydende biobrændsel. Nogle afgrøder dyrkes specielt med henblik
på energiproduktion, fx palmeolie, sukkerrør, majs, raps, pil, poppel eller elefantgræs, men ofte har de samme afgrøder
flere anvendelser.
Biomasse omfatter også gylle og gødning fra husdyr samt andet organisk affald, der fx kan laves til biogas.
I dansk energistatistik udgør træ, halm og affald de tre vigtigste bioenergikilder.

Biomasse er som udgangspunkt CO2 neutralt, idet der forbruges lige så meget CO2 til forrådnelse/omsætning/forbrænding, som biomassen har produceret, da planterne voksede. Men denne balance kan
blive modificeret på mange måder, idet biomasserne kan gennemgå en række forskellige forandringer
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i vand og jord og menneskeskabte processer. Det kan fx blot være at blive ædt af vore husdyr, som forbrænder en del af energien og kan give anledning til udslip af methan, som igen påvirker klimagasbalancen meget mere end CO2. Endvidere kan forarbejdningen af biomasser til fx brændstof koste en del
energi, så energieffektivitet i forsyningskæderne er også et aspekt.

DYNAMISKE BIOMASSER
Det er ikke helt ligetil at vurdere, hvor meget biomasse vi har til rådighed til fx energiformål. Markedskræfterne kan afgøre, om et træ i skoven bliver flishugget til energi eller brugt som tømmer. Forædling
og sortsvalg kan afgøre, hvor meget halm der er til rest efter hvedeproduktion. Biodiversitetskriterier
og miljømålsloven kan afgøre, hvor meget biomasse vi kan hente i enge, åer eller i havet. Vor daglige
adfærd i supermarkedet, i køkkenet eller på en restaurant afgør, hvor mange organiske restprodukter
vi har til energi.
I en opgørelse af biomassepotentialet i Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner udgør landbruget
og skovbruget langt størstedelen, mens husholdninger og biomasser fra naturarealer mængdemæssigt
set kun bidrager marginalt. Der er potentiale for at øge energiproduktion fra skovene uden at opgive
tømmerproduktion, men det største uudnyttede potentiale findes klart i landbruget i form af halm, energiafgrøder og husdyrgødning. Potentialet fra havet er ikke opgjort i dette studie, og disse ressourcer
ligger endnu et stykke fra kommerciel energianvendelse.
Det er med andre ord dynamisk, hvor meget biomasse og restressourcer vi producerer, og hvor meget
der bruges til energi – vi kan lade markedskræfter eller politik regulere det, jf. de etiske dilemmaer og
bæredygtighedskriterierne.

Produktion af vedvarende energi
Direkte energiindhold [TeraJoule]

2010

Vedvarende energi

137 003

Solenergi

653

Vindkraft

28 114

Vandkraft

74

Geotermi

425

Biomasse

93 618

Halm

23 581

Skovflis

11 184

Brænde

24 580

Træpiller

2 407

Træaffald

7 604

Organisk affald
Bioolie

22 377
1 886

Biodiesel

2 875

Biogas

4 278

Varmepumper

6 966

Tabel 1. Danmarks totale energiforbrug er ca. 815 PetaJoule1 i 2010, heraf 137 PJ vedvarende energi. Biomassen udgør 93,5 PJ. Kilde:
Energistyrelsen.

1
Én PetaJoule er 1000 TeraJoule eller 1 million GigaJoule og svarer til energimængden i 139.000 m3 fast træmasse, dvs. 1 m3
blokke af træ på række på en strækning fra Nyborg til København.
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IMPORT AF BIOMASSER
I dag udgør biomassen størstedelen af den vedvarende energiproduktion. Brændetræ, affald og halm
er klart de dominerende enkelte bioenergikilder. Brugen af træ som biomasse er under kraftig udvikling
i Danmark gennem import af flis og træpiller til erstatning af kul (og til dels halm) på centrale værker. I
Region Midtjylland importeres lige så meget træ til energi, som der produceres.

15.000

10.000

5.000

TJ/år

Biomasseimport
Ͳ

Uudnyttetbiomassepotentiale
Biomasseforbrug2009

Ͳ5.000

Ͳ10.000

Ͳ15.000
Figur 1. Biomasseenergibalance i Region Midtjylland. Der er store uudnyttede potentialer, men også allerede en stor import af træ til
energiformål. Kilde: Planenergi.

Der vil i fremtiden være øget konkurrence om træbiomasser til energi på verdensmarkedet. Man kan
også lokalt forvente konkret konkurrence om biomasserne, fx omkring halm i Danmark – til varme,
bioethanol, biodiesel, biogas, foder, strøelse eller jordforbedring.
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Bæredygtige forsyningskæder

Δ

Bæredygtighedskriterierne skal være centrale for at vurdere, om bioenergi er godt eller skidt og kan
bidrage til at afklare svarene på de etiske dilemmaer.

Som illustration af konceptet med bæredygtige forsyningskæder til bioenergi kan vi tage et biogasanlæg og kort opridse de tre ben i bæredygtighed. Med metoden analyserer vi de tre elementer i bæredygtigheden (se side 10) separat, men de hænger tæt sammen, og konklusionen skal afveje de tre aspekter.

DE SOCIALE/ETISKE ASPEKTER
For at sikre den sociale bæredygtighed skal bioressourcerne have det lokale ophæng, så der hvor biomassen produceres, kan der skabes levemuligheder (jobs og involvering af lokalbefolkning).
Biomasser er en del af den lokale fælled2 – en ressource, vi skal deles om at udnytte. Bioenergi er (modsat
fossilt energi) en lokal ressource, der kræver lokal involvering. Hvem får gavn af de biomasser og den
energi, landskabet producerer? Det kan helt konkret betyde, at selvom det er landmænd, der producerer
gyllen, burde naboer have ejerandel i biogasanlæg, fordi anlægget udnytter det lokale landskab, som
naboerne også bor og måske arbejder i. Biogasproduktionen påvirker deres hverdag gennem trafik, jobmuligheder osv. Det etiske aspekt er, om der skal dyrkes majs på markerne til at forbedre biogasproduktionen.
I den klassiske andelsbevægelse slog lokale producenter sig sammen, og mange lokale fik job og økonomisk udvikling af at udnytte bøndernes biomasser (slagterier og mejerier). Det handler om medejerskab
og ansvarlighed.

