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22. + 10 millioner tons planen i praksis

Forgasning

Nu fyrer Asnæsværket med halmgas
Midt i september blev Pyroneerforgasseren ved Asnæsværket i
Kalundborg officielt indviet. Anlægget har været i drift siden
marts 2011, og siden april i år er
gassen blevet brugt i Asnæsværkets kulfyrede kedel som et grønt
tilskud til elproduktionen. Nu
venter den næste fase: At få skabt
et industrieventyr og få videreudviklet teknologien, så man også kan rense gassen.

Pyroneer-teknologien, der tidligere gik
under navnet LT-CFB, blev oprindelig
udviklet af Peder Stoholm, men for år
tilbage blev teknologien overtaget af
DONG Energy, der har formået at
skalere processen op fra et pilotanlæg på 100 kW til et 6 MW stort demonstrationsanlæg.
Og til forskel fra mange andre forgasningsprojekter, har opskaleringen
været helt uproblematisk. Få måneder efter idriftsættelsen af anlægget i
marts 2011 kunne teknikerne konstatere, at målet om at producere 6
MW termisk effekt med 1,5 tons halm
i timen var nået.
– Det er dejligt at kunne stå her,
halvandet år efter vi første gang startede anlægget op, og konstatere, at det
kører som det skal, fortalte den forretningsansvarlige i DONG Energy Power
Anders Dan Boisen ved indvielsen.
I de første måneder blev gassen
brændt af i en fakkel, men i dag sørger en 100 meter lang kanal for, at
gassen kan udnyttes i Asnæsværkets
kulfyrede kedel som et grønt tilskud til
elproduktionen.
Det unikke ved Pyroneer-anlægget
er, man kan håndtere en lang række
besværlige biomasser som halm og
fibergødning, der normalt giver anledning til tæringer, hvis de brændes af
direkte i kedlen. Omkring 95 procent
af energien i halmen bliver overført til
kedlen i form af 650 grader varm
gas, og asken sorteres fra, så den
kan bruges som gødning på land-

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Af Torben Skøtt

Tirsdag den 11. september blev Pyroneer-anlægget officielt indviet, men anlægget har i det sidste halve år leveret grøn gas til Asnæsværket.
brugsjorden. Næringsstofferne kommer altså tilbage på markerne og
energien ud i stikkontakterne og ud
gennem fjernvarmenettet.

35 millioner fra Energinet
Energinet.dk har støttet Pyroneeranlægget med ikke mindre end 35
millioner kroner, og når man giver et
tilskud i den størrelsesorden, så får
man taletid ved indvielsen bemærkede forsknings- og miljøchef hos Energinet Kim Behnke, da han fik ordet:
– Vi er rigtig glade for, at det her
projekt er lykkedes. Nu skal vi i gang
med den næste fase: at sørge for det
bliver et industrieventyr, så det bliver
lige så naturligt for energisektoren at
købe forgasningsanlæg, som det er at
købe vindmøller, sagde Kim Behnke
og fortsatte:
– Kombinationen af at have vindkraft og termiske forgasningsanlæg,
der kan omsætte alle de besværlige
biomasser, giver os en konkurrence-

fordel ingen andre har. Med forgasningsanlæg kan vi fylde vores gasnet,
når vi ikke længere har Nordsøgassen, og vi kan producere el og varme,
når det ikke blæser. Grøn gas kan
skabe balance i energisystemet og
sikre, at vi kan sove roligt om natten.

Gasrensning
Gassen fra Pyroneer-anlægget kan
indtil videre kun bruges i kraftværkskedler, men Energinet.dk har for nylig
bevilget 20 millioner kroner til projektet Gasolution, der skal forske i teknikker til gasrensning. Målet er at få udviklet et brændselsfleksibelt anlæg,
der kan levere gas til en lang række
formål som forskellige kedeltyper, turbiner, motorer og på sigt flydende
brændstoffer. Teknikken vil blive udviklet af DONG Energy i samarbejde med
DTU, Haldor Topsøe, Dansk Gasteknisk Center og Teknologisk Institut.
Læs mere på www.pyroneer.com
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Grøn gas i naturgasnettet
Det er velkendt, at opgraderet biogas kan erstatte naturgas, men der er mindst
lige så stort potentiale i at udvinde gas ved termisk forgasning af træ og andre
biomasser og konvertere det til naturgas, også kaldet BIO-SNG. For store
anlæg vurderes prisen at være på niveau med prisen på opgraderet
biogas, men muligheden for at anvende termisk gas diskrimineres
i den nye støtteordning for grønne gasser.
med teknologien, så for at indsamle
viden er der især kigget på anlæg i
Sverige og Østrig.

Af Niels Bjarne Rasmussen
og Henrik Iskov

Forgasningsanlæg i Oberwart i Østrig
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Danske teknologier
Gennem en lang årrække er der udviklet en række forgasningsteknologier i Danmark med støtte fra forskellige forskningsprogrammer som UVE,
EFP, EUDP, ForskEL og ForskVE (se
oversigten på næste side). Ingen af
disse teknologier er umiddelbart egnede til produktion af BIO-SNG, da der
anvendes luft til forgasningen. Derved
kommer gassen til at indeholde kvælstof, der skal fjernes, hvis gassen skal
bruges til SNG, og det giver en række
ekstra omkostninger.
Ved at anvende damp og ilt i stedet
for luft kan de omtalte teknologier an-

Foto: Dansk Gasteknisk Center

SNG står for syntetisk naturgas, og BIOSNG er naturgas, der er fremstillet ved
termisk forgasning af biomasse.
Der ligger et stort potentiale i at
fremstille BIO-SNG, der sammen med
opgraderet biogas kan fylde det danske
naturgasnet, når de fossile brændsler
skal udfases. Den potentielle mængde af BIO-SNG fra termisk gas er
mindst på højde med den mulige
mængde biogas og formentlig en del
større.
Teknologierne til forgasning af blandt
andet træ og halm og omdannelse til
BIO-SNG findes, men er stadig under
udvikling. Beregninger fra Dansk Gasteknisk Center indikerer, at BIO-SNG
kan fremstilles for cirka 6-7 kroner/m3
for anlæg på 200 MW og derover.
Det er på niveau med prisen for opgraderet biogas, og udviklingen vil formentlig sænke priserne yderligere.
Dansk Gasteknisk Center har gennemført en række projekter, som viser, at der er et væsentligt potentiale
ved at bruge forgasningsgas som erstatning for naturgas. Resultaterne er
et led i en strategi om at afdække muligheder og begrænsninger ved at skifte fossile brændsler ud med grøn gas.
BIO-SNG fremstilles som nævnt
ud fra biomasse, primært træ. Den
brændbare gas drives ud af træet
gennem en termisk proces i et forgasningsanlæg og opgraderes, så
den kommer til at svare til naturgas.
I Danmark er vi endnu ikke nået langt

vendes til fremstilling af SNG, og energiselskabet E.ON overvejer for tiden at
anvende samme teknologi, som er anvendt på et forgasningsanlæg i Skive, i
et stort 200 MW anlæg i Sverige, hvor
der skal tilføres ren ilt til processen.

Indirekte forgasning
En anden meget lovende teknologi til
fremstilling af BIO-SNG er indirekte
forgasning, hvor opvarmning af reaktoren sker indirekte, i stedet for at der
tilføres luft til biomassen.
På figur 1 ses den indirekte forgasningsmetode i skematisk form. Reaktorerne består her af to fluid bed enheder til henholdsvis forgasning og
forbrænding.
Forgasningen sker i venstre side af
figuren, hvor varm damp tilføres i
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Figur 1. Princippet i indirekte forgasning.
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bunden, og biomassen kommer ind
fra venstre side. Varmen til processen
tilføres i form af varme partikler (sand
eller lignende), som er opvarmet i
forbrændingsreaktoren til højre. Gassen tages ud i toppen af forgasseren
til venstre, og fra bunden af denne
føres sand og afgasset trækul til forbrændingsreaktoren. Her tilføres luft i
bunden, og kulpartiklerne brænder i
en fluid bed og opvarmer sandet,
som føres tilbage til forgasseren.
Gassen renses efterfølgende for
partikler, tjære og andre komponenter, hvorefter den kan omdannes til
SNG. Med den metode kan cirka 70
procent af energiindholdet i biomassen omdannes til SNG.
Et af de mest vellykkede anlæg inden for indirekte forgasning ser ud til
at være Güssing-forgasseren i Østrig,
hvor der anvendes en fluid bed reak-

Luft

tor og damp som forgasningsmiddel.
Anlægget har en effekt på 8 MW, og
der har været tilsluttet et demonstrationsanlæg på 1 MW til produktion af
kunstig naturgas. Teknologien er fortrinsvis udviklet ved Vienna University
of Technology, og projektet med fremstilling af SNG blev støttet af EU's 6.
rammeprogram.
I Güssing anvendes forgasningsprodukterne til både kedler, kraftvarme og til demoproduktion af brændstof. Til demonstrationsformål installerede man kompressoranlæg og tankede naturgasbiler med BIO-SNG fra
forgasning af flis.
Af andre teknologier med indirekte
forgasning kan nævnes:

• Chalmers-forgasseren i Gøteborg
• MILENA-forgasseren i Holland
• Silvagas-konceptet i USA

Danske forgasningsprojekter
• Modstrømsforgasseren hos Harboøre Varmeværk, der har været i stabil
drift siden år 2000. Anlægget er leveret af Vølund.

• Viking-forgasseren på Danmarks Tekniske Universitet, hvor processen er
opdelt i to trin: pyrolyse og koksforgasning. Konceptet er videreført af kedelfabrikanten Weiss, der har opført et anlæg i Hadsund og er i færd med
at starte et nyt anlæg op i Hillerød.
• Castor-anlægget hos Græsted Fjernvarme, der er baseret på en to-trins
proces kaldet “open-core”. Anlægget er udviklet af BioSynergi, og der er
for tiden ved at blive opført et anlæg efter samme princip i Hillerød.
• Fluid bed forgasseren hos Skive Fjernvarme, leveret af Carbona/Andritz.
Anlægget bruger træpiller som brændsel og gassen udnyttes til produktion
af kraftvarme.
• Pyroneer forgasseren i Kalundborg, hvor halm omsættes til tjæreholdig
gas, der bruges som brændsel på Asnæsværket. Anlægget er opført af
DONG Energy. Konceptet blev tidligere kaldt LT-CFB, der står for lavtemperatur cirkulerende fluid bed.
• Stirling Danmark har ved flere lejligheder leveret modstrømsforgassere
som en containerløsning i forbindelse med salg af stirlingmotorer.

