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Ikke udelukkende tilbageførsel af 
mineraler! 
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Lidt om begreber… 

 

• Biochar: biomasse omdannes til kul ved at blive udsat for 
høje temperaturer under iltfattige forhold 

 

Krav til produktet:  

• Kulstofindhold: minimum 10% (IBI, “class 3”)  

• Molar ratio H:Corg maks. 0.7 

• Grænseværdier for miljøfremmede stoffer 

• …. 

 

• Hvis kulstofindholdet ligger under 10%, kaldes materialet 
for aske. 

 

  

Slutprodukter fra forgasning: forgasningskoks (biochar)/-
aske 
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Materialerne kan være vidt forskellige, afhængig af 
brændslet og forgasningsproces 

LTCFB 

Halm 

LTCFB 

Slam 

ToTrins 

Træ 

To Trins 

Slam 

%C 32-47 7 65 6 

P (%) 0.35-0.5 6.8-10.1 0.3 10.3 

K (%) 5.7-8.6 1.1-1.5 2.5 1.5 

pH 10.5-10.7 10.7-11.1 11.1 9.9 

SSA (m2 g-1) 75 462 -1027 (afhængig af 

partikelstørrelse) 

Partikelstørrelse 

<0.045mm 

89% 33% 

Σ 9 PAH (mg kg-1) 2,5 - 5 - 0.69 - 

Hansen et al., 2015; Thomsen et al., accepted. 
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Højt indhold af stabilt kulstof (halm og træ-biochar) 

forøgelse af jordens kulstofpulje, kulstoflagring 
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Derfor er der også mange forskellige anvendelsesmuligheder… 
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Højt specifikt overfladeareal - sorption 

Ifthikar et al., 2017 

• Sorption af næringsstoffer, reduktion af udvaskning (og 
også N2O emissioner, men mekanismer ikke helt 
opklaret endnu) 

• Binding af kontaminanter (pesticider, fosfor) 

 

 

Hansen et al., 2015 
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Stabilitet, porøsitet og passende partikelstørrelse: forøgelse af 
plantetilgængeligt vand i (sandet) jord 

Sandy loam Coarse sand
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Forbedring af rodvækst i grovsandet jord med 
halmbiochar 

Hansen et al., 2016b 

©V. Hansen 

Hansen et al., 2015 
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  gødningsmiddel 

Plantetilgængeligt K 
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K added (mg/kg soil) 

Straw
biochar

Mineral K
fertilizer

 den største del af K i halmbiochar 
er plantetilgængeligt 

Halm 
biochar 

P (%) 0.4 

K (%) 7 

Mg (%) 0.5 

Fe (%) 0.2 

Al (%) 0.4 

Mn (mg/kg) 109 

Mo (mg/kg) 3.2 

Zn (mg/kg) 64 

pH 12 

Müller-Stöver et al., unpublished 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Department of Plant and Environmental Sciences 

0

5

10

15

20

25

30

35

0 20 40 60 80 100 120 140 160

s
h

o
o
t 

d
r
y
 m

a
tt

e
r
 (

g
/

p
o
t)

 

Mineral fertilizer Straw biochar

Hvad med P gødningsvirkning? 
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Plantevækst 
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 P applied mg/kg soil 

P optagelse Vækst af byg gødsket 
med halmbiochar (til 
venstre) eller 
mineralsk P (til højre) 

 P i halmbiochar har en 
forholdsvis god 
plantetilgængelighed 

Müller-Stöver et al., submitted 
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Halm og træ til energi

Dagrenovation

Service og handel

Fødevareindustri

Spildevandsslam

Have- parkaffald

Husdyrgødning

Lars Stoumann Jensen 2011, www. inbiom.dk 

P ressourcer i danske organiske affaldsstrømme 
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Markforsøg med forgasset biogasfibre 

Enhedens navn 

Sandjord  Sandblandet lerjord  

• Udbytterne var alligevel lavere i aske-behandlingerne, sandsynligvis 
fordi P bliver først tilgængelig over tid (afhængig af mange faktorer, 
bl.a. partikelstørrelse) 

Kuligowski et al., 2010 



Ny fosforregulering fra 1. august: Fastsættelse af fosforlofter for tilførsel 
af fosfor for alle fosforholdige gødningstyper, herunder handelsgødning, 
husdyrgødning og andre gødningstyper, fx spildevandsslam.  

 N/P forhold i gødning kan 
blive et kvalitetskriterium 

NaturErhvervsstyrelsen 2017 

- initialt højere, reduceres over årene 

 Biogasfællesanlæg kan bidrage til 
en omfordeling af næringsstoffer i 
husdyrgødning ved at tilpasse N/P 
forhold i forhold til loftet for 
udspredning, fx via separering af 
afgasset gylle 
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P gødningsvirkning af slamaske fra forgasning 

CON= kontrol uden 
P 
SL= slamaske  
STR = halm biochar 

CON= kontrol uden 
P 
MIN=mineralsk P  
TØR= tør slam 
TS= Two Stage 
slamaske  
LT = LTCFB 
slamaske  

14% Fe 

Müller-Stöver et al., 
submitted 

CON MIN TØR TS LT 

Müller-Stöver et al., 
unpublished 

Gødningsvirkning lidt bedre hvis 
jernindholdet er lavere 

7% Fe 
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Blanding af brændsler: slam+halm 
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Thomsen et al., accepted 

P: 2.6% 
K: 5.2% 
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Fordele 

• Ingen slamtørring nødvendig 

 

• P/K ratio bedre tilpasset til plantens behov 

 

 Halmbiochar: 1:10 eller højere 

 Slamaske 5:1 

 Blandingsaske 1:3 (og højere P indhold) 

 

• Lavere indhold af tungmetaller 

 

• Højere kulstofindhold (ca. 30%) 
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Potentiel toksicitet 

• PAH  - ikke systematisk undersøgt for forgasnings-biochar 
eller aske 

Målte koncentrationer har været  lave - pga af separering af       
aske/koks og gas ved forholdsvis høje temperaturer? 
Nedbrydning af PAHer i ToTrins-processen? 

 

• Tungmetaller – især problematiske i slamasker: Ni, Cr 
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Thomsen et al., accepted 
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Konklusioner 

• Biochar/aske-materialer fra forgasning kan være meget 
forskellige og derfor opfylde forskellige funktioner i jorden 

 

• Toksicitet er forholdsvis lav (med nogle undtagelser – slam!) 

 

• Kvaliteten af slutproduktet bør indtænkes i selve 
forgasningsprocessen og tilpasses til den specifikke funktion 
i jorden 

 

 

Tak for opmærksomheden! 