ØKONOMISKE ASPEKTER
Det økonomiske aspekt af biomasseudnyttelse har to dimensioner: Privatøkonomi og samfundsøkonomi.
Den samfundsmæssige ønskede effekt i form af uafhængighed af fossile energikilder, mindre klimagasudslip og ikke mindst jobskabelse og landdistriktsudvikling skal ideelt set afspejles i en driftsøkonomi for
ejeren af et biogasanlæg. Desuden er der fordele for landmanden på marken med bedre udnyttelse af
næringsstoffer fra afgasset gylle, som spiller ind på landmandens økonomi.
Udviklingen af teknologier kan skabe mange jobs og eksportmuligheder for dansk teknologi. Den politiske
afvejning er så, hvor meget tilskud der skal til, for at der startes så mange biogasanlæg, at man opnår den
maksimale samfundsøkonomiske og miljømæssige effekt. Det er et reguleret marked i dag, fordi der er
miljø- og samfundsøkonomiske fordele på sigt, som samfundet har valgt at understøtte med tilskud.

DET MILJØMÆSSIGE ASPEKT
De miljømæssige aspekter i form af fx mindre klimagasudledning er centrale i argumentationen for biogas lavet på husdyrgødning set fra samfundets vinkel. Dertil kommer mindre kvælstofudvaskning fra
afgrøderne, der gødes med afgasset husdyrgødning som erstatning for kunstgødning. Biogasanlæg kan
også ses som anlæg for fordeling og forbedret udnyttelse af landbrugets husdyrgødning, og for økologiske landmænd kan biogas blive en fremtidig ’gødningsfabrik’.
Andre lokale miljøeffekter kan være trafik, støj og lugt, som ligger naboer meget på sinde, hvor der er
forbindelser til det sociale aspekt.
Der er udgivet mere detaljerede analyser af bæredygtigheden af en række af disse forsyningskæder i
projekt Enercoast (Ea Energianalyse 2010), og her vil vi kun resumere de vigtigste aspekter i et forsøg på
at skabe overblik.
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Biomasse fra landbruget

Δ

Landbruget har i dag en række biomasser, som indgår i forsyningskæder for bioenergi. Energimæssigt er de mest betydende halm, rapsolie og biogas, men der er meget stor forskel på opfattelsen
af disse som bæredygtige alternativer til fossil energi. Landbruget producerer ca. 30 PJ energi i dag
(godt 3% af det samlede danske energiforbrug). Rapsolie opfattes af de fleste ikke direkte som en energiafgrøde – omend ca. 1/3 af rapsen bruges til energiformål.
Fremtiden vil give en række alternative muligheder. For tørre biomasser er afbrænding i dag den
gængse måde at udnytte energien på, men de fleste ’våde’ biomasser bruges til biogas. Men også termisk forgasning af halm, fibre og andre produkter kan blive teknologispor til fremtiden, som testes i
dag. Demonstrationsprojekter arbejder seriøst med at gøre halm flydende med enzymer for at lave fx
ethanol, eller at lave halm om til biodiesel.
Hvis man tog fx 15% af kornarealet ud til energiproduktion, kunne landbruget bidrage med tre-fire
gange den nuværende bioenergiproduktion, afhængig af hvilke forsyningskæder man udvikler på.
Sådanne scenarier kan give meget diskussion og kræver en bæredygtighedsanalyse.

HALM TIL ENERGIPRODUKTION
Halm er i dag den største energikilde fra landbruget. Den årlige produktion er på ca. 6 mio. tons, og
rundt regnet 1/3 af den producerede halm bliver anvendt til varmeproduktion (ca. 23 PJ i 2010), mens
1/3 bruges til foder og strøelse, og 1/3 snittes og nedmuldes efter høst. Der er udgivet en rapport om
halm til energi i Danmark (Foged 2011).

Kriterium

Udfordringer og muligheder: Halm til energi

Økonomi

En af de store udfordringer er afsætningen og prisdannelsen, hvor en del af varmemarkedet oplever
konkurrence fra andre biobrændsler som fx importerede træpiller. Halm er en billig kilde til varmeenergi. Halm er en attraktiv kilde til 2. generations bioethanol, biogas og måske biodiesel i fremtiden
– teknologierne er under udvikling, og der kan komme konkurrence om halm.
Halmhåndtering, transport og afbrænding giver lokale beskæftigelseseffekter samt eksport af kedelteknologi. Halm som vare transporteres i dag over større afstande i Danmark

Miljø

Halm til energi fjerner kulstof fra marken, og derved reduceres jordens pulje af organisk stof på lang
sigt. Derfor er halm til afbrænding formentlig ikke miljømæssigt holdbart på lang sigt.
Halm til biogas kræver forbehandling. Det giver mindre energiudbytte end afbrænding, men kulstof
og næringsstoffer føres tilbage til jorden.

Socialt/etisk

Velkendt og respekteret anvendelse af restprodukt fra landbruget i Danmark, der giver billig fjernvarme, og som kun har få gener. Halmfyr på gårde er almindelige.
Der er dog debat om effekten på jordens kulstofpulje, og der vurderes sociale hensyn omkring transport af meget store mængder til store værker.

Halmafbrænding er som forsyningskæde relativt velfungerende i dag i Danmark, men næsten kun i
Danmark. Vi har siden 1980erne udviklet teknologier til at håndtere og afbrænde halm på små, mellemstore og store varmeanlæg. Halm vil i fremtiden kunne blive omdannet til ethanol, biogas eller diesel
med forskellige forbehandlingsteknologier.
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Case - Køge Biopillefabrik
Køge Biopillefabrik laver halm til piller for at reducere
gener ved transport af halm til Amagerværket. Det øger
umiddelbart omkostninger til biomassen, men det reducerer omkostninger til transport (med skib i stedet for lastbil) og til håndtering af biomassen på værket.
Der udvikles på flere kombinationer af biopiller, hvor halm
og andet blandes. Halmbriketter kan også være et alternativ i fremtiden.