• Hydromethanation Process ved
GreatPoint Energy i USA

• Blue-Tower konceptet i Tyskland
• CORTUS-Woodroll i Sverige
De to sidste teknologier er specielt
interessante, da man fremstiller gas,
som kan føres direkte til en metaniseringsenhed. Det skyldes et højt indhold af brint i gassen på 50-60 procent eller mere end tre gange så meget som indholdet af kulilte, der typisk ligger på 15 procent. Derved kan
al brint omdannes til metan ved metanisering, hvorefter gassen er klar til
at kunne bruges i naturgasnettet.
Ved andre koncepter, hvor forholdet
mellem brint og kulilte er mindre end
3/1, er det nødvendigt at indskyde en
såkaldt shift-reaktor, der konverterer
kulilte til brint, inden gassen føres til
metaniseringsenheden.

Metanisering
Danske Haldor Topsøe er specialister inden for metanisering og har
blandt andet udviklet den såkaldte
TREMP- proces, der kan omdanne
brint og kulilte i forholdet 3/1 til metan. Forudsætningen er dog, at gassen først er renset for tjære og andre
urenheder.
I TREMP-processen omsættes cirka 80 procent af energien i de tilførte
gasser, og slutproduktet bliver gas,
der består af op til 98 procent metan.
Det opfylder kravene for gas, der distribueres via naturgasnettet og dermed kravene til anvendelse i transportsektoren.
Resten af energien fra metaniseringen, herunder varmetabet ved processen, kan for eksempel afgives i
form af vanddamp under tryk, som
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Forgasningsanlæg i Skive, hvor træpiller omsættes til gas, der udnyttes til produktion af kraftvarme. Energiselskabet
E.ON overvejer for tiden at anvende samme teknologi i et stort 200 MW anlæg i Sverige. I stedet for luft vil man dog tilføre ilt til processen, så det bliver lettere at konvertere gassen til SNG.



kan anvendes til kraftproduktion, eller energien kan føres tilbage til forgasningsprocessen og forøge effektiviteten.

Så meget koster gassen
Dansk Gasteknisk Center har gennemført en økonomisk vurdering af såvel
de samfundsøkonomiske som selskabsøkonomiske aspekter ved at
producere SNG.
De selskabsøkonomiske beregninger viser, at et anlæg på 20 MW,
som for tiden bliver opført i Göteborg,
vil kunne levere BIO-SNG for 12-13
kroner/m3. For et 200 MW-anlæg af
samme størrelse, som E.ON overvejer
at opføre i Sverige, vurderes prisen at
blive reduceret til 6-7 kroner/m3. Det
er på niveau med omkostningerne
ved produktion af opgraderet biogas.
Samfundsøkonomisk er der kun
regnet på et 200 MW anlæg. Energistyrelsen opgiver den samfundsøkonomiske pris for en kubikmeter naturgas til cirka 2 kroner, og det kan et
SNG- anlæg umiddelbart ikke konkurrere med, når gassen blot skal fortrænge den eksisterende naturgasforsyning.
I de samfundsøkonomiske beregninger er der imidlertid ikke medtaget
en række positive afledte effekter
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som merbeskæftigelse, større prisstigninger på fossilt brændsel, sparet
import samt en forøget pris på CO2kvoter. Disse forhold skønnes at kunne forbedre samfundsøkonomien
markant.
Der er heller ikke indregnet værdien af den fleksibilitet og forsyningssikkerhed, som den termiske biogas
tilfører energiforsyningssystemet via
naturgasnettet.

Stordriftsfordele
Det er tydeligt, at man er nødsaget til
at udnytte stordriftsfordele for at gøre
forgasning og BIO-SNG rentable i
fremtiden. Der er imidlertid to måder
at opnå det på: “saving by size” og
“saving by number”.
Store anlæg, som E.ONs planlagte
anlæg i Sverige, vil selvfølgelig være
mere rentable end små anlæg, og der
vil løbende foregå en udvikling mod
lavere omkostninger. Modsat vil man
med mulige standardløsninger på
mindre anlæg kunne opnå fordele
ved et stort antal ens anlæg spredt
over landet på linje med biogasanlæg. Her er også fordele ved kortere
transportveje for biomassen. Begge
forhold/tendenser vil bidrage til lavere
priser på BIO-SNG end de nuværende
beregninger indikerer.

Politiske rammer
I det nye energiforlig er det positivt, at
både biologisk og termisk biogas har
fået en fremtrædende rolle og et løft,
når det gælder tilskuddet ved produktion af kraftvarme og el.
Det er samtidigt meget positivt, at
der er sket en ligestilling mellem levering til elnettet og til naturgasnettet, når det gælder energi fra biogasanlæg. Der er en voksende forståelse
for naturgasnettets vigtige og uundværlige rolle som lager for vedvarende
energi i fremtidens energisystem, hvor
en stor del af elproduktionen er baseret på sol og vind.
Det kan imidlertid undre, at termisk biogas er specifikt undtaget for
tilskud, når det gælder levering af
BIO-SNG fra forgasning til naturgasnettet. Skal naturgassen erstattes af
grønne gasser, kommer man ikke
uden om BIO-SNG på lige fod med
anden biogas!
Niels Bjarne Rasmussen og Henrik
Iskov er begge ansat hos Dansk Gasteknisk Center.
Læs mere på www.dgc.dk, hvor der
blandt andet er mulighed for at downloade Forgasningsrapport fase 1 fra
2010 og Forgasningsrapport fase 2
fra 2012.

Biogas

Forsøget med REnescience-biovæske har vist, at produktet har en meget høj omsættelighed og et højt
specifikt gasudbytte. Produktionen
har været stabil, og der har ikke
været tegn på nogen form for ubalance. I de første uger skulle processen dog tilvænnes det nye produkt,
og der har været enkelte dage, hvor
indpumpningen var ustabil på grund
af defekte pumper.

Kubikmeter biogas/dag/kubikmeter reaktor

Indfødt mængde ton/dag
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Figur 1. Indfødning af biomasse og
gasproduktion under forsøget.

Gasproduktion

søg på biogasanlægget i Foulum med
husholdningsaffald behandlet med REnescience-teknologien. Affaldet er blevet indsamlet på Amager og i Holstebro og er testet ved både mesofil og
termofil drift. Forsøgene, der er støttet
af EUDP-programmet, er foregået både med og uden anvendelse af kvæggylle, og indholdet af næringsstoffer,
tungmetaller og miljøfremmede stoffer
er blevet undersøgt i såvel affaldet
som det afgassede gødningsprodukt.

0

Den organiske del af husholdningsaffald indeholder betydelige mængder
energi, der med fordel kan anvendes
til produktion af biogas. Årligt afbrændes cirka 3,4 millioner tons husholdningsaffald fra private husstande,
hvoraf cirka halvdelen vil kunne udnyttes til energi- og gødningsformål.
Alene energiproduktionen vil være på
omkring 3,2 PJ. Det svarer til knapt
900.000 tons olie eller nogenlunde
lige så meget energi, som 25.000
danskere bruger om året.
Indtil videre har problemerne især
været knyttet til kildesortering af affaldet, der er en dyr og besværlig foranstaltning, ligesom det har været vanskeligt at sikre en tilstrækkelig høj
kvalitet af det affald, der skal i biogasanlæggene. Med udviklingen af
REnescience-teknologien er kildesorteringen imidlertid blevet overflødig,
da teknologien kan håndtere usorteret affald, og det skaber helt nye
muligheder for at anvende husholdningsaffald til produktion af biogas.
I perioden fra november 2010 til
marts 2012 har der været udført for-

Forsøg på AU-Foulum med afgasning af biovæske fra REnescience-anlæg viser, at gasudbyttet er næsten dobbelt så højt per kg organisk tørstof som fra
kvæggylle. Billedet er fra et REnescience-anlæg hos Amagerforbrænding.

0

Af Henrik B. Møller

ar

Forsøg med biovæske fra de såkaldte REnescience-anlæg viser,
at produktet har et højt gasudbytte. Biovæsken, der består af
den organiske del af husholdningsaffald, kan indeholde for
store mængder plastblødgørere;
men noget tyder på, at det problem kan løses ved at anvende
en lavere temperatur i processen.

Foto: Torben Skøtt/BioPress

REnescience-teknologien sætter
skub i biogasproduktionen

Gasproduktion fra termofil reaktor

Gasproduktion fra mesofil reaktor

Indfødt mængde i termofil reaktor

Indfødt mængde i mesofil reaktor
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Biogas

Tekst

Enhed

Affaldslokalitet
Kvæggylle

Termofil

Amager

Amager

Amager

Nomi

Nomi

Nomi

Amager

Amager

Amager

0

75

75

0

0

0

0

75

75

Medium

Medium

Høj

Høj

Høj

Høj

Medium

Medium

Høj

dage

34

31

22

20

25

23

26

24

16

3

62

32

33

68

68

45

68

42

37

600

387

403

685

495

512

663

503

442

60

61

61

58

59

62

59

61

61

360

236

246

397

418

318

391

307

269

procent

Belastning
Opholdstid

Mesofil

Biogasproduktion m /ton
Biogasproduktion liter/kg VS
Metanprocent

procent

Metanindhold

liter/kg VS

Tabel 1. Nøgletal for gasproduktionen. Nomi er et fælleskommunalt affaldsselskab for Holstebro, Lemvig og Struer.
Tekst

Enhed

Slurry

Afgasset gødning

Tørstof

procent

12,00

12,00

11,00

6,50

6,20

4,30

4,40

Total N

gram/kg

2,76

3,00

2,42

3,64

3,22

2,62

1,85

NH4-N

gram/kg

0,55

0,50

0,44

1,80

1,79

1,80

1,39

Total P

gram/kg

0,36

0,48

0,30

0,52

0,51

0,37

0,26

K

gram/kg

1,14

1,53

0,94

1,65

1,64

1,19

0,83

Tabel 2. Gødningsstoffer i biovæske og afgasset gødning i forskellige prøver fra perioden 06.06.2011 – 06.03.2012.



