Enercoast:

Fra mark til marked
– bæredygtig forsyning med bioenergi i Region Midt
Det rykker nu – alle sejl er sat til for at mobilisere vore ressourcer i landskabet til energi. Virksomheder,
landmænd, lokalpolitikere, kommuner, Region Midt og regeringen er enige: kursen er sat mod en biobaseret
fremtidig økonomi.
Af projektleder Knud Tybirk, Agro Business Park, kt@agropark.dk
Projekt Enercoast har i fire år stimuleret denne udvikling i et tæt samarbejde mellem forskere,
virksomheder, planlæggere og energisektoren i Region Midt i samarbejde mellem Agro Business Park,
Århus Universitet og Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner. Og verden har udviklet sig kraftigt i
mellemtiden.
Bioenergi med meget mere
Biomasserne i Region Midt skal ikke kun bruges til energi i fremtiden. Pilen peger i dag på bioraffinering,
hvor man - ligesom i et olieraffinaderi - tager en hel plante som råvaren og skiller ad i en række mindre
komponenter. Delene kan derefter raffineres videre til en række værdifulde produkter som indgår i mad,
kosmetik, medicin, bioplastprodukter, husdyrfoder mv.
Enercoast har især fokuseret på ’restprodukter’ i værdikæden fra bioraffinering - nemlig bioenergi og
biobaseret gødning, som der er allerede er et stort og stigende marked for. Det er det logiske og mest
virksomhedsnære at tage fat i, mens forskerne udvikler mere raffinerede teknologier til fremtidens
biobaserede økonomi. Projektet har inspireret til en række nye innovative tiltag.

Bæredygtige forsyningskæder
Enercoast har holdt fokus på at de løsninger man peger på skal være bæredygtige – hele vejen fra mark til
markedet. Hvert led i værdikæden skal være mere bæredygtigt – økonomisk, miljømæssigt og socialt/etisk end alternativerne. Det er ikke altid let at holde tungen lige i munden – og at bevare overblikket - i den til
tider ophedede danske debat om bioenergi.
Bæredygtighed har været grundlaget for at udvikle den
biobaserede økonomi og er et fagligt meget inspirerende
udbytte af projektet.
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Projektet har haft 5 fokusområder:
•
•
•
•
•

Metodeudvikling til biomasseopgørelser,
Miljøforskning/udredning,
Bioenergimarkedet og jobskabelse,
Forretningen for virksomheder og
Kommunal bioenergi-planlægning

Bio-værktøjer
Enercoast har udviklet et konkret værktøj til at
opgøre landskabets biomasser: hvor og hvor meget
er der og hvilken energimæssig kvalitet har det.
Conterra har lavet værktøjet, som i Enercoast er
anvendt på de tre deltagende kommuner: Randers,
Norddjurs og Syddjurs.
Værktøjet kan bruges både som virksomhed – hvor
meget gylle er der til biogas i dette område? – eller
hos myndigheder. Værktøjet er i dag til rådighed og
Conterra har som lille virksomhed fået mulighed
for at åbne en ny forretning: bioenergi-opgørelser
med kunder fra ministerier, kommuner og rådgivervirksomheder. Denne type opgørelser er centrale fx når
Energistyrelsen skal vurdere om der er halm nok til varmeværkerne, eller fx om Måbjerg kan finde nok
biomasser i nærheden til 2. generations ethanol.
Et andet værktøj, som er videreudviklet i projektet er Kogebog for Etablering af Biogasanlæg 2012. Siden
førsteudgaven i 2010 har den været brugt flittigt hos planlæggere og biogas interessenter og en ny udgave
har opdateringer med de nye muligheder for biogas efter energiforliget i foråret 2012.
Bio-energiens miljøeffekter
Hvis bioenergi produceres fx på tørvejorde i ådale er der risiko for negative miljø- og landskabspåvirkninger.
Derfor har Enercoast igangsat forskning og udredninger
på området og desværre findes der ikke meget viden om
flerårige energiafgrøder på lavbundsjorder. Forskerne på
Århus Universitet i Foulum vidste på forhånd, at flerårige
energiafgrøder som pil eller græsser på almindelig
landbrugsjord har en rigtig god effekt for vandmiljøet
ved at nedsætte udvaskningen af nitrat. På lerjord kan
man mindske udvaskningen med 15-35 kg N/ha/år og på
sandjord 40-60 kg N/ha/år. Men det kræver mange
langsigtede forsøg at dokumenterer udvaskning fra
lavbundsjorde, som der ikke var ressourcer til at
igangsætte i Enercoast.
Forskning i Enercoast har vist at klimagasudledningen fra dyrkning af korn og flerårige græsser i
Nørreådalen afhænger mere af grundvandsstanden/dræning end af om jorden pløjes hvert år. Forskerne
havde forventet, at pløjningen var den vigtigste faktor, og den nye viden kan i fremtiden give anledning til
nye anbefalinger om forvaltningen af vore ådale – og måske bræmmerne langs vandløb.
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Bioenergi-markedet
Forsyningskæde-tankegangen
tankegangen forudsætter at der er et marked for bioenergiprodukterne. Der udvikles
udvikle i
disse år et globalt marked for nogle bioenergiprodukter (især træpiller og biobrændstoffer), mens rigtig
meget bioenergi (halm, husdyrgødning, affald) har mere regionale eller lokale markeder. Ea Energianalyse
har bidraget med rapporter på området.
Enercoast har partnere i Norge, England, Sverige, Tyskland og Danmark,
Danmark så der har været analyseret på et
nærmarked og det lokale marked. Halmværkerne på Djursland henter det
de meste halm i nærområdet med
aftaler med landmænd eller halmleverandørforeninger. Træflis
Træflis til varmeværker leveres typisk fra et lidt
større område af skoventreprenører. Verdo i Randers har et handelsselskab, der sikrer en balanceret
forsyning af forskellige biomasser fra et lokalt, et regionalt (fx Baltikum
Balti um og Scotland) og et globalt marked
mar
(fx Vestafrika). Som stor spiller er man nødt til at sikre sig leverancer, selv i en hård isvinter.