HUSDYRGØDNING TIL BIOGAS
Biogasproduktion baseret på husdyrgødning er en velfungerende forsyningskæde i Danmark i både
små gårdplacerede anlæg og store centraliserede anlæg. Lokalt afvejes det, om man vil satse på at flytte gylle/gødning til biogasanlægget og få stordriftsfordele eller bygge mange små biogasanlæg på
gårdene og derefter eventuelt flytte gassen til fælles afsætning/udnyttelse.
Input er typisk gylle, men på nogle anlæg suppleres med gyllefibre, der kan transporteres over større
afstande. Derudover tilsættes op til 25% af andre biomasser (typisk restprodukter fra fødevareindustri,
sorteret husholdningsaffald mv.) for at øge gasproduktionen og få fornuftig økonomi i anlæggene. Nogle anlæg planlægger at bruge en del majs som supplement til husdyrgødning, inspireret fra Tyskland.
Majs betragtes af mange ikke som en bæredygtig biomasse til biogasproduktion.
Der er megen fokus på nye biomasser i fremtiden, fx halm, enggræs eller dybstrøelse efter forbehandling. Desuden er der med det nye Energiforlig åbnet for tilskud til, at biogas fremover også kan blive
opgraderet til naturgasnettet og muligvis også til transport.
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Figur 2. Værdi af forskellige biomasser til biogasproduktion før og efter betaling for biomassen og afholdelse af variable omkostninger.
Kilde: Planenergi 2012.

Bioenergi - er det bæredygtigt?

19

I dag udgør biogasproduktionen ca. 4,5 PJ – heraf kommer en lille smule fra kommunale rensningsanlæg og fra lossepladser. Potentialet vurderes til ca. 40 PJ, og der er fra 2012 klart forbedrede økonomiske
betingelser for udbygning af biogas. Der udnyttes kun ca. 5% af den tilgængelige husdyrgødning på
landsplan. Regeringens målsætning er, at 50% skal udnyttes til biogas, og Region Midtjylland har skitseret en vision om, at 75% af husdyrgødningen skal bruges til biogas - og en supplerende intention om
at gylle maksimalt må transporteres 20 km til biogasanlæg.

Kriterium
Økonomi

Udfordringer og muligheder: Husdyrgødningsbaseret biogas
Tilskud til biogas gives, fordi biogas baseret på husdyrgødning har positive effekter på klimagas og
miljø og kan bidrage til at opfylde politiske målsætninger.
Basistilskud gives nu til biogasproduktionen, som derefter kan anvendes til kraftvarme, til opgradering til naturgasnet, til proces i virksomheder eller transport. De forskellige anvendelser kan give
yderligere tilskud, og der gives et tilskud til investering af nye biogasanlæg. Driftsøkonomien i biogas
er klart forbedret og forventes at give anledning til nye investeringer.
Samfundsøkonomien forbedres også, idet en udbygning af biogas forventes at skabe rigtig mange
jobs i landbrugsområder til produktion af input, til drift og transport, til opgradering og innovativ
teknologieksport.

Miljø

Med hensyn til klimagas er biogas på husdyrgødning klart den bedste bioenergikilde, hvor bruges
biogas populært sagt giver negativt udslip af klimagasser. Det er fordi, methantab fra ubehandlet
husdyrgødning erstattes af CO2 fra biogassen, som har mindre skadelig virkning på klimaet.
Fordele for vandmiljøet er også muligt, når afgasset gylle udbringes som gødning, fordi planterne
bedre kan optage kvælstof fra afgasset gylle.
Den udbragte afgassede gylle giver desuden langsomt nedbrydeligt kulstof tilbage til jorden. Endvidere reduceres lugtgener fra udbringning, men der kan omvendt være lugtgener fra anlægget.

Socialt/etisk

Biogas er en meget omdiskuteret teknologi, da naboer til anlæg frygter især lugt og trafikale gener.
Disse udfordringer kan dog håndteres i miljøgodkendelser for moderne anlæg og med god logistik
planlægning, fx med indpumpning af gylle i rør. Kommunerne udpeger egnede placeringer til biogasanlæg til kommuneplan 2013, hvor en række kriterier indgår for at sikre landskab og miljø.
Der er en stigende diskussion om majs/energiafgrøders egnethed som supplement til husdyrgødning i biogasanlæg. Der er stor lokal og regional jobskabelseseffekt af biogas.

Case - Ringkøbing-Skjern modellen
Et a pe 1 .
L
Lyne
til Skjern
Skj
3 forgreninger
35 km ledning
5 biogasanlæg 1500 DE
5 mio m3 methan CH4
O k bli
Opkobling
til Skjern
Skj
Fj
Fj.v.
Pris 75 mio kr
Leasing model

Som alternativ til store fællesanlæg er et innovativt samarbejde mellem en række landmænd, kommuner og energiselskaber ved at tage form i Ringkøbing-Skjern kommune.
Her vil man bygge en række mindre gårdbiogasanlæg,
som så leverer biogas til et lokalt net til fjernvarme og senere til opgradering til en flåde af renovationskøretøjer.
Det første opgraderingsanlæg for biogas produceret på
slam er indviet i Fredericia i 2011. Der er også potentialer i
termisk forgasning (biomasse forgasser, hvis det opvarmes
til høje temperaturer uden ilttilførsel) af fast husdyrgødning, dybstrøelse eller frasepareret fiberfraktion, men det er
under udvikling.

En anden spændende udviklingsmulighed er såkaldt methanisering af biogas til naturgasnettet. Her blander man brint
lavet af vindmøllestrøm med biogas og danner mere methan.
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BIODIESEL
I Danmark produceres to typer biodiesel. Daka Biodiesel producerer biodiesel af slagteriaffald, som anvendes til transport og kan betragtes som 2. generation biobrændstof. Rapsfrø til biodiesel har været
dyrket i Danmark gennem årtier og betragtes som 1. generation.
Rapsen har flere funktioner for landmanden og er ikke en rendyrket energiafgrøde. Rapsolien bruges i
stigende omfang til fødevarer – og til energi. Rapskagen/restproduktet er velegnet som proteinfoder
til husdyr, og halmen kan bruges både til energi og til strøelse. Desuden er raps en vigtig sædskifteafgrøde, så der ikke kun dyrkes korn efter korn på markene. Raps er en multifunktionel afgrøde.
Biobrændstoffer er omdiskuterede, men biodiesel kan bruges direkte sammen med eller i stedet for konventionel diesel i de fleste forbrændingsmotorer. Derfor kræver det ikke større investeringer i teknologi,
da de eksisterende vognflåder allerede kan køre på det i vid udstrækning. I Sverige kører en stor del af
den kollektive trafik for eksempel allerede på 100% biodiesel produceret af raps.
Biodiesel lavet af restprodukter er klart mest bæredygtigt. Rapsbaseret biodiesel kan diskuteres fra et
bæredygtighedsperspektiv, men er dog bedre end ren fossil diesel på helt kort sigt. Det kan derfor benyttes som første trædesten, indtil bedre teknologi er til rådighed.