I tabel 1 er nøgletallene for forsøgsperioden angivet. Metanprocenten har i gennemsnit været på omkring 60, og gasproduktionen har været på 318-418 liter metan/kg VS
(organisk tørstof) i perioden med 100
procent biovæske. Det anses for at
være et meget højt udbytte med en
god omsætning.
Ved samudrådning med gylle ligger
udbyttet på 236-307 liter metan/kg
VS, hvor udbyttet fra kvæggyllen for-

ventes at være på cirka 200 liter metan/kg VS. Biovæsken øger således
udbyttet betragteligt, og det ser ud til,
at den kan have en vis synergieffekt
på omsætning af gyllen.
Biogasudbyttet per ton biovæske
har været på 45-68 m3/ton, hvilket er
væsentligt lavere, end hvad der normalt kan opnås fra husholdningsaffald. Det skyldes, at tørstofindholdet i
biovæsken kun har været på 11-15
procent eller under halvdelen af, hvad

Milligram DEHP/kg tørstof

Milligram NPE/kg tørstof
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NPE
Grænseværdi for NPE

der findes i kildesorteret husholdningsaffald. Meget tyder dog på, at det vil
være muligt at optimere processen, så
tørstofindholdet i biovæsken øges.

Miljøfremmede stoffer
I figur 2 er indholdet af de miljøfremmede stoffer DEHP og NPE illustreret.
Værdierne for de øvrige miljøfremmede stoffer overholdt i alle forsøgene
grænseværdierne i “slambekendtgørelsen”.
Under afgasningen stiger indholdet
af alle miljøfremmede stoffer, fordi
tørstoffet bliver omsat til gas, mens
de miljøfremmede stoffer bliver i gødningsproduktet, da den biologiske
nedbrydning er lav ved iltfri forhold,
specielt for DEHP.
Som det fremgår af figuren, overskrides grænseværdierne for såvel
DEHP som NPE i flere af forsøgene
både før og efter afgasning. Det betyder, at det ikke vil være muligt at bringe den afgassede biomasse ud på
landbrugsjord, med mindre der kan

Figur 2. Indholdet af de miljøfremmede stoffer DEHP og NPE i prøver fra
perioden december 2010 til marts
2012.



Biogas

Figur 3. Indholdet af cadmium og nikkel i prøver fra perioden december
2010 til marts 2012.
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ske en reduktion af specielt DEHP
ved kilden.
Efter forsøgene i Foulum er REnescience-processen blevet ændret, så
forbehandlingen i dag sker ved lavere
temperaturer, og det forventes, at det
vil kunne reducere indholdet af miljøfremmede stoffer.
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Tungmetaller
I figur 3 er vist indholdet af cadmium
og nikkel både før og efter afgasning.
På samme måde som ved de miljøfremmede stoffer stiger indholdet af
tungmetaller under afgasning, fordi
tørstoffet bliver omsat til gas, mens
tungmetallerne bliver i gødningsproduktet.
I enkelte prøver, hvor biovæsken
blev tilført en mesofil reaktor uden gylle, oversteg indholdet grænseværdierne i “slambekendtgørelsen”, men det
kan skyldes usikkerhed i prøvetagning
og analyse af resultaterne. For alle
øvrige tungmetaller blev grænseværdierne i “slambekendtgørelsen” overholdt i såvel den rå som afgassede biovæske.
Ved afgasning med gylle er det kun
på indgangssiden, at indholdet af
tungmetaller skal være under grænseværdien, og ved afgasning med gylle giver produktet således ikke anledning til restriktioner.

Cadmium
Grænseværdi for cadmium

afgassede produkt er på niveau med
gylle, bortset fra indholdet af kalium
og fosfor, der er lavere. Ammoniumandelen af det totale kvælstof er høj,
hvilket giver mulighed for, at kvælstoffet kan få en høj gødningsværdi.
Hvis tørstofindholdet i biovæsken
øges, vil gødningsværdien blive tilsvarende forbedret.

Arlagården siger nej tak
Forsøget med biovæske fra REnescience har vist, at produktet har en
meget høj omsættelighed og et højt
specifikt gasudbytte. Indholdet af
tungmetaller og miljøfremmede stof-

Gødningsværdi
I tabel 2 er indholdet af gødning før
og efter afgasning vist. Indholdet i det

Nikkel
Grænseværdi for nikkel

fer har været undersøgt i det ubehandlede og afgassede produkt, og
bortset fra indholdet af DEHP vurderes der generelt ikke at være problemer i forhold til en fremtidig anvendelse i biogasanlæg og efterfølgende
udbringning af produktet på landbrugsjord.
Ved en lavere procestemperatur
under forbehandlingen i REnescienceprocessen vurderes det imidlertid, at
indholdet af DEHP vil kunne sænkes
fremover, således at grænseværdierne kan overholdes, men det mangler
at blive eftervist i praksis.
Produktet godkendes imidlertid ikke af Arlagården, og for de fleste biogasfællesanlæg, der anvender kvæggylle, vil dette være en hindring for at
kunne anvende biovæske fra et REnescience-anlæg.
Henrik B. Møller er forsker ved Institut for Ingeniør videnskab, Aarhus
Universitet.

Hvad er DEHP og NPE?

Foto: Torben Skøtt/BioPress

DEHP anvendes til at gøre hård
PVC blødt. Stoffet kan skade forplantningsevnen og barnet under
graviditet.
NPE anvendes blandt andet i
skæreolie og til affedtning af metal. Det kan ophobes i levende organismer, er giftigt for vandorganismer og mistænkes for at have
østrogenlignende effekt.

0

0

Med REnescience-teknologien er det
blevet muligt at adskille den organiske
del af husholdsningsaffald fra plast
og metal, der kan genbruges, og en
restfraktion, der kan anvendes som
brændsel. Billedet er fra Amagerforbrænding, hvor et pilotanlæg har
været i drift siden december 2009.
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Stort biogasprojekt uden
gylletransporter
Sidst i august kunne en glad og
imponeret klima- og energiminister indvie det første af en lang
række biogasanlæg, som skal være med til at gøre RingkøbingSkjern Kommune selvforsynende
med energi i 2020. I stedet for at
sende tunge gylletransporter ud
på vejene, skal gasproduktionen
foregå decentralt, hvorefter gassen pumpes ind til byernes fjernvarmeforsyninger.
Af Torben Skøtt
– Det her er en af de bedste oplevelser, jeg har haft længe. I er et forbillede for den grønne omstilling, som
95 procent af Folketinget bakker op
om. I ser mulighederne i stedet for
begrænsningerne. I tager udgangspunkt i de resurser, I har i lokalområdet, og I er foran de fleste kommuner
i landet. Det er meget flot og opmuntrende, sagde en glad og imponeret
klima- og energiminister Martin Lide-
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gaard, da han sidst i august indviede
en vindmøllepark og prototypen på
et biogasanlæg ved landsbyen Hemmet i Ringkøbing-Skjern Kommune.
Planen er, at der på sigt skal opføres 60-70 biogasanlæg i kommunen, og at gassen primært skal sendes ind til naturgasfyrede kraftvarmeværker gennem et særskilt ledningsnet på omkring 135 kilometer. Først i
det øjeblik områdets kraftvarmeværker ikke længere selv kan aftage gassen, vil man opgradere gassen og
sende den ud i naturgasnettet. I den
forbindelse vil der formentlig blive oprettet en tankstation til gasbiler, der
blandt andet kan forsyne de mange
tyske turister i området med brændstof.
Biogaspotentialet i kommunen er
beregnet til at være på omkring 60
millioner kubikmeter metangas om
året. Halvdelen vil kunne opnås ved
at udrådne 80 procent af områdets
gylle, mens den anden halvdel vil
kunne produceres ud fra energiafgrøder. Det vil kræve et areal svarende
til fem procent af kommunens landbrugsareal.

Initiativtageren til projektet er Kent
Skaaning, tidligere formand for Danske Svineproducenter og borgmester i
den nedlagte Egvad Kommune. Han
investerede selv i et biogasanlæg for
12 år siden og har i årenes løb indhøstet en lang række erfaringer med at
optimere gasproduktionen og ikke
mindst økonomien i anlægget.

Enkle og billige biogasanlæg
Første fase af projektet går ud på at
etablere fem decentrale biogasanlæg
og en 35 kilometer lang gasledning til
Skjern. Det første anlæg er nu taget i
brug i Hemmet, og det er bygget ud
fra filosofien: “keep it simple”.
Gyllen bliver pumpet til anlægget
fra fem nærliggende ejendomme, så
det bliver kun energiafgrøder og industriaffald, der skal fragtes til anlægget
med lastbil. Opvarmning af reaktortankene sker med varmepumper, da
der ikke er nogen motor på anlægget.
Med overskudsstrøm fra en nærliggende vindmøllepark og ved at udnytte varmen fra den afgassede gylle
kan udgifterne til varmepumperne
holdes nede, og bortset fra et dagligt

Ringkøbing-Skjern er et af de mest
husdyrtætte områder i landet, og man
ser et stort potentiale i at udnytte de
lokale energiresurser. Det skal bare
ikke være efter det koncept, man benytter mange andre steder i landet.
– Da landspolitikerne for år tilbage
besluttede, at 50 procent af gyllen
skal omdannes til biogas, tænkte vi:
Det kan vi gøre bedre. Vi kan omdanne 80 procent af gyllen til gas, sagde
Kent Skaaning ved indvielsen og fortsatte:
– Men vi vil ikke køre 80 procent af
områdets gylle til Skjern, Ringkøbing
eller Videbæk. Så ville vi få den type
anlæg, som nu bliver bygget flere steder i landet, hvor over 100 lastbiler
hver dag skal ind og aflevere og hente gylle på et biogasanlæg. Vi vil placere anlæggene, hvor gyllen er. Derved kan vi spare millioner af kørte kilometer med tunge gyllevogne, og der
er betydelig bedre økonomi i at flytte
gas end gylle.
– Og så bliver det landmændene i
stedet for DONG og de store energiselskaber, der kommer til at eje anlæggene. For hvad nu, hvis regeringen sælger DONG til Putin? Så kan
han sidde og grine af os. Vi vil da meget hellere selv stå for gasproduktionen. Så kan vi jo eventuelt overveje
at lukke for gassen til København,
hvis vi ikke synes, de opfører sig ordentligt, sagde Kent Skaaning med et
skævt smil.

Vindmøller og skov
Ringkøbing-Skjern har ikke kun betydelige energiresurser i form af biomasse. Det blæser ganske meget i
det område, og det skal selvfølgelig

Problemer med finansieringen
Kent Skaaning betragter den grønne
omstilling som en gave til Vestjylland.
Det er her, resurserne er, og for mange af de lokale handler det om, at
man ikke blot forærer dem væk.
– Det helt store problem er finansieringen af nye energianlæg, og derfor er vi meget taknemmelige over, at
EUDP har bakket op om projektet, og
at der er nogle private investorer, som
har støttet os. Vi håber, det kommer
til at danne skole for, hvordan de
næste 50 anlæg kommer til at se ud,
sagde Kent Skaaning ved indvielsen.
Og ministeren lovede at tage den
problemstilling med hjem til Christiansborg:
– Jeg har noteret mig, at vi har en
udfordring med at få finansieret de
mange biogasanlæg, vi gerne vil have
etableret, og så har jeg noteret mig,
at vi ikke skal sælge DONG til Putin,
lød de afsluttende bemærkninger fra
Martin Lidegaard.
■

Fra venstre ses initiativtageren til vindmølleparken, Jens K. Pedersen. Derefter er det Martin Lidegaard, Kent Skaaning og Klaus Høgh, direktør for ComBigas, som har bygget biogasanlægget.

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Det kan vi gøre bedre

udnyttes. I umiddelbar nærhed af det
nye biogasanlæg er der opstillet
7 vindmøller, og inden for en overskuelig fremtid suppleres de med
yderligere 13 vindmøller.
Men til forskel fra mange andre
steder i landet, hvor man vil opstille
vindmøller, har der ikke været protester i området omkring Hemmet.
Og det var noget, der imponerede
klima- og energiministeren:
– I er et forbillede, fordi I kan samle hele oplandet – ikke til protestmøde – men til at fejre indvielsen af nye
energianlæg, sagde Martin Lidegaard.
Det er ikke længe siden, at der var
voldsomme protester mod opstilling
af vindmøller i Thy, hvor staten valgte
at fælde en skov for at få plads til et
nationalt testcenter for vindmøller.
Den situation vil man for alt i verden undgå i Hemmet, og derfor har
man besluttet, at opførelsen af vindmøllerne skal kombineres med et nyt
naturområde på 120 hektar, hvoraf
en del vil bestå af en nyanlagt skov.
For i Ringkøbing-Skjern er man
overbevist om, at vindmøller og træer
sagtens kan gå hånd i hånd. Med de
tårnhøjder vindmøllerne er nået op i,
har det ifølge initiativtagerne minimal
betydning for energiudbyttet, om der
er træer i nærheden.

Det skal være landmændene og ikke
DONG, der skal eje de mange nye
biogasanlæg, var et af Kent Skaanings budskaber.

Foto: Torben Skøtt/BioPress

tilsyn forventer man, at anlægget kun
skal være bemandet to dage om
ugen.
Udviklingen af det nye biogaskoncept er støttet med 6,3 millioner kroner fra EUDP, der også har bevilget
10 millioner kroner til etablering af et
lokalt biogasnet. Den del af projektet
står Bioenergi Vest for. Det er et delvist kommunalt selskab, hvor Ringkøbing-Skjern Kommune ejer 50 procent af aktiekapitalen, mens Vestjysk
Landboforening og erhvervscentret
hver tegner sig for 25 procent.

Foto: Torben Skøtt/BioPress
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I er et forbillede for den grønne omstilling, sagde klima- og energiminister Martin Lidegaard til forsamlingen.
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Vi kan producere meget
mere halm og sukker
Der er betydelige forskelle på
halmudbyttet og sukkerindholdet
i forskellige kornarter og hvedesorter – også blandt sorter med
stort set samme kerneudbytte.
Dermed er der også stor forskel
på mængden af sukker, der kan
bruges til fremstilling af for eksempel bioethanol.
Af Søren Ugilt Larsen, Sander Bruun
og Jane Lindedam
Halm udgør en betydelig biomasseresurse i Danmark i kraft af den store
kornproduktion. Halmen anvendes til
foder og strøelse samt til bioenergi,
hvoraf langt hovedparten bliver anvendt til opvarmning eller kombineret
el- og varmeproduktion. Derudover
spiller nedmuldning af halm en rolle i
forhold til at opretholde jordens kulstofpulje.
Størrelsen på Danmarks halmresurse er således yderst interessant.
Sort

Halmudbytte

Rug

4,7 tons/hektar

Hvede

4,0 tons/hektar

Triticale

3,9 tons/hektar

Vinterbyg

2,9 tons/hektar

Tabel 1. Halmudbytte ifølge markforsøg i 2009.
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Der er forskel på vinterkornsorternes halmudbytte. Vinterrug er generelt mere
langstrået og gav i forsøg i 2009 højere halmudbytte og højere sukkerudbytte
end vinterhvede, triticale og vinterbyg.
Med forventning om stigende efterspørgsel efter biomasse i fremtiden
er det relevant at se på mulighederne for at øge halmresursen gennem
øget produktion og bjergning. Ligeledes er halmens kvalitet vigtig af hensyn til anvendeligheden til de forskellige formål. Vi har derfor undersøgt
halmudbyttet og sukkerproduktionen
fra halm i forskellige kornarter og
vinterhvedesorter i markforsøg i
2008 og 2009.

Halmudbytte og sukkerudbytte
I undersøgelsen blev halmudbyttet
opgjort som tørstofudbyttet per hektar, men da biomassens beskaffenhed kan variere, blev der også foretaget en kvalitetsanalyse.
Som et udtryk for halmens kvalitet
til bioethanol blev mængden af sukker, der kan produceres fra halmen,
målt ved National Renewable Energy
Laboratory i Colorado. I analysen blev
halmen udsat for en hydrotermisk forbehandling ved 180 °C i 40 minutter
efterfulgt af en enzymatisk hydrolyse
ved 40 °C i 72 timer. Herefter blev
indholdet af glukose (C6-sukker) og
xylose (C5-sukker) målt og opgjort i
gram sukker per gram tørstof.
Det potentielle sukkerudbytte blev
derefter beregnet ud fra tørstofudbyt-

tet og sukkerproduktion fra halmtørstoffet og er således et udtryk for,
hvor meget halmbaseret bioethanol
der kan produceres per hektar. I praksis vil produktionen af bioethanol dog
afhænge af den specifikke teknologi
på ethanolanlægget.

Forskelle mellem kornarter
I 2009 blev der målt halm- og kerneudbytte i tre markforsøg med vinterbyg, vinterhvede, vinterrug og triticale. Kerneudbyttet varierede ikke
signifikant mellem arterne, men der
var større halmudbytte i triticale, hvede og især rug end i vinterbyg (se
tabel 1).
Der var endvidere en tendens til
højere sukkerproduktion fra halm af
rug, men det var ikke statistisk sikkert. På grund af forskellene i halmudbytte var det potentielle sukkerudbytte per hektar væsentligt højere fra
Sort

Sukkerudbytte

Rug

2,19 tons/hektar

Hvede

1,70 tons/hektar

Triticale

1,65 tons/hektar

Vinterbyg

1,23 tons/hektar

Tabel 1. Sukkerudbytte (C5 + C6)
ifølge markforsøg i 2009.

Biomasse

Foto: Søren Ugilt Larsen

Inden for vinterhvede er der målt betydelige forskelle i halmudbytte mellem kommercielle sorter. Her f.eks.
sorten Inspiration til højre, der i sortsforsøg i 2009 gav godt et ton mere
halmtørstof pr. ha end den mere
kortstråede sort Oakley til venstre.
Der var ingen sikker forskel i sukkerproduktion (C5 + C6) fra de to sorters halm, men pga. det større halmudbytte gav Inspiration 0,4 tons
større sukkerudbytte pr. hektar end
Oakley.

rughalm end fra hvede, triticale og
byg (se tabel 2).
I forsøgene var hver kornart kun
repræsenteret af én sort, og da der
kan være store sortsforskelle i strålængde og halmudbytte, er det vanskeligt at generalisere om arterne ud
fra den forsøgsserie. De anvendte
sorter af rug og triticale var relativt
kortstråede, og det er sandsynligt, at
halmudbyttet og dermed sukkerudbyttet i både rug og triticale kan være
noget større end i vinterhvede ved
valg af andre sorter.

kornsorter i Danmark, og normalt
har man derfor kun sorternes strålængde som indikator for halmudbyttet.
I 2008 og 2009 målte vi halmudbytte i ti sorter af vinterhvede, hvoraf
seks af sorterne var fælles for begge
år. Der var en god spændvidde i strålængde, og halm- og kerneudbyttet
blev målt i sortsforsøg på enten to eller tre lokaliteter.
I begge årene var der markante
sortsforskelle i halmudbyttet på op til
henholdsvis 57 procent og 37 procent, mens kerneudbyttet kun varierede op til henholdsvis 21 procent
og 17 procent. Således var der forskel i halmudbytte blandt sorter med

Forskelle mellem vinterhvede
Traditionelt måles der ikke halmudbytte i de officielle afprøvninger af
Tons tørstof per hektar
8

stort set ens kerneudbytte. Som eksempel ses i figur 1 udbytterne i
2009, hvor halmudbyttet varierede
fra 3,4 til 4,6 tons tørstof per hektar.
Sorter som JB Asano, Inspiration og
Mariboss gav omtrent 1 ton halm
mere per hektar end for eksempel
Viscount og Oakley, mens der ikke
var de store forskelle på kerneudbyttet. Sortsforskellene i halmudbytte
var konsistente over forskellige lokaliteter og over de to år, hvilket understreger, at der er tale om genetiske forskelle.
I forsøgene i 2009 blev der målt
sukkerproduktion fra halm fra de forskellige sorter. Der var i gennemsnit
20 procent C5-sukker og 25 procent

Sukkerproduktion i gram/gram tørstof
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Figur 1. Forskelle i halm- og kerneudbytte i halm fra ti
kommercielle vinterhvedesorter. Tallene er gennemsnit
af to forsøg i 2009.
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Figur 2. Forskelle i sukkerproduktion og sukkerudbytte i
halm fra ti kommercielle vinterhvedesorter. Tallene er
gennemsnit af to forsøg i 2009.
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C6-sukker i halmtørstoffet, men der
var ingen sikre sortforskelle i hverken
C5- eller C6-sukker eller i den totale
sukkerproduktion (figur 2).
I tidligere undersøgelser blandt et
stort antal hvedesorter er der fundet
sikre forskelle i sukkerproduktionen.
Det forholdsvis ensartede sukkerniveau i denne undersøgelse kan blandt
andet skyldes, at der er tale om kommercielle sorter med relativt begrænset genetisk variation.
I kraft af forskellene i halmudbytte
mellem sorterne var der imidlertid sikre forskelle på op til 37 procent i det
potentielle sukkerudbytte per hektar. I
sorten JB Asano var det samlede sukkerudbytte eksempelvis 1,92 tons/
hektar mod kun 1,48 tons/hektar i
Viscount.

Større samlet biomasseudbytte
Resultaterne viser, at det – selv blandt
kommercielle sorter – er muligt at
vælge vinterhvedesorter med højere
halmudbytte uden at gå på kompromis med kerneudbyttet, det vil sige
sorter med et større samlet biomasseudbytte.
Det er sandsynligt, at der ved at
søge i et bredere forædlingsmateriale
kan findes hvedesorter med endnu
højere halmudbytte end blandt de
kommercielle sorter. Mens udsving i
halmudbytte mellem lokaliteter og
mellem år er uundgåelige, synes det
generelt muligt at øge halmresursen
ved at vælge halmrige sorter. Derved
er det også muligt at øge den potentielle produktion af for eksempel bioethanol per arealenhed.
Kerneudbyttet er dog stadig det
primære ved dyrkning af korn, og
halmudbyttet må ikke blive så stort,
at det medfører negative konsekvenser for kerneproduktionen, for eksempel i kraft af øgede problemer med
lejesæd.

Lokal brintproduktion
Harmonisering af teknologier til
nøglefærdige brintanlæg kan
være med til at fremme en mere
miljøvenlig transport, vurderer en
arbejdsgruppe under Det Internationale Energiagentur.
Siden 2006 har Arbejdsgruppe 23
under Det Internationale Energiagentur undersøgt hvilke teknologier, der
bedst kan anvendes til lokal brintproduktion. 15 eksperter fra 10 forskellige lande har deltaget i arbejdet, hvor
man blandt andet har behandlet emner som:

• Hvordan kan teknologier til småskala
produktion af brint harmoniseres?

• Hvordan kan der skabes et marked
for nye teknologier?

• Hvilke former for vedvarende energikilder er bedst egnede til produktion af brint?
• Hvordan kan man udbrede kendskabet til lokal produktion af brint.
Fremstilling af brint tæt på forbruget
er et vigtig skridt mod udviklingen af
en infrastruktur, der kan fremme en
mere miljøvenlig transportsektor. Det
fremgår af udviklingen i Europa, USA
og Japan, hvor brinttankstationer med
egen produktion af brændstof er me-

re konkurrencedygtige i forhold til andre alternativer.
Resultaterne fra Arbejdsgruppe 23
viser, at der findes teknologier til småskala produktion af brint, som i dag er
kommercielt tilgængelige, og at flere
af teknologierne vil være økonomisk
levedygtige, når først brændselscellerne har nået stade, hvor der er tale
om en egentlig masseproduktion.
Arbejdsgruppen har gennem sit
mangeårige arbejde skabt grundlag
for en harmonisering af teknologierne, men der er behov for at fortsætte
arbejdet i endnu en årrække. Det kan
passende blive ledet af en organisation som IEA-HIA, der siden 1977 har
arbejdet med udvikling af brintteknologier. En harmonisering vil ifølge arbejdsgruppens vurdering være med til
at bane vejen for en industriel produktion af nøglefærdige og konkurrencedygtige anlæg.
I 2009 var der lidt over 160 brinttankstationer i verden, men der kommer hele tiden nye stationer til, og
Det Internationale Energiagentur forventer, at etablering af nye tankstationer for alvor vil tage fart i perioden
2020 – 2030.
Læs mere på http://www.sgc.se
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Figur 1. Etablering af brinttankstationer på verdensplan frem til 2010. Det
Internationale Energiagentur forventer, at etablering af nye tankstationer for
alvor vil tage fart i perioden 2020 – 2030.

Nu produceres der
biogas af halm og græs
Indkøb af en såkaldt ekstruder til
biogasanlægget ved AU Foulum
giver forskerne helt nye muligheder for at teste biogaspotentialet i
de mere besværlige former for
biomasse som halm og græs. Resultaterne kan få stor betydning
for landets biogasanlæg og økologiske landmænd, der skal nedtrappe anvendelsen af konventionel gødning.
Med en investering på mere end 5,5
millioner kroner er biogasanlægget på
AU Foulum blevet rustet til at udføre
storskalaforsøg med svært nedbrydelige biomasser som halm, dybstrøelse
og græs. En række lovende forsøg i
laboratoriet og på centrets pilotanlæg
har vist, at biogasanlæg vil kunne fordoble gasproduktionen ved at supplere gyllen op med ti procent halm,
og de resultater skal nu efterprøves
på centrets biogasanlæg, der betegnes som verdens største biogasanlæg
til forskning.
Ved ekstrudering gennemgår biomassen en mekanisk behandling i en
kontinuerlig proces. Råmaterialet fødes ind i den ene ende af ekstruderen og transporteres igennem systemet af en skrue, der kværner materialet og opbygger et meget højt tryk.
I løbet af processen bliver materialet
endvidere blandet, neddelt og opvar-

Henrik B. Møller ved ekstruderen, der ka sætte skub i gasproduktionen fra
græs, halm og andre former for svært nedbrydelig biomasse.
met, og derved bliver planternes fibre
og cellevægge brudt op, så sukkerstofferne bliver lettere tilgængelige for
bakterierne i biogasprocessen.
Forskerne ved AU Foulum har tidligere undersøgt fem forskellige typer biomasse med et tørstofindhold
på over 20 procent, herunder halm,
græs og dybstrøelse. Resultaterne
viser, at ekstruderingen især påvirker
store partikler og forbedrer nedbrydning af langsomt fordøjelige organiske
stoffer. Nogle organiske stoffer, som
normalt ikke er fordøjelige, bliver også
nedbrudt.
En af de forskere, der har et indgående kendskab til forbehandling af
biomasse, er Henrik B. Møller. Han
har udført talrige forsøg for at klarlægge gaspotentialet i forskellige ty-

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Biogas

per biomasse, og han ser frem til, at
forskningen nu flyttes fra laboratorierne ud til et fuldskalaanlæg.
– I de seneste måneder har vi prøvekørt anlægget med enggræs, og
foreløbig tyder alt på, at det indfrier
vores forventninger, siger Henrik B.
Møller.
Han vurderer, at især økologiske
landmænd vil have interesse i teknologien, da de inden for de nærmeste
år skal nedtrappe anvendelsen af
konventionel gødning på markerne
og i stedet anvende næringsstoffer,
opsamlet af planter i ådale og på
marker med kløvergræs. Med biogasanlæg vil økologerne få et bedre gødningsprodukt, da planterne bedre kan
optage kvælstof fra afgasset biomasse end fra planter, der kommer direkte fra ådale og marker.
Ekstruderen har et energiforbrug
på omkring 120 kWh per ton bearbejdet græs. Gasudbyttet fra græs er på
cirka 1.500 kWh per ton, så det er
cirka otte procent af energiudbyttet,
der bliver brugt til forbehandlingen.
Indkøb af ekstruderen er støttet af
BioM og Baltic Compass.
TS
Dybstrøelse, efter det har været en
tur gennem ekstruderen.
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Halm med positivt klimaaftryk

Udviklingen inden for halm til
energiproduktion byder på mange nyskabelser i disse år, og fælles for dem alle er, at de gavner
såvel klimaet som beskæftigelsen.
Det var en af konklusionerne på
en temadag om halm til energiproduktion, som blev afholdt på
Koldkærgård Konferencecenter
den 11. september.
Af Bodil E. Pallesen
Udfordringerne for halmproducenterne er store i disse år, hvor flere af de
store kraftvarmeværker stopper med
at bruge halm som brændsel. En af
de helt store udfordringer er de svingende halmpriser, der gør det vanskeligt at få økonomi i traditionel anvendelse af halm til energiproduktion.
Men området er inde i en rivende
udvikling – både i forhold til teknologiske muligheder og økonomi. På en
netop afholdt temadag om halm på
Koldkærgård Konferencecenter var
aktører fra hele branchen samlet for
at blive opdateret på de seneste tiltag
og debattere, hvordan man bedst sikrer økonomien i halmproduktion, og
hvilken indflydelse den har på klimaet
og jordens kulstofpulje.

Nye teknologier
Der foregår i dag en meget spændende udvikling af nye teknologier, hvor
halm anvendes til produktion af bioethanol, til fremstilling af alternative
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Halmressourcerne er potentielt ca. 5,5 mill tons på årsbasis. 2012 kommer til
at slå rekorden mht. mængde bjerget halm på mere end 3,5 mill tons.
materialer og til produktion af gas,
enten via en termisk eller anaerob
proces. Mange af disse teknologier er
dog fortsat i sin vorden og aftager ikke mange af de godt 5,5 millioner
tons halm, som der produceres hvert
år i Danmark.
De store aftagere af halm til energiformål er fortsat DONG Energy, Vattenfall, lokale energiselskaber og lokale varmeværker. Samlet forbruger
de omkring 1,4 millioner tons halm
om året, men afsætningen forventes
at blive reduceret i de kommende år
til fordel for et forventet større forbrug
af træpiller. Det vil betyde en mindre
CO2-fortrængning i forhold til den nuværende anvendelse af dansk produceret halm. Et udviklingsprojekt omkring udvikling af biobrændselspiller
viser nemlig, at halmpiller har en klimagevinst på en faktor 11 i forhold
til træpiller beregnet ud fra såkaldte
LCA-analyser.
Et andet meget spændende forskningsresultat, som kan udnyttes her
og nu, er anvendelse af halm i biogasanlæg, eventuelt i form af halmpiller. På AU Foulum har seniorforsker Henrik Møller vist, hvordan gasudbyttet kan fordobles, hvis der
blandes cirka ti procent halm i gyllen. Det giver mulighed for at anvende halmen decentralt, gassen kan
anvendes til såvel transportformål
som til produktion af el og varme,
og næringsstofferne og det tungt-

omsættelige kulstof kan føres tilbage
til landbrugsjorden.

Bedre halmhåndtering
I dag bliver stort set al halm, der anvendes i energisektoren, leveret i
form af bigballer, men det er ikke nogen optimal løsning, da det giver en
dårlig udnyttelse af lastbilernes totalvægt. På det seneste er det lykkedes
at producere tungere baller på 6-700
kg, men man skal op på cirka et ton
per balle, hvis lastbilernes kapacitet
skal udnyttes maksimalt.
En alternativ løsning kan være anvendelse af halmpiller, der medfører
mindre investeringer for lokale barmarksværker og lavere driftsomkostninger til blandt andet arbejdskraft.
Sådanne overvejelser betyder meget, når valget står mellem halm og
andre former for biobrændsler, og
på temadagen præsenterede AgroTech et beslutningsværktøj, der kan
gøre det lettere at vælge det rette
brændsel. Værktøjet er udviklet i
samarbejde med maskinfabrikken
Faust, der producerer kedler til halm,
brænde og flis.
Det kræver grundige overvejelser
og beregninger at vælge den rette
løsning, men falder valget på halm,
gavner det såvel klimaet som danske
arbejdspladser.
Bodil E. Pallesen er seniorkonsulent
hos AgroTech A/S, bdp@agrotech.dk.

