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/ Den optimale biomasse
/ Træbiomasse
/ Restbiomasser fra landbrug
/ Miljø- og energiafgrøder
/ Diverse affaldsfraktioner
/ Konklusioner

INDHOLD

I denne præsentation fokus på 
dansk biomasse og affald



ØNSKER TIL BIOMASSE

Højt energipotentiale (Joule / ton)

Forudsigelig og lav pris (kr. / ton)

Store mængder til rådighed

Stabile leverancer – høj forsyningssikkerhed

Nemt/billigt at lagre

Jobs og forretningsudvikling – lokalt og nationalt   

Positive effekter på natur, miljø og klima –set over hele værdikæden



TRÆBIOMASSE



TRÆBIOMASSE

Muligheder Begrænsninger

• Øget udnyttelse fra eksisterende 
skovarealer (hugst = tilvækst)

• Nye skovrejsningsarealer: Optimeret 

til energiproduktion

• Reetablering efter afdrift: Optimeret til 

energiproduktion

• Positive sideeffekter af skovrejsning: 

øget biodiversitet, renere grundvand

• Ønske om at efterlade flere døde 

træer (biodiversitet)

• Lange planlægningshorisonter: 

Skovejerne skal have tillid til at der er 

efterspørgsel og betalingsvillighed når 

biomassen er klar til høst

• Skovrejsning afhængig af støtte



Kilder: HedeDanmark, Skovdyrkerne og Dansk Skovforening



4,7 mio. m3 svarer til ca. 35 PJ

Herudover et potentiale på ca. 1 mio. m3 fra pleje af parker, hegn mv. 
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Faktisk udnyttet i 2012 Potentiale i 2012 Potentiale med
ammetræer i 2035

Træ til energiformål (mio. m3/år) 

Kilder: Danmarks Statistik, Københavns Universitet, Ebbe Leer



RESTBIOMASSE FRA LANDBRUGET

Biomasse fra natur- og ekstensivt 
dyrkede arealer: Biogas

Halm

Husdyrgødning

Efterafgrøder: biogas



Halm



HALM
Muligheder Begrænsninger

• Kendt teknologi til indsamling og lagring

• Andelen der udnyttes til energi kan øges

• Udbyttet pr. hektar kan øges (forædling, 

teknik, mv.)

• Konkurrerer ikke med fødevareproduktion

• Lokal vækst og beskæftigelse

• Forbrænding, forgasning, biogas, ethanol!

• Reduceret kulstofindhold i jorden til skade 

for klima og frugtbarhed (efterafgrøder 

kompenserer)

• Besværlig biomasse til termisk omsætning

• Betydelige variationer i udbytte fra år til år

Stort potentiale som lokalt produceret råvare til energi på både kort og langt sigt.
Hvem vinder kampen om halmen?



HALMMÆNGDEN

Mio. tons TS 
Årlig halmproduktion 5,2
Forbrug til strøelse og foder 1,6
Overskud til energiformål 3,6

Halmoverskud anvendt til energi i dag: ca. 1,2 mio. tons TS
Resten nedmuldes: Ca. 2,4 mio. tons TS

Kilde: SEGES, 2015



FORDELING AF HALMOVERSKUD



Husdyrgødning



MÆNGDE AF HUSDYRGØDNING

Mio. tons TS 
Årlig produktion, brutto ab stald 3,2
Årlig produktion, netto ab stald 2,7

En del af tørstoffet udnyttes til biogas i dag, måske 12 – 15 % ?

Muligheder
• Den del der ikke udnyttes i biogas kan tørres og forgasses
• Forgasning af det ikke omsatte, afgassede tørstof fra biogas

Kilde: SEGES, 2015



MILJØ- OG ENERGIAFGRØDER

Brug af udvalgte landbrugsarealer til dyrkning af pil eller poppel



MILJØ- OG ENERGIAFGRØDER

Mål: Øge mængden af lokalt produceret biomasse samtidig med at der 
opnås en række positive miljøeffekter, herunder:

• Reduceret kvælstofudvaskning (opfylde mål i kommende vandplaner)
• Reduceret pesticidforbrug
• Øget biodiversitet
• Lagring af kulstof i jorden

Muligheder
• Korn og majs konverteres til energiskov og græs



EKSEMPEL - REGION MIDTJYLLAND

Miljø- og energiafgrøder 
er mest relevant:

• På arealer med stor risiko 
for udvaskning af kvælstof, 
dvs. lav N-retention (lyse 
områder) og

• På arealer som er opland 
til sårbare vandområder.



EKSEMPEL – BIOMASSEPOTENTIALE

Region Midtjylland: 25 % af korn- og majsarealet med en N-reduktion på 
mindre end 50 % omlægges til energiskov (pil eller poppel).

Afgrøde Areal
(ha)

Biomassepotentiale 
(tons TS/år)

Energipotentiale, 
forbrænding (PJ/år)

Energiskov 25.858 232.718 3,82

Landbrugsareal i alt i Region Midtjylland: 798.000 ha



DIVERSE AFFALDSFRAKTIONER

Forgasning som teknologi til at fremme genanvendelse af 
metaller og oparbejdning af tungmetaller i f.eks.

• Imprægneret træ

• Shredderaffald

• Garveri- og læderaffald



EKSEMPEL: TRYKIMPRÆGNERET TRÆ

Kilde: Miljøstyrelsen, 2008



ANDRE AFFALDSFRAKTIONER

Husholdningsaffald
• Den våde, organiske del ønskes udskilt og anvendt i 

biogasanlæggene og næringsstoffer recirkuleret, jf. 

ressourcestrategien

• Restfraktionen (plast, metaller, mv.) ønskes i stigende grad 

genanvendt frem for omsat termisk



AFFALD - OPSUMMERING

• Termisk forgasning i dag ikke ret udbredt som teknologi til 

behandling af affald

• Men termisk forgasning kan dog blive relevant en gang i 

fremtiden



KONKLUSIONER (1)
Der er i dag betydelige mængder af uudnyttet biomasse i Danmark, 

som er egnet til termisk forgasning

• Træ og halm men også husdyrgødning efter afvanding/tørring

Mængden af træ til forgasning kan øges med skovrejsning og skift til 

andre dyrkningssystemer

• Men det kræver at skovejerne overbevises om at der er 

efterspørgsel når biomassen er moden



KONKLUSIONER (2)

Dyrkning af miljø- og energiafgrøder kan øge mængden af 

biomasse samtidig med at der opnås en række positive effekter

• Reduceret kvælstofudvaskning, reduceret pesticidforbrug, øget 

kulstoflagring i jorden, mere natur og øget biodiversitet

Termisk forgasning er i dag ikke ret udbredt som teknologi til 

behandling af affaldsfraktioner, men kan blive relevant senere



Thorkild Frandsen
Chefkonsulent, Miljøteknologi
tqf@agrotech.dk
Telefon +45 2171 7761
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OPMÆRKSOMHEDEN*