Kriterium

Udfordringer og muligheder: Raps til biodiesel

Økonomi

Biodiesel er dyrere end fossil diesel. Under danske afgiftsforhold er det ikke rentabelt at udnytte
rapsolie til biodiesel, og derfor eksporteres rapsolien til primært Tyskland. Rapsolieproduktionen
reguleres ikke direkte politisk, mens anvendelse af olien er afspejlet i skatte- og afgiftspolitikken.
Derudover kan det være nødvendigt at blande det med en dyrere fossil diesel om vinteren for at
opveje de relativt dårlige kuldeegenskaber ved nogle typer biodiesel.
Afgrøden er attraktiv for landmænd som central sædskifteafgrøde i planteavl.

Miljø

Rapsolien til biodiesel opfylder EUs kriterier for bæredygtighed af biobrændstoffer med 55% reduktion af klimagasser. Reduktionen af klimagasser skal være mindst 35% for at kunne godkendes som
bæredygtig.
Dette EU-krav skærpes frem mod 2018, hvor reduktionen skal være mindst 60%, og så vil raps ikke
længere være klimamæssigt bæredygtigt.

Socialt/etisk

Raps som afgrøde er generelt et populært landskabeligt islæt med flotte gule farver - også værdsat af
biavlere.
Rapsolie som fødevare er kommet på markedet de senere år. De koldpressede og økologiske olier er
formentlig med til at bibeholde en positiv opfattelse som et bidrag til det nordiske køkken. Endog
rapsblade som salat og rapsspirer er kommet på markedet.

Case - Daka biodiesel
Daka Biodiesels produktion er med 55 mio. liter/år en velfungerende forsyningskæde med genanvendelse af døde dyr/
slagteaffald. Produktet har bæredygtigheden i top, jf. EU kriterierne, med en CO2-fortrængning på op mod 90% i forhold
til fossil diesel.
Her er der tale om 2. generation biodiesel, men produktionen kan kun dække ca. 30% af dække behovet for iblanding af biodiesel til transportsektoren i Danmark, og produktet sælges på et åbent marked.
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NYE FORSYNINGSKÆDER FRA LANDBRUGSJORDEN
En række nye forsyningskæder fra landbruget er på vej/under udvikling. Vi har ikke lavet grundige
bæredygtighedsanalyser på dette, men vil kort skitsere mulighederne for oversigten skyld.
Pil, poppel og elefantgræs til energi
Der er plantet ca. 5000 ha med pil til energiafgrøder og ca. 1000 ha poppel de seneste år med støtte fra
landdistriktsprogrammet. Denne støtte er øget fra 2012, så der er politisk vilje til at fremme den flerårige
bioenergiproduktion på landbrugsjord.
Der er relativt store anlægsudgifter, og landmænd er ikke vant til ikke at høste afgrøder hvert år, så der
bindes kapital. Projekt Enercoast har lavet en forretningsmodel for poppelklonen OP 42 i samarbejde
med Skovdyrkerne for at dokumentere forretningens potentiale for landmænd.
Pil er populært og ved at slå igennem hos landmænd, men er noget omdebatteret af landskabelige
interesser især i ådale. Elefantgræs har endnu ikke fået et gennembrud i Danmark, men dyrkes en del i
sydlige nabolande, fx England og Polen.
Helsædsmajs eller roer til biogas
Majs og roer anvendes især i Tyskland til at producere biogas, men vil i de kommende år også få betydning i Danmark. Der er i dag en betydelig eksport af majs fra Sønderjylland over grænsen til Tyskland,
hvor biogasanlæggene køber ensilagen.
Der er dog her en række udfordringer især i forhold til miljøpåvirkningen gennem klimagasbalancer,
pesticidforbrug og næringsstofudvaskningen. Mange aktører er bekymrede for såkaldt ’majsificering’ af
landskabet med store monokulturer af majs, der lukker landskabet i sensommeren. Her kan roer vise sig
at være et mere socialt acceptabelt alternativ, og der er udviklet sorter med meget højt udbytte, som
er på vej frem.
Udover miljøudfordringerne af etårige energiafgrøder har man den etiske dimension: Skal der produceres foder til husdyr eller til ’foder’ til biogasanlæg?
Enggræs, kløvergræs og efterafgrøder til biogas
Der forskes i mange alternative biomasser som input til fx biogas i øjeblikket.
Enggræs fra naturpleje og flerårige (kløver-)græsmarker giver ingen landskabsmæssige udfordringer
og har positiv effekt på udvaskning af næringsstoffer sammenlignet med enårige. Desuden undersøges
i øjeblikket efterafgrøder som input til biogas, hvilket også vil have positiv vandmiljøeffekt. Her kan
landskabelige, miljømæssige, social og etiske aspekter spille rigtig godt sammen, men udfordringen er
at skabe økonomi i sådanne alternative forsyningskæder.
Nogle af disse alternativer er specielt interessante for økologisk biogas, der især har fokus på at opsamle
og anvende næringsstofferne fra disse biomasser.
Korn og halm til bioethanol
Inbicons anlæg ved Kalundborg har fungeret som et spændende demoanlæg, og der planlægges nu et
fuldskala 2. generations bioethanolanlæg baseret på halm i Holstebro. Her skal tilføres ca. 400.000 tons
halm årligt. Der er meget store logistiske udfordringer i dette, men hvis det løses, er der også meget
store potentialer på verdensmarkedet.
Korn til ethanol kan også blive en ny forsyningskæde til bioenergi, idet et anlæg har været under forberedelse på Grenå havn i længere tid. Anlægget kan opfattes som et bioraffinaderi, hvor ethanol, foder,
fibre og proteiner udvindes af korn.

MANGE ALTERNATIVE KÆDER PÅ VEJ
Landbruget producerer allerede store mænger biomasse til energi. Mange nye alternativer er på vej, og
disse skal vurderes i et bæredygtighedsperspektiv for at vurdere, om det giver klare fordele sammenlignet med de fossile alternativer.
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Methanisering af biogas
En fremtidig teknologi, som kan binde vindenergi, biogas og naturgasnettet sammen?
Biogas indeholder methan (CH4) og CO2. Vindmøllestrøm kan via elektrolyse laves til brint, som igen bruges til at omdanne CO2–en i biogas til methan (såkaldt methanisering). Derved øges methanudbyttet af biogasanlæg med ca. 50%.
Hvis gassen derefter pumpes på naturgasnettet, kan vi i princippet
lagre vindmøllestrøm som methan i naturgasnettet og evt. tage det
ud som transportbrændstof til biler/mindre lastbiler. Dette alternativ kan supplere intentionen om at gå mod en elbaseret bilpark til
lette køretøjer.
SabatierͲ
reaktor

Udfordringerne er både tekniske, men i høj grad finansielle: Hvem
tør investere og tage risikoen for et sådant teknologisk kvantespring,
med potentielt masser af jobskabelse i kølvandet?

Tankegangen om bioraffinaderier er endnu i sin vorden, men det er absolut et tankesæt, der skal sættes
yderligere fokus på i fremtiden, specielt for landbrugsbiomasser. Biomasse skal bruges til langt mere
end energiformål, men det kræver meget store investeringer i forskning og udvikling, før investorerne
er klar til at sætte kommercielle anlæg i gang.

Bioenergi - er det bæredygtigt?
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Biomasse fra skovbrug

Δ

Dansk og europæisk land- og skovbrug har store potentialer i forhold til at øge sin produktion af
bæredygtig biomasse og dermed bidrage til reduktion af drivhusgasser ved at erstatte fossil energi
med træ produceret på nutidig solenergi. Skovbruget trækker det største læs med biomasse energi
i Danmark i dag. Måske overraskende er brændetræ den vigtigste energivare fra skoven efterfulgt af
træflis.
Der produceres kun meget lidt træpiller i Danmark, men i stedet importers store mængder. Mange store
anlæg satser på træpiller i processen med at udskifte kul med biomasse på de store kraftværker, fordi
det er relativt enkelt, teknisk og økonomisk muligt. Træpiller kan forstøves ligesom kul og blæses ind i
de store kraftværker, så importen vil stige kraftigt. Energistyrelsen har forventet en stigende efterspørgsel på 65 PJ fra træprodukter i perioden 2009-2020.

EUs krav om 20% vedvarende energi i 2020 kan medføre, at der i perioden frem mod 2050 kan være en
merudledning af CO2 som følge af en øget anvendelse af træ til energi, hvis dette sker ved forøget hugst
fx i Canada, Norge eller i Rusland. Men meget store arealer med døde eller døende træer i Canada kan
dog anvendes til træpiller uden ekstra udslip, da forrådnelsen af døde træer alligevel på sigt fører til
øget CO2-udledning.
Træer udleder samme mængde CO2 ved afbrænding eller forrådnelse, som det har optaget ved sin
vækst i træets levetid. Så et træ er principielt CO2-neutralt, men tidsperspektivet har dog en vis betydning, idet træer vokser langsomt, og en afbrænding går hurtigt. Så nettoafskovning globalt set giver
netto øget CO2-udslip, mens nettotilvækst i skove giver netto CO2-optag. I EU øges skovarealet, og der
er nettotilvækst i skovene, så der kan høstes flere skovprodukter uden at bringe bæredygtigheden i fare.

SKOVFLIS TIL VARMEVÆRKER
Danske skove har i årtier produceret flis, primært som et produkt af udtyndingen af nåletræsplantager.
Der produceres også en mindre mængde fra naturpleje, hvor der hugges flis for at holde fx heder, overdrev og enge lysåbne. En del mindre varmeværker og enkelte større har baseret energiforsyningen på
træflis. Dansk produktion er på 11 PJ og importen på ca. 5 PJ i 2010.
Men skoven udnytter ikke biomassepotentialet fuldt ud i dag. Beregninger i Dansk Skovforening har vist,
at man med velkendte dyrkningsmetoder kan øge mængden af træ primært til flis fra ca. 11 PJ i dag til 2633 PJ om året i 2050 - uden at reducere udbuddet af råvarer til træindustrien eller begrænse mulighederne
for at bevare og udvikle skovenes biodiversitet. Samtidig vil det øge beskæftigelsen varigt på området.

Case - Skovtræ til flis
Der importeres en del tømmer til flis fx fra Baltikum – fra
havnen i Randers. Hvis træet er produceret bæredygtigt, og
der er økonomi i at hente det til Danmark, kan det være en fin
løsning, som en del af forsyningen til kraftvarmeproduktion.
Det er dog også risikabelt, når fx skibe fryser fast i Østersøen,
når varmebehovet er størst.
Derfor har vi i Enercoast udviklet en forretningsmodel for
poppelflis dyrket på landbrugsjord for at kunne sikre energiselskaberne en alternativ forsyning af træflis på sigt.

24

Bioenergi - er det bæredygtigt?

Kriterium

Udfordringer og muligheder: Skovtræ til flis

Økonomi

Træflis har været et relativt billigt brændsel til fjernvarmeproduktion fra lokale skove og har i dag fået
konkurrence fra importeret træ til flis fra Baltikum og andre markeder. Importeret træflis har en vis
transportomkostning, men energiforbruget udgør kun lille del af biomassens energi.
Prisen på flis eller alternativerne afgør i dag, om et træ bliver til energi eller tømmer. Flis fra pil og
poppel på landbrugsjord kan forventes at komme ind som lokale alternativer til skovflis for varmeværkerne
Lokaltproduceret flis giver klart bedre beskæftigelseseffekt sammenlignet med importeret flis eller
træpiller.

Miljø

Miljømæssigt er der ikke stor forskel på, om træ anvendes til flis eller til tømmer. Hvis man udnytter
og fjerner alle stød og grene, bliver der mindre liv i skoven. En vis del flis kommer fra landskabspleje,
hvor der er naturmæssig gevinst.
Dyrkede skove har generelt lavere biodiversitet end naturskove, og øget træudbytte af skovene efterlader alt andet lige mindre rester til biodiversiteten, som svampe og insekter.
CO2-udledning af importeret træflis debatteres, men det er kun få procent af CO2-udslippet, der kommer i form af transportenergi.

Socialt/etisk

Generelt er træflis en accepteret forsyningskæde med god social forståelse og mange lokale jobs,
sammenlignet med importeret fossilt eller træenergi.Desuden giver det relativt billig fjernvarme.

Træflis har højere transportomkostninger pr. GJ energi sammenlignet med træpiller. Der foregår en diskussion i EU af, om der skal opstilles bæredygtighedskriterier for træprodukter og faste biomasser i
øvrigt. Det globale marked ønsker sig dokumentations-/certificeringskrav om bæredygtigheden, mens
EU indtil videre har været tilbageholdende og kun har opstillet bæredygtighedskriterier for flydende
biobrændstoffer.

TRÆPILLER TIL ENERGI
Træpiller til energi er en kraftigt voksende forsyningskæde (dansk import på 27,5 PJ i 2010), som i høj
grad er udset af politikere og varmeforsyningsselskaber til at erstatte kul i centrale kraftværker på kort
sigt.
Træpiller kan fremstilles af affaldstræ eller frisk træ relativt billigt ved at blive tørret, malet og komprimeret, uden at det koster meget energi. Fordelen er, at man får et mere energitæt materiale, som er billigere at transportere over lange afstande sammenlignet med flis og lettere at anvende som erstatning
for kul.

Kriterium

Udfordringer og muligheder: Træpiller til energi

Økonomi

Prisen på træpiller er stigende som følge af kraftigt øget global efterspørgsel, men følger dog ikke
prisen på olie eller naturgas. Prisen forventes at stige jævnt de kommende år.
Transportomkostninger udgør kun lille del af omkostningerne, selvom de fleste træpiller importeres
langtvejs fra.

Miljø

Træpiller anvendes under velkontrollerede forhold i KV værker, og de fleste pillefyr er af nyere dato
og med høj energieffektivitet.
Øget forbrug af træpiller globalt vil forstærke kravet om bæredygtighedskriterier for at sikre bæredygtig udnyttelse af verdens skovarealer. Det handler primært om netto CO2-udledning og biodiversitet i skovene, dvs. intensiteten i skovdriften. Her spiller både geografisk og tidsmæssig skala en stor
rolle.

Socialt/etisk

Importen af træpiller og flis diskuteres i faglige og offentlige kredse, både ift. CO2-balancen på kort
sigt og energitabet ved transporten og forarbejdningen.
Træpiller er dog pt. eneste reelle alternativ til kul, som, alle er enige om, skal udfases.
Der er en lav beskæftigelseseffekt af importerede træpiller, da anvendelsen især foregår centraliseret
i store KV-værker.
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Case - Torrificering (eller ristning) af træpiller
Hvis man rister træ en kort tid ved kontrolleret temperatur (200-300 grader) – ca. som kaffebønner – opnår man, at
træet nærmest omdannes til trækul. Det giver en række gode effekter ved at opkoncentrere energien og fjerne flygtige
forbindelser, der ellers kunne få træ til at rådne. Så ristet – torrificeret - træ kan presses i piller, som er mere lagerfaste, billigere at transportere pr GJ og nemmere at anvende.

Træpiller er blevet en vare som kul eller olie, hvor markedet bestemmer hvor det anvendes.
Træpiller anvendes i Danmark enten i centrale kraftvarmeværker eller som erstatning for olie i individuelle pillefyr – især på landet.

TRÆ TIL BRÆNDE
Danske skove har i århundreder produceret brænde, og det fylder relativt meget i biomasseregnskabet
(24,5 PJ i 2010). Energiproduktionen fra brændetræ er af samme størrelsesorden som halm til energi.
Det meste anvendes til varmefyring på landet eller i brændeovne.

Kriterium

Udfordringer og muligheder: Skovtræ til brænde

Økonomi

Billig energikilde som et væsentligt incitament for den enkelte forbruger, men ganske arbejds- og
pladskrævende. Bidrager relativt lidt til samfundsøkonomien, da det typisk er fritidsarbejde.

Miljø

Vi har en løbende diskussion af dårlig forbrænding af træ i brændeovne. Hvis der fyres optimalt,
kan der opnås fornuftig udnyttelse og ret få partikler, men da det oftest er amatører, er der ikke fuld
opmærksomhed på miljøaspektet hos forbrugeren.
Der kan være behov for yderligere regulering af området end nuværende godkendelser af brændeovne/fyr. Moderne ovne og fx masseovne af sten har god energieffekt og lav partikelemission.

Socialt/etisk

Generelt en accepteret forsyningskæde med god social accept. Brændesankning og kløvning er
rekreation og god motion for mange.
En del brændetræ bruges til ’hyggepejs’ i villakvarterer, og her kan røgen fra for dårlig og ineffektiv
afbrænding give anledning til intens debat.

Case - Skovtræ til brænde

Brændetræ er en velkendt klassiker for alle med brændeovn eller træopvarmet hus.
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Biomasse restprodukter fra industri og
husholdninger
Δ

Affald burde omdefineres til ressourcer i det biobaserede samfund. Aske er en næringsstofressource til jordbruget, slam en energi- og gødningskilde, madrester kan anvendes til foder og energi – før de resterende næringsstoffer igen cirkuleres tilbage til land- og skovbruget. Pap, træ og
emballagerester kan også anvendes til mange formål – enten afbrænding, sortering eller omsmeltning.
Selv de restprodukter, der er baseret på fossilt olie som plast og meget emballage, kan og bør ses som
ressourcer for genanvendelse – eller til energiformål.
Der er sat yderligere fokus på dette område politisk, og disse restprodukter er ved at blive varer som alt
andet, der har en værdi og kan transporteres over lange afstande – selv på tværs af landegrænser. Det er
ikke altid helt let at gennemskue, hvad der er mest bæredygtigt her, men vi anser alle former for genanvendelse som bedre end deponi på lossepladser, som vi gjorde i forrige århundrede – og mange andre
lande stadig praktiserer. Vi får dog en lille smule biogas – lossepladsgas – fra disse tidligere deponier, så
lidt af energien udnyttes.

HUSHOLDNINGSAFFALD
Stort set alt husholdningsaffald og en del industrielt affald afbrændes i Danmark i dag og anvendes til
(kraft)varmeproduktion. Der er såkaldt røggaskondensation, så energiudbyttet er nogenlunde. Det kan
diskuteres, om usorteret husholdningsaffald er en vedvarende energikilde, da en væsentlig del af energien kommer fra plastprodukter, der er fremstillet af fossil olie.
Tidligere forsøg på kildesortering slog fejl i 1980erne, og i dag foretages kun frivillig frasortering af glas/
flasker, papir/pap og metal/farligt affald i de fleste kommuner. Resterende fraktioner afbrændes usorteret. Energiproduktionen fra affaldsforbrænding svarer ca. til halmenergien (22 PJ i 2010).
Omkring 10 kommuner har dog i dag kildesortering, så madaffald kan anvendes til fx biogas, hvor
næringsstofferne kan recirkuleres tilbage til landbruget, og der kan forventes langt større fokus på dette
område fremover.

Kriterium
Økonomi

Udfordringer og muligheder: Affald til energiproduktion
Relativt billig energikilde, som i dag er velorganiseret af store fælleskommunale affaldsselskaber –
finansieret af renovationsafgifter.
Affald er blevet en international handelsvare, som kan forventes at påvirke prisdannelsen. Dansk
viden og teknologi til forbrænding eksporteres.

Miljø

Der er debat om tabet af næringsstoffer ved afbrænding af affald. Specielt fosfor går tabt for
genanvendelse med dagens forbrændingsteknologier og ender i asken som input til betonkonstruktioner.
Desuden er energieffektiviteten ikke optimal ved forbrænding af husholdningsaffald, fordi der er så
meget fugt i usorteret husholdningsaffald.
Tidligere har der været meget debat om dioxin mv. fra forbrændingen, men røgrensningen er
forbedret. Problemet er dog ikke løst endnu.

Socialt/etisk

Mange affaldsselskaber vil gerne øge kapaciteten, men sortering og energieffektivitetsaspekterne er
til debat.
Flere nye affaldsforbrændingsanlæg har været under planlægning, men er pt. sat på standby, både
pga. centrale myndigheders overvejelser om behovet og lokale protester.
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Case - Affald til energiproduktion
Der er flere nye teknologier under udvikling til at forbedre håndteringen af samfundets restprodukter. Den såkaldte Renescienceteknologi er uden kildesortering og kan forflyde den organiske del
af affaldet med kogning og enzymer. Aikan og Komtek arbejder
med to forskellige teknologier til den organiske del af husholdningsaffladet, hvor den organiske del kan omdannes til biogas.
Alle tre typer kan udnytte energiindholdet bedre end forbrænding,
og forhåbentlig vil testresultater også dokumentere, at næringsstofferne i restprodukterne kan godkendes og genanvendes til
fødevareproduktion.
Det vil være et meget vigtigt skridt mod det biobaserede, bæredygtige og ressourceeffektive samfund.

RESTER FRA FØDEVAREINDUSTRIEN
Det meste flydende/organisk omsættelige affald (slagterier, mejerier, stivelsesproduktion, brødproduktion, fiskeaffald etc.) afsættes til biogasproduktion.
Der findes ikke opdaterede opgørelser nationalt, men et studie i Region Midtjylland viser i 2010 en aktuel produktion på ca. 150.000 t tørstof med energipotentiale på ca. 75 mio. m3 biogas. 2/3 af mængden
kommer fra Arla, Danish Crown og stivelsesindustrien.

Bioenergi - er det bæredygtigt?
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Biomasse fra naturen og havet

Δ

Potentielt kan der hentes store mængder biomasse op fra havet i form af alger og tang, men i øjeblikket er det en forsyningskæde under udvikling. Der findes ikke kommercielle anlæg i dag, men der
foregår et stort forsknings- og udviklingsarbejde.

Makroalger, der dyrkes på snore, vil nok i første omgang have værdi til fødevarer og kosmetik, mens
resterne kan bruges til energi. Der er lang vej til, at det bliver økonomisk attraktivt til energiproduktion,
og man skal se disse biomasser som input til bioraffinaderier. Søpunge (Ascidier), der er nogle små goplelignende organismer, som hæfter sig på snore og filtrerer vandet, kan på sigt blive en mulighed. De
dyrkes eksperimentelt i Vestsverige til biogas. Muslinger kunne også være en mulighed.
Mikroalger har meget stort produktionspotentiale, og der foregår en del forsøgs- og demonstrationsaktiviteter, men der er lang vej til at få udviklet metoderne til at filtrere dem fra vandet.
Andre akvatiske biomasser er opskyllet tang (fedtemøg) på stranden, som alligevel fjernes af hensyn til
strandgæster. Det kan give biogas, men kræver forudgående rensning for sand, sten og salt. Grøde fra
åer kan også bioforgasses, men risikoen for fremmedlegemer gør det mindre interessant for biogasanlæg.
Biomasse høstet fra halvnaturarealer, vejkanter, park og haveaffald mv. kan også bruges til energiformål.
Engene har pæne potentialer i nogle kommuner, hvis det høstet på rette årstid og med de rette maskiner, og græsset kan efter forbehandling indgå i biogasproduktion. Desuden ’fanges’ der tabte næringsstoffer fra engene og holder dem samtidig lysåbne, så natur- og miljøeffekterne er positive.
Energimæssigt betyder naturbiomasserne dog kun ganske lidt i den større sammenhæng, og det er ret
dyrt at høste, indsamle og forbehandle. Restbiomasser høstet fra haver, parker og vejkanter kan også
bruges, men økonomisk kan det kun betale sig, hvis det indsamles i forvejen. Der skal dog stadig forskes
i disse alternativer.
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Bæredygtighed og politisk handling

Δ

Biomasser til bioraffinaderier og energi giver rigtig mange muligheder. Ovenstående oversigt over
analyserne af biomassernes bæredygtighed indikerer en sammenhæng mellem politisk støtte og/
eller afgifter for at regulere markedsudviklingen. Alle planer og politikker peger i dag mod, at vi
skal erstatte en væsentlig del af vore fossile energikilder med alternative kilder, herunder biomasserne.
Det er centralt, at politikerne, der styrer med tilskud og afgifter, får nuanceret information om konsekvenserne og bæredygtigheden af forskellige alternative biomasse-til-energi forsyningskæder. Samtidig skal de have mulighederne for egentlig bioraffinering for øje og ikke lukke for disse muligheder.