Biomasse • Biogas

Klimavenlige
halmpiller

Biopillerne er lavet af raps, hvedehalm, pil og hamp og vil være i
stand til at konkurrere med træpiller. Pillerne har også en bedre klima- og miljøprofil end træpiller,
hvilket blandt andet hænger sammen med, at transportomkostninger er minimeret, da der er gode
muligheder for at udnytte råstoffer
i nærområdet.
De gode resultater er dokumenteret ved hjælp af såkaldte LCAscreeninger, der viser produktets
klimapåvirkninger i hele dets livscyklus. Screeninger af halm- og træpiller viser eksempelvis, at halmpiller har en klimagevinst, der er en
faktor 11 bedre end træpiller.
Det er Agrotech, der har stået
for LCA-screeningerne, mens den
udviklingsmæssige del af projektet
er udført i et tæt samarbejde mellem Agrotech og Dangrønt Products. Desuden har DLG-koncernen, lokale landmænd og andre
deltaget i projektet.
Projektet er støttet af EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug
og Fiskeri.

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Dangrønt Products og Agrotech har udviklet en serie nye
biopiller, der har en bedre miljøprofil end træpiller. De nye
piller er alle fremstillet af restprodukter fra landbruget

Halmgas i praksis
Der har været talt meget om at
bruge halm i biogasanlæg, men
reelt er det kun Bånlev Biogas
nord for Århus, der i praksis har
brugt halm gennem længere tid.
– Vi har gennem de seneste halvandet år modtaget dybstrøelse fra hestestutterier i området og efter at have
eksperimenteret lidt med diverse neddelere, har vi fundet et system, der
fungerer, fortæller direktør for Bånlev
Biogas, Arne M. Jensen.
Dybstrøelse, der er en blanding af
halm og møg, vil hurtigt danne flydelag i reaktoren, hvis man ikke sørger
for én eller anden form for forbehandling. Hos Bånlev har man investeret i
en opriver, der findeler halmen i 10
centimeter lange stykker. Det tager
cirka en time. Derefter bliver biomassen ført ned i fortanken ved hjælp af
en snegl, og for at få det rørt godt op
i gyllen er der under sneglen monteret en såkaldt tvangsmikser, der sørger for at halmen bliver trukket ned i
gyllen.

Læs mere på www.agrotech.dk

– Med det system kan vi sikre, at
halmen er cirka 20 centimeter under
gylleniveau, og så er der ingen risiko
for flydelag, forklarer Arne M. Jensen.
Han vurderer, at dybstrøelsen giver et
gasudbytte på mellem 50 og 100 kubikmeter per ton eller 2,5 – 5 gange
så meget som gylle.
– Det er en udmærket forretning,
fordi vi får det gratis, men det vil aldrig kunne hænge sammen, hvis vi
skal betale for biomassen, lyder det
fra direktøren.
Bånlev Biogas har efterlyst andre
muligheder for at skaffe “overskudshalm” end fra hestestutterier, men
indtil nu har det ikke båret frugt.
– Vi tvivler på, at der findes ret
meget halm, som kan fås gratis eller
til lave omkostninger. Vi har i hvert
fald ikke kunnet finde det, og hvis
vi skal betale det samme for halm
som fjernvarmeværkerne, hænger
det slet ikke sammen. Så kan vi lige
så godt købe affald, der er langt
nemmere at håndtere, konkluderer
Arne M. Jensen.
TS

Halmpiller udviklet i et samarbejde
mellem Agrotech og Dangrønt Products. Foto: Bodil E. Pallesen.

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Øverst: Lager af dybstrøelse hos Bånlev Biogas.
Til venstre: Dybstrøelsen bliver først
findelt og derefter ført ned i fortanken
ved hjælp af sneglen til venstre på
billedet. Under sneglen er der monteret en såkaldt tvangsmikser, der
sørger for, at halmen bliver trukket
ned i gyllen.
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Er energipil
bæredygtig?

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Energipil kan levere en pæn produktion af biomasse og samtidig tilbageholde kvælstof. Men det kræver
omhu i dyrkningen – og så er et
relativt højt vandindhold en udfordring, hvis pilen skal hugges til flis
og brændes.

Lisbeth Sevel studerer en pileplantage hos AU Foulum.
Af Lisbeth Sevel, Dalgas Innovation
Efterspørgslen på biomasse vil stige
markant i de kommende år i takt
med, at en større og større del af
energiproduktionen bliver baseret på
vedvarende energi. Sol og vind kan
give et meget væsentligt bidrag til
energiforsyningen, men tilstrækkelige
mængder biomasse er en afgørende
forudsætning for, at vi kan skabe balance i et energisystem, der i stigende grad bliver baseret på sol og vind.
Når det handler om biomasse, er
landarealet den begrænsende resurse, og mulighederne for at skaffe tilstrækkelige mængder biomasse består derfor i at optimere produktionen
i forhold til arealet, uden at det resulterer i negative effekter for miljøet.
Traditionelt set stammer de største
kilder til biomasse fra restprodukter fra
land- og skovbruget i form af blandt
andet halm og skovflis.
I skovene, som i mange år har været mere eller mindre ekstensivt dyrket, ligger der flere muligheder for at
øge biomasseudtaget, samtidig med
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at produktionen af træprodukter bibeholdes.
På landbrugsarealet er produktionen generelt kendetegnet ved en meget intensiv dyrkning, men da der primært har været fokus på at øge kerneudbyttet, er der potentiale for at
øge den samlede produktion af biomasse. En anden løsning består i at
dyrke specifikke energiafgrøder, hvor
biomasse er det primære produkt.

medfører et forholdsvist lavt behov for
tilførsel af gødning og pesticider, og
den kontinuerte rodudvikling og kvælstofoptaget i planterne medvirker til,
at den potentielle kvælstofudvaskning
mindskes kraftigt. Derudover betyder
den flerårige produktion, både i energiafgrøder og i skovene, at der ikke
rodes i jorden hvert år, hvilket styrker
jordens kulstofpulje.

Energipil
Forskellige afgrødetyper
Traditionelt set foregår hovedparten
af vores landbrugsproduktion via intensivt dyrkede etårige afgrøder med
et forholdsvis højt resurseinput i form
af gødning og pesticider.
I modsætning til denne etårige
produktion er produktionstiden for
træ i skovene lang, 60-100 år eller
længere, og traditionelt med et lavt
input af resurser sammenlignet med
de etårige landbrugsafgøder.
Imellem disse to yderpunkter findes
afgrøder, som for eksempel energipil,
hvor dyrkningen foregår i flerårige rotationer på den samme rod. Det

Dyrkning af energipil er blevet undersøgt i en for nyligt afleveret Ph.D.afhandling (Sevel. 2012). Forskellige
forsøg blev anlagt i 2008 og 2009 for
at undersøge mulighederne i forskellige kloner af energipil, forskellige gødningsmængders effekt på biomasseproduktionen og udvaskning af næringsstoffer.
Resultaterne viser, at på en jord
med et forholdsvist højt næringsstofindhold på grund af tidligere dyrkning
behøver pilen ikke at få tilført store
mængder kvælstof. Faktisk fandt vi
ingen forskel i biomasseproduktionen,
uanset om der blev gødet med 60 el-
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ler 120 kg kvælstof om året. I begge
tilfælde lå den årlige produktion på
10-12 tons tørstof per hektar.
En af udfordringerne i energipil er,
at det kan være svært at sprede gødningen på grund af pilens højde. Derfor blev effekten af flere års kvælstofnorm tildelt på én gang også
testet i form af 2 x 120 kg kvælstof
per hektar og 3 x 120 kg kvælstof
per hektar.
Undersøgelsen blev lavet i en etableret pilebevoksning i en toårig rotationscyklus, og vi fandt ingen forskel i
biomasseproduktionen mellem tildelingen af 120, 240 og 360 kg kvælstof per hektar. I alle tilfælde lå den
årlige produktion på 10-12 tons tørstof per hektar.
I det samme forsøg målte vi den
årlige udvaskning af kvælstof, som
var helt nede på 1-7 kg per hektar.
Det er mindre end fra naturarealer og
skov, hvor den typisk ligger på 5-10
kg kvælstof per hektar, og markant
mindre end for landbrugsjord, hvor
udvaskning i gennemsnit ligger på
43-87 kg kvælstof per hektar.
I forsøgene med tildeling af op til
360 kg kvælstof per hektar som en
engangsdosis observerede vi en høj
kvælstofudvaskning i den efterfølgende sæson. Det står i modsætning til
tidligere forsøg og indikerer, at pilen
ikke er i stand til i alle situationer at
“støvsuge” for et eventuelt overskud
af næringsstoffer.

Stor spredning i produktionen
Fra en større undersøgelse af produktionen i forskellige marker med energipil, alle anlagt i årene 2004-2008,
blev der fundet en stor spredning i
den årlige biomasseproduktion på
2-15 tons tørstof per hektar.
Der var en meget klar sammenhæng med antallet af planter. Det viser, hvor vigtigt det er, at markerne er
ensartet dækket med pil uden store
huller på grund af udgåede pilestiklinger, eller fordi konkurrencen fra ukrudt
har været for hård. Derudover var der
også en sammenhæng mellem forskellige jordtyper, gødskning og biomasseproduktionen.
Både bevoksninger i 1. og 2. rotation indgik i undersøgelsen, og generelt blev der observeret 20-30 procent
højere biomasseproduktion i 2. rota-

Udvaskning af næringsstoffer fra pil, natur og landbrug
Energipil

Skov & natur

Landbrug

1-7 kg
kvælstof

5-10 kg
kvælstof

43-87 kg
kvælstof

tion sammenlignet med 1. rotation.
Når energipilens potentiale for at
producere biomasse sammenlignes
med andre afgrødetyper, er der andre
træarter, der gennemsnitligt kan producere på samme niveau – omkring
10 tons tørstof per hektar årligt og
nogle måske endnu højere.
Fordelen ved energipil er dens hurtige vækst, hvilket betyder, at den
bare efter 4-5 års vækst kan producere omkring 10 tons tørstof årligt i
modsætning til flere nåletræarter, der
typisk kræver mere end 40 års vækst
på grund af en langsommere start.
Overordnet viser forsøgene, at
grundlaget for at anvende energipil til
at øge vores biomasseproduktion på
en bæredygtig måde er til stede. For
at sikre en høj biomasseproduktion er
det dog af afgørende betydning, at pilen specielt i etableringsfasen holdes
fri for konkurrence fra ukrudt.

Større vandindhold
Hidtil er energipil typisk blevet anvendt som brændsel i flisfyrede fjernvarmeværker. Hvis energipilen er hugget til flis i forbindelse med høsten, er
vandindholdet typisk på 50-55 procent eller væsentligt mere end skovflis, der normalt indeholder omkring
30 procent vand afhængigt af produktionsmetoden. Derudover er mas-

sefylden lavere i pileflis sammenlignet
med skovflis, og det giver sammenlagt en lavere brændværdi for energipilen.
Den lavere brændværdi betyder
igen, at det er nødvendigt med en begrænset afstand fra plantagen til det
sted, hvor pilen skal anvendes. Ellers
kommer transportomkostningerne til
at fylde for meget i regnskabet.
I forhold til forgasning af biomasse
skal det undersøges nærmere, hvilket
potentiale der ligger i anvendelsen af
energipil.
Udover arbejdet med at vurdere
energipilens potentiale set i forhold til
forskellige konverteringsteknologier
arbejdes der videre med at undersøge
andre typer energiafgrøder. I Dalgas
Innovation er vi således i gang med at
undersøge dyrkning af energiafgrøder
både i havet og på landjorden. Senest har vi igangsat et Ph.D-projekt,
der går ud på at undersøge biomassepotentialet i poppel, der ligesom pil
er en hurtigtvoksende træart.
Lisbeth Sevel er projektleder i Dalgas
Innovation. Hun har netop afleveret
en Ph.D.-afhandling om energipil. I
Hedeselskabets tidsskrift Vækst, nr.
3-2012 findes en uddybende artikel
om hendes Ph.D.-projekt inklusive kildehenvisninger.
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Mikrokraftvarme
– nu også til biogas
Dantherm Power er nået et skridt videre i deres bestræbelser på at levere
miljøvenlige mikrokraftvarmeanlæg til danskere. Selskabet tester for
tiden 20 naturgasdrevne anlæg i Sydjylland, og som noget nyt har
man også haft anlæg til at køre på opgraderet biogas.
Af Torben Skøtt
Danmark er et af de lande i verden,
der er længst fremme med kombineret el- og varmeproduktion. Det er
langt mere effektivt end at producere
el og varme hver for sig, og nu skal
konceptet udbredes, så det ikke kun
er fjernvarmebyerne, der får glæde
af den miljøvenlige produktionsform,
men også individuelle boliger i landdistrikterne.
Løsningen hedder mikrokraftvarme.
Hidtil var den type anlæg baseret på
små gas- eller dieseldrevne motorer,
men i dag kan brændselscellerne
klare den opgave mere effektivt og
langt mere miljøvenligt.
Ved at lægge både el- og varmeproduktionen ud til den enkelte forbruger undgår man et betydeligt

transmissionstab. Det giver en høj
virkningsgrad og minimerer udslippet
af en række skadelige restprodukter.
De fleste brændselsceller skal forsynes med brint, men da vi fortsat
mangler en fornuftig infrastruktur til
brint, bliver en del af anlæggene drevet af naturgas, der konverteres til
brint ude hos den enkelte husstand.

syning af individuelle boliger, men naturgassen slipper op på et tidspunkt,
så vi har en klar interesse i at få testet anlæggene på grøn gas, fortæller
projektleder hos Dantherm Power,
Mads Møller Melchiors.
Afprøvningerne indgår som en del
af Project Zero, der har til formål at
gøre Sønderborg-området CO2-neutralt i år 2029, og som er støttet af
Syddansk Vækstforum. Derudover
supplerer projektet Dansk Mikrokraftvarme, der er på finansloven og er
støttet af Energinet.dk og EUDPprogrammet.
Som en del af projektet har Aalborg
Universitet Esbjerg kortlagt biogaspotentialet i Sønderborg Kommune, og
her viser det sig, at to biogasanlæg i
området vil kunne dække energiforbruget i 15-16.000 husstande.

Grøn gas til el og varme
Et af de firmaer, der er nået langt
med udviklingen af de miljøvenlige
anlæg, er Dantherm Power i Hobro.
Firmaet har for tiden 20 anlæg i drift
i området omkring Varde, og i første
halvår af 2012 havde man to anlæg i
Sønderborg til at køre på opgraderet
biogas.
– Danmark har et vidt forgrenet
naturgasnet, som er velegnet til for-

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Til højre: Mikrokraftvarmeanlæg i en
privat husstand i Janderup, vest for
Varde. Varmelageret, der ses i baggrunden af billedet, hører til husets
solfangeranlæg. Der er ikke installeret særskilt varmelager til kraftvarmeanlægget i den nuværende generation af anlæg.
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Foto: Dantherm Power

Til venstre: Projektleder hos Dantherm
Power, Mads Møller Melchiors, i færd
med at efterse et mikrokraftvarmeanlæg på laboratoriet i Hobro.

Mikrokraftvarme

På længere sigt er der således et
betydeligt potentiale for, at biogas vil
kunne forsyne en lang række mikrokraftvarmeanlæg med energi, men i
det konkrete tilfælde måtte gassen
importeres med tankbiler fra Sverige.
– Svenskerne var de eneste, der
kunne levere ren biometan ved højt
tryk. Det kan måske virke som en
molbohistorie at hente gas hos biogasanlæg i Sverige, men det kan forsvares, fordi der er tale om et forskningsprojekt, siger Mads Møller Melchiors. Han er dog helt på det rene
med, at den trafik vil være problematisk på sigt, og derfor blev projektet
afkortet til kun at omfatte et halvt års
drift, ligesom der kun var to anlæg
med i forsøget.

Følsom over for gaskvaliteten
Erfaringerne med at bruge biogas, og
for den sags skyld naturgas, til kraftvarme viser, at anlæggene er meget
følsomme over for gaskvaliteten.
– Hvis reformeren, der konverterer
gas til brint, skal kunne holde i omkring 40.000 timer, skal man være
temmelig hysterisk med gasrensningen, fortæller Mads Møller Melchiors.
Han vurderer, at reformeren vil blive
ødelagt i løbet af blot et døgn, hvis
man undlader at rense gassen.
Derfor er de grænseværdier, man
opererer med, cirka 1.000 gange så
skrappe, som når man anvender metangas til andre formål, og hos Dantherm Power har man indledt et tæt
samarbejde med en underleverandør
om at udvikle reformere, der er mindre kritiske over for gaskvaliteten.
For det er ikke kun, når det handler om biogas, at gaskvaliteten kan
give problemer. De anlæg, der er opstillet i området omkring Sønderborg,
får naturgas fra Tyskland, og her kan
der være op til fem procent kvælstof i
gassen. I Varde kommer gassen derimod fra Nordsøen, og det er en langt
bedre kvalitet med et kvælstofindhold
på højst 0,3 procent.
Anlæggene i Sønderborg og Varde
skal være i drift frem til maj 2013,
hvorefter de skal demonteres og undersøges hos Dantherm Power.

om der har været mange udfordringer
undervejs, er anlæggene blevet mere
stabile og meget billigere, end da de
første anlæg blev testet for år tilbage.
– Vi har ikke haft alvorlige uheld
med de anlæg, der har været ude
hos forbrugerne. Der har hverken
været nedbrud på brændselsceller
eller reformere, men vi er selvfølgelig
spændt på, hvordan anlæggene ser
ud efter et års sammenhængende
drift, lyder det fra projektlederen, der
har nogle klare fokuspunkter til den
kommende fyringssæson:

– De fleste nedlukninger skyldes,
at kommunikationen mellem anlæggene og det offentlige elnet er mere
følsom, end vi havde regnet med. Det
skal være mere robust fremover, så
det bliver lige så stabilt, som når et
solcelleanlæg leverer el til nettet.
Han tør ikke sætte en præcis dato
på, hvornår mikrokraftvarme får et
kommercielt gennembrud, men han
er overbevist om, at det sker inden
for en overskuelig årrække.
Læs mere på www.dantherm-power.dk

Dansk mikrokraftvarme
Med projektet Dansk mikrokraftvarme er udviklingen af brændselscellebaserede mikrokraftvarmeanlæg rykket ud af laboratorierne og ind i private husstande.
Bag projektet står et stærkt konsortium af danske energivirksomheder,
der bakkes op af Folketinget, EUDPprogrammet og Energinet.dk.
Anlæggene demonstreres i Vestenskov på Lolland samt i Sønderborg og Varde. Der er flere forskellige
teknologier og brændsler i spil, men
indtil videre er alle anlæg udstyret
med LT-PEM brændselsceller. Efter
planen skulle der også anvendes
SOFC brændselsceller til en del af
anlæggene, men den del af projektet er forsinket.
På Lolland er det energiselskabet
SEAS-NVE, der står for projektledelsen og IRD Fuel Cells i Svendborg,
der har leveret anlæggene. Det særlige ved den del af projektet er, at
man har valgt at etablere et særskilt
ledningsnet, der leverer brint til de
enkelte husstande. Brinten produceres på et elektrolyseanlæg i

landsbyen Vestenskov, og på den
måde får man forenklet teknikken
hos de enkelte husstande.
– Vi har haft fem anlæg i drift i
halvandet år, endnu fem anlæg er
leveret, og derudover er der ti anlæg, som er ved at blive produceret,
fortæller udviklingschef hos SEASNVE, Kristina Fløche Juelsgaard.
Hun ser store muligheder i mikrokraftvarme, blandt andet fordi de vil
kunne indgå i fremtidens intelligente
elnet, hvor de kan være med til at
skabe balance i energisystemet.
– Det er vi så småt begyndt på.
På Lolland sørger vi således for, at
anlæggene skruer op for elproduktionen sidst på dagen, hvor folk laver mad, og forbruget er størst, forklarer udviklingschefen.
Projektet Dansk Mikrokraftvarme
afsluttes i slutningen af 2013. Oprindeligt var der planer om at få testet 100 anlæg hos forbrugere, men
man når formentlig kun op på 65
anlæg, blandt andet fordi projektet
med SOFC-cellerne er forsinket.
Læs mere på www.dmkv.dk

Nyttige erfaringer
Projektet Dansk Mikrokraftvarme har
efterhånden fem år på bagen, og selv

Elektrolyseanlæg i Vestenskov syd for Nakskov. Foto: Jan Djenner.
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Bioolie

Millionbevilling til forskning i bioolie

Nedsæt CO2-udledningen! Sådan lyder kravet til transportsektoren, og
svaret på den udfordring kan bestå af
tre bogstaver: HTL, som står for Hydro
Thermal Liquefaction.
HTL er en metode, der kan omdanne restprodukter fra land- og skovbrug til bioolie gennem en såkaldt
superkritisk proces, hvor restprodukterne bliver udsat for temperaturer på
250-450 grader og et tryk på 100350 bar.
Teknologien er på mange måder
kendt, og herhjemme har SCF Technologies tidligere arbejdet med processen. Selskabet fik etableret et pilotanlæg ved virksomhedens hovedsæde i Køge og var tæt på at få etableret et demonstrationsanlæg i samarbejde med Vattenfall. Projektet blev
dog skrinlagt i 2010 på grund af økonomiske vanskeligheder, og i januar
2011 blev selskabets aktiviteter solgt
til et tyrkisk konsortium.