Vi har gennem Enercoast også bidraget til at markedsføre danske kompetencer og teknologier på
halmområdet internationalt med en halmpjece, som nu bliver
blive oversat til kinesisk.
Bio-forretningen
Biomasse kan kun mobiliseres, hvis der er en forretning i at gøre det. Enercoast har
udviklet to forretningsplaner, som eksempler på hvordan biomasserne sættes i
spil.
I samarbejde med Skovdyrkerne har vi udviklet en forretningsmodel for poppel
til energi plantet på agerjord. Der er kommet øget tilskud til dette i 2012 og
værktøjet har sat gang i Skovdyrkernes poppelbeplantninger i foråret 2012,
hvor mere end 100 ha er blevet plantet og interessen for værktøjet er meget
stor. Skovdyrkerne er det ideelle bindeled mellem landmænd, der traditionelt
tænker på 1-2
2 års sigt og varmeværker, der skal have aftaler med
flisleverandører med stabile priser og leverancer.
Biogas er også blevet mere attraktivt med Energiforliget i foråret 2012.
Enercoast har i samarbejde med Randers kommune lavet 3 forretningscases for
biogas i Randers kommune og bidraget til debatten om lokalisering af
biogasanlæg der skal offentliggøres i kommuneplan 2013. Tilsvarende
Tilsvare
forløb
med at udpege lokaliseringer
seringer for biogas forgår også i Syddjurs og Norddjurs
kommuner.
Grundlaget for investeringer i biogas er ved at være på plads, så der kan komme grøn gas på nettet til at
erstatte fossilt naturgas.
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Bio-planlægningen
Region Midts perspektivplan for 2025 sætter ambitiøse målsætninger for bioenergien. Vi har et stærkt
cleantech-cluster i regionen med mange beskæftigede, og det forventes at jobskabelsen i biomasse til
energi-sektoren kan blive endog meget betydelig i fremtiden. Brøndum & Fliess har lavet en rapport om
Cleantech beskæftigelsen i Region Midt.
PlanEnergi har analyseret biogaspotentialet i Region Midt
som indspil til (tvær-)kommunal biogasplanlægning i
forbindelse med Kommuneplan 2013.
De tre Enercoast-kommuner har arbejdet aktivt med klimaog energiplanlægning i projektperioden. Det gælder især
konkret biogasplanlægning i Syddjurs og Randers kommune,
men også mere generelt i form af Handlingsplan for Djurs
Energiland (2009), Klimastrategi i Randers (2010) og
Klimaplan for Syddjurs i 2011.
Den nationale lovgivning og de kommunale
planlægningsmæssige rammer er ved at være på plads.
En biomasse handlingsplan for de tre kommuner (Lavet af Ea Energianalyse og Conterra), som i realiteten
samler en meget stor del af Enercoast erfaringer op, giver konkrete anbefalinger til det videre arbejde i
kommunerne – og i virksomhederne. Konceptet med en biomassehandlingsplan kan blive en national
opgave, hvor Ea Energianalyse og Conterra er i dialog med Energistyrelsen.
Bioenergien udvikler landdistrikterne
Enercoast afholdt vellykket slutkonference i Grenå i juni 2012. Her var fokus lagt på jobskabelseseffekter af
bioenergien i kommunerne. Biogas i Tyskland beskæftiger i dag 54.000 personer – primært i
landdistrikterne – hørte vi fra Enercoast projektlederen fra Universitetet i Oldenburg. Tilsvarende effekter
på beskæftigelsen kan forventes ved at mobilisere mere bioenergi og sætte gang i bioraffinaderier i
Danmark.
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Scenarier for bioenergi i 2020 i Norddjurs Kommune.
Man skal dog være opmærksom på mulige negative følger af bioenergien, hvor borgerne kan være
skeptiske: lugt og trafikpåvirkninger i nærmiljøet. Kogebog for Etablering af Biogasanlæg 2012 er et centralt
redskab til planforløbet, inklusive borgerinddragelse.