Måbjerg Energy Concept
Måbjerg Energy Concept i Holstebro forsøger i stor skala at samtænke mange af de omtalte bæredygtighedsaspekter
ved at kombinere en række teknologier og tænke stort og effektivt. Det kan ses som det første egentlige bioraffinaderi
for nogle af samfundets restprodukter, hvor flere funktioner spiller sammen og giver mange produkter.

Måbjerg biogas har startet produktionen baseret især på husdyrgødning, men supplerer med restprodukter fra
fødevareindustrien mv. MEC planlægger et fuldskala 2. generations bioethanolanlæg baseret på halm og andre restprodukter samt på sigt methanisering af biogassen, hvor biogassen opgraderes med brint fra vindmøllestrøm.
I forvejen ejes og drives et affaldsforbrændingsanlæg, der skal suppleres med et Renescience-anlæg, som vil give en
biopulp til biogasanlægget.
Hvis dette lykkes, er der oplagte synergier mellem de forskellige teknologier, og MEC kan omdanne halm, gylle og
affald til en række energiformer som gas, el og varme, samt næringsstoffer til jordbruget.
Beskæftigelsespotentialerne vurderes til at være 1000-1500 lokale/regionale jobs. Det er klart, at der er store udfordringer i at få dette til at gå op i en højere enhed, og der kræves tætte partnerskaber mellem private investorer og
offentlige myndigheder/politikere for at realisere denne spændende bæredygtighedsvision.

Transportbrændstof
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El&varme

Biomasse
2G.
Bioethanol
Bi
h
l
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Biomasserne skal vurderes ift. det samlede energisystem (sol, vind, geotermi, naturgas, olie, kul), og
desuden har biomasser den fordel/ulempe, at det også påvirker fødevareforsyning, vandmiljø, klimagasbalancer, næringsstofforsyning osv.
Det er en kompliceret vurdering, når der fx skal prioriteres mellem tilskud til vindmøller eller biogas.
Biomasserne kan relativt let erstatte en del af fossil varmeforsyning, men det er meget mere komplekst
at finde alternativer til olien i transportsektoren. Der er ifølge Klimakommissionen ingen tvivl om, at en
større del af vores energiforsyning i fremtiden kommer i form af el. Og el kan produceres af både vind,
sol, vand-kraft og biomasser.
Den samlede bæredygtighedsvurdering skulle helst resultere i forsyningskæder, der både er økonomisk
attraktive, miljømæssigt forsvarlige og socialt/etisk acceptable. Oftest er det økonomien, der afgør om
en forsyningskæde kommer til at køre, og derfor regulerer politikere med økonomiske værktøjer. En
god miljøeffekt (fx på klimagasudledning) af biogas støttes således med subsidier, fordi der uden tilskud
ikke er økonomisk grundlag for at opnå den politisk fastsatte målsætning om at reducere klimagasudledningen. Det offentlige tilskud betaler derfor for miljøeffekten af biogassen.
Et andet centralt aspekt i det biobaserede samfund er jobskabelseseffekten, der både kan ses som et
samfundsøkonomisk aspekt lokalt og nationalt og et socialt aspekt for den enkelte med et job. Investeringer i netop lokalt produceret biomasse og biogas giver et stort jobmæssigt afkast – og har eksportpotentialer i form af teknologi og know-how.

INVESTERINGER I TEKNOLOGISK INNOVATION
Hvad bringer ny teknologi med sig? Vi kan ikke vide det med sikkerhed. Hvis det får en chance, kan der
være flere gode aspekter i følgeudviklinger. Vi kender alle eksemplet med fremsynede Tvind-folk, der
inspirerede vestjyske smede til at lave vindmøller, som via massiv subsidiering gennem årtier er blevet
et dansk flagskib, såvel økonomisk, jobmæssigt som imagemæssigt.
Den forskning og udvikling, der bobler omkring bioenergien, skal fortsat understøttes af politiske handlinger, for at virksomheder vil turde investere. Nye teknologier, nye koncepter, nye veje kan vise sig at
skabe fremtidens job og eksportindtjening for virksomhederne og dermed for det danske samfund.

LAD DE BEDSTE IDÉER VINDE !
For at realisere visionen om det biobaserede, bæredygtige og ressourceeffektive samfund skal der samarbejdes – mellem politikere og virksomheder, planlæggere og borgere såvel lokalt i kommuner som
hele vejen via folketinget til EU-niveau. En lang række områder reformeres i disse år, og en reform af
EUs landbrugspolitik kunne åbne for nye muligheder. Yderligere fokus på samspillet mellem forskning,
innovation og planlægning i EUs kommende forskningsprogram Horizon 2020 kan øge muligheder for
at realisere potentialerne.
I Danmark fik vi en ny energiaftale i 2012, og der er nedsat en natur- og landbrugskommission og en
arbejdsgruppe til at analysere bæredygtigheden af biomasser til energi. Det kan sikre, at vi ikke kører
af sporet med nye idéer. Vi skal sikre bæredygtighed og bred samfundsmæssig accept og hele tiden
investere i fremtidens muligheder.
De fleste forskere, politikere og debattører er i dag enige om, at:
•
•
•

Bioraffinaderier er en del af fremtidens løsning, flere forsyningskæder set i sammenhæng skaber synergi
Biomasser og afgrøder skal bruges til energi, hvor der ikke er andre alternativer,
Første generation biobrændstoffer kun er en midlertidig løsning

Subsidier til bioenergien skal gøre det økonomisk attraktivt at sikre skiftet mod mere bæredygtige forsyninger af energi mod det kommende fossilefrie samfund. Men vi skal løbende afveje, hvad vi skal
producere på jorden: Brød, kød, energi, fibre, materialer, næringsstoffer, natur osv.
Der findes ikke et, men mange svar på fremtidens udfordringer.
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Biomasser skal anvendes på en bæredygtig måde. Hver kæde af forsyning fra mark eller skov til energi skal analyseres økonomisk, miljømæssigt
og socialt. Denne publikation skaber et overblik over emnet bioenergi og
diskussionen af bæredygtighed.
Så kan vi sammen tage afbalancerede beslutninger om, hvilke bioenergiformer der er bæredygtige, og private og offentlige aktører kan arbejde
sammen om at skabe grønne arbejdspladser på vej mod det biobaserede
samfund.