International topklasse
På Aalborg Universitet forventer man,
at en bevilling på 3,5 millioner kroner
fra Det Obelske Familiefond og tilsvarende penge fra Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet kan være med
til at bane vejen for et kommercielt
gennembrud for HTL-teknologien.
– Vi får mulighed for at købe et bioolieanlæg i international topklasse,
og det vil give os værdifuld viden om,
hvordan vi bedst omdanner biomasse
til olie, siger professor Lasse Rosendahl fra Aalborg Universitets Institut for
Energiteknik i en pressemeddelelse.
– Potentialet er mindst på niveau
med for eksempel bioethanol og konventionel biodiesel, måske endda
større, vurderer Lasse Rosendahl.
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Foto: Aalborg Universitet

Millionbevilling fra Det Obelske
Familiefond og EUDP skal bane
vejen for et stort demonstrationsanlæg, der kan producere
knap 50.000 liter bioolie om
året. Teknikken er baseret på en
såkaldt superkritisk proces, hvor
biomassen udsættes for høje
tryk og temperaturer.

Professor Lasse Rosendahl fra Aalborg Universitets Institut for Energiteknik vurderer, at potentialet for bioolie er mindst på niveau med bioethanol og konventionel biodiesel – måske endda større.
På lidt længere sigt kan det nye
initiativ få stor betydning for den danske transportsektor.
Han betegner HTL som en meget
fleksibel teknologi, der i forhold til for
eksempel bioethanol og biodiesel giver et markant større energiudbytte.
Sideløbende med arbejdet på Aalborg Universitet har EUDP bevilget
godt seks millioner kroner til udviklingsvirksomheden Steeper Energy til
at forberede etableringen af et demonstrationsanlæg, der kan producere knap 48.000 liter bioolie om
dagen. Virksomheden kommer til at
arbejde tæt sammen med Aalborg
Universitet om projektet og vil blandt
andet bruge det nye bioolieanlæg til
at teste olieproduktionen fra forskellige typer biomasse og affald.

Bedre forskningsmuligheder
Anlægget på Aalborg Universitet kommer på væsentlige områder til at minde om et fuldskalaanlæg, og det skal
give forskerne langt bedre betingelser
for at forske i HTL-teknologien.
– Hidtil har vi kun kunnet lave ganske små mængder olie ad gangen, og

det har betydet, at uforholdsmæssig
meget tid er gået med at varme biomassen op og køle den ned, hvilket
gør de egentlige procesbetingelser lidt
diffuse. Med det nye anlæg kan vi
kontinuerligt levere biomasse til anlægget, og dermed kan vi bedre vurdere, hvad der sker i processen, og
hvilke biomaterialer der er bedst egnede til produktion af olie, forklarer
Lasse Rosendahl.
Det nye testanlæg vil kunne producere op til tre liter olie i timen, hvilket er tilstrækkeligt til, at man kan få
testet olien i de motorer og turbiner,
som universitetet har indkøbt til formålet.
Efter planen skal anlægget installeres i begyndelsen af det nye år, og
det bliver ikke kun interessant for forskerne på Aalborg Universitet. Forskere fra Aarhus Universitets Institut
for Kemi er også med i samarbejdet,
ligesom Steeper Energy får en central
rolle i udviklingsarbejdet med eget
kontor i tilknytning til anlægget på
Aalborg Universitet.
Læs mere på www.aau.dk

Afsluttede projekter • 2-2012

IEA-samarbejde om
mikrokraftvarme

HT-PEM brændselsceller
til nødstrømsanlæg

Der er tale om to mindre projekter, der begge har omfattet
dansk deltagelse i arbejdsgrupper under det Internationale Energiagentur (IEA). I begge grupper mødes eksperter
fra forskellige lande for at udveksle erfaringer om udviklingen inden for brændselsceller.

Der er i dag en betydelig efterspørgsel efter brændselsceller, der kan anvende andre brændstoffer end ren brint.
I projektet er der arbejdet med nødstrømsforsyninger, baseret på brændselscelleanlæg, der forsynes med naturgas, flaskegas eller metanol.

I Annex 25, der er den ene af de to grupper, udveksles erfaringer om stationære brændselscellesystemer i de enkelte medlemslande. Den imponerende japanske udvikling af mikrokraftvarme følges nøje, og det diskuteres, hvordan nye europæiske
bygningsreglementer og højere elpriser kan fremme brugen af
mikrokraftvarme. Anvendelse af storskala PEM brændselscellesystemer, der udnytter overskudsbrint fra den kemiske industri, undersøges, og det diskuteres, hvordan man bedst håndterer de forskellige naturgaskvaliteter i det europæiske gasnet.
Deltagelse i arbejdsgruppen giver mulighed for at kunne deltage i internationale projekter. Arbejdet i Annex 25 fortsætter i et
nyt projekt frem til 2014.

I et samarbejde mellem Dantherm Power A/S, LeanEco A/S og
Aalborg Universitet er der udviklet brændselscellebaserede
nødstrømsforsyninger, der forsynes med brint fremstillet af naturgas, flaskegas eller metanol.

I Annex 54, der er den anden af de to arbejdsgrupper, udveksles erfaringer om integration af mikrokraftvarme i bygninger.
Emnerne omfatter blandt andet:

I 2009, hvor projektet blev startet op, var der imidlertid en tendens til, at cellerne degraderede forholdsvist hurtigt, når der
blev anvendt metanol som brændstof. Degraderingen blev
undersøgt på celleniveau af Aalborg Universitet, Institut for
Energiteknologi, og der blev undersøgt forskellige katalysatorer til at konvertere metanol til brint.

I den første del af projektet blev der arbejdet med at bruge
metanol til de såkaldte HT-PEM brændselsceller, der typisk arbejder ved et temperaturniveau på 150-160 °C i modsætning
til LT-PEM, hvor temperaturen er på 60-80 °C. Begge typer
skal i sidste ende forsynes med brint, men fordelen ved
HT-PEM er, at cellen er mindre kritisk over for urenheder i
brændstoffet. Det giver mulighed for at anvende naturgas,
flaskegas eller metanol, der er lettere at håndtere end brint.

– anlæg til kombineret el- og varmeproduktion
– anlæg til kombineret el-, køle- og varmeproduktion
– integration af mikrokraftvarme, energilagring og behovsstyring på lokalt plan

I den sidste del af projektet blev der satset på at anvende
LT-PEM brændselsceller til flaskegas. Dantherm Power har afprøvet en række tilgængelige reformere, der kan konvertere
gas til brint. Systemet er afprøvet hos slutbrugere, og LeanEco
har bygget en prototype af et fleksibelt nødstrømsanlæg, der
kan anvende forskellige typer brændselsceller.

– analyse af anlæg, der forsyner en enkelt bolig
– analyse af anlæg, der forsyner flere boliger sammen med
små forretningsejendomme

– analyse af de langsigtede konsekvenser af mikrokraftvarme
der leverer el til nettet

– medarrangør af MICRoGEN II-konferencen i Glasgow i april
2011.

Titel:

IEA samarbejde, avancerede brændselsceller, Annex 25, stationære brændselsceller

Kontakt:

Dantherm Power A/S, Per Balslev
✆ 7488 6740, ✉ peb@dantherm.com

Sagsnr.:

ENS 64009-0292

Tilskud fra:

EUDP

Tilskud:

295 .000 kroner

Titel:

EUDP 09-II IEA ECBCS Annex 54

Kontakt:

Dantherm Power A/S, Per Balslev
✆ 7488 6740, ✉ peb@dantherm.com

Sagsnr.:

ENS 64009-0293

Tilskud fra:

EUDP

Tilskud:

274 .000 kroner

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Arbejdet i Annex 54 fortsætter ligeledes frem til 2014

Laboratoriet hos Dantherm Power, hvor fremtidens nødstrømsanlæg udvikles.
Titel:

DanDan – methanolreformering og høj
temperatur PEM brændselsceller

Kontakt:

Dantherm Power A/S, Per Balslev
✆ 7488 6740, ✉ peb@dantherm.com

Sagsnr.:

ENS 63011-0205

Tilskud fra:

EUDP

Tilskud:

6.300.000 kroner
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Belægninger i støvfyrede
Formidling af forskningskraftværkskedler til biomasse resultater i 2010 – 2012
Projektet er hovedsageligt udført som et Ph.D.-projekt,
hvor der er foretaget en række målinger af belægninger i
kraftværkskedler. Resultaterne kan være med til at sikre
en optimal driftsstrategi for støvfyrede biomassekedler,
så problemer med belægninger reduceres mest muligt.
Sammenlignet med kulfyring giver biomasse anledning til relativt kraftige belægninger af aske i fyrrummet og på overhederne. Disse belægninger kan give anledning til tilstopning og korrosionsproblemer, og det kan derfor være nødvendigt at rense
kedlen manuelt. For at begrænse problemerne kan overhedertemperaturen sænkes, men det reducerer elvirkningsgraden.
Det er derfor vigtigt at sikre en effektiv fjernelse af belægningerne ved hjælp af sodblæsning.
Der er foretaget målinger på Amagerværkets blok 2, der er en
støvfyret kedel, som anvender halm og træ. Resultaterne er
efterfølgende blevet sammenlignet med målinger fra en halmfyret ristekedel. Belægningernes tykkelse var nogenlunde ens
for de to anlæg, men flyveasken fra støvfyring af halm havde et
højt indhold af silicium, kalium og kalcium, mens flyveasken fra
halmfyring på rist havde et højt indhold af kalium, klor og svovl.
I projektet blev der foretaget endnu en række målinger på en
anden af Amagerværkets støvfyrede kedler, som også anvender halm og træ