Bioenergien har mange muligheder, men også sine udfordringer. Bioenergien giver jobs på landet, det
reducerer miljøpåvirkninger og fremtidens økonomi er afhængig af at vi kommer videre med biomobiliseringen i samspil med EU’s landdistriktspolitik.
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Vejen Videre
Enercoast tankegangen med bæredygtige forsyningskæder ’lever videre’ i en række nye initiativer på
området – både inden for EU (Interreg Østersø projekter som Baltic Manure), KASK-programmet (Projekt
Implement) og Region Midts Erhvervsudviklingsprogram (fx projekt i samarbejde med Måbjerg Bioenergi)
og flere ansøgninger på vej. Projektets skriftlige produkter kan ses nedenfor.
Alle peger i dag mod et biobaseret samfund. Med omtanke og bæredygtighedskriterierne som roret kan vi
godt rebe sejlene ud mod fremtidige grønnere horisonter i Region Midt og de tre Enercoast kommuner.
Her er projekt Enercoast skriftlige produkter:
1. Conterra 2011. GIS værktøj til biomasseopgørelser, Klik her
o Tybirk, K. & Larsen, P. 2011. Få overblik over biomasserne med nyt GIS værktøj. Teknik &
Miljø / September 2011, s 46-47.
2. Århus Universitet, 2010. Rapport på udvaskningseffekter af flerårige energiafgrøder. Klik her
o Jørgensen, U. & Schelde, K. 2011. Energiafgrøder – en joker? Momentum 1, S 32-34
3. Århus Universitet, 2012. Klimagasbalancer for bioenergi dyrket i Nørreådalen - delmængde af
ph.d. på Århus Universitet
o Lærke, P.E., Kandel, T. og Tybirk, K. 2012. Paludikultur: Klima- og miljøvenlig drift af
landbrugsarealer i ådalene. Miljø og Teknik 2012 (under udgivelse)
4. Agro Business Park 2011. Halmteknologirapport klik her
5. Agro Business Park 2011. Biomasse mobiliseringsrapport (international), klik her
o Tybirk K. 2010. Energibonden i Østfriesen. Jord og Viden, August 2010, s 7-9
o Tybirk, L. (red.) 2010. Mobilization of Bioenergy Supply Chains in North Sea Region,
www.Enercoast.eu
6. Ea Energianalyse 2010. Markedsrapport (engelsk med dansk sammendrag), klik her
o Tybirk, K. 2010. Handel med biomasse har brug for krav. Bioenergimagasinet, Juni 2010, s
22-23.
7. Ea Energianalyse 2010. Forsyningskædeanalyse/SSCM report, (engelsk med dansk sammendrag),
klik her.
o Tybirk, K. 2010. Tre kommuner går foran. Bioenergimagasinet, august 2010, s 14-15
o Tybirk, K, 2011. Bæredygtige forsyningskæder for bioenergi. Kap 11.5 i Børsens
Ledelseshåndbog. (Redaktion: Jensen, J.O, Johansen, J. & Arlbjørn, J.S.) s 1-11. Børsen
Forum/Børsen Ledelseshåndbøger
8. Brøndum & Fliess 2012. Cleantech analyse for Region Midt Klik her
9. Planenergi 2012. Biogas perspektivplan for Region Midt, Klik her
10. Tybirk K, 2012. Fra Mark til Marked. Bæredygtig forsyning med bioenergi i Nordsøregionen. Agro
Business Park. www.inbiom.dk og www.enercoast.eu
11. Tybirk, 2012. K. Bioenergi – er det bæredygtigt? AgroBusiness Park/ Enercoast www.inbiom.dk
12. Tybirk K, & Mortensen, C. 2012. Biogasmuligheder i Randers Kommune. Forretningsmodeller for
biogas. Agro Business Park. www.inbiom.dk og www.enercoast.eu .
13. Tybirk K. & Mortensen, C. 2012. Fra Mark til Varmeværk. En forretningsmodel for poppelflis
dyrket på landbrugsjord. Agro Business Park. www.inbiom.dk og www.enercoast.eu .
14. Tybirk, K. 2012 (red.). Kogebog for etablering af biogasanlæg 2012. Agro Business Park.
www.inbiom.dk
15. Ea Energianalyse 2012. Biomassehandlingsplan for Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner,
udgives ultimo september 2012, www.inbiom.dk
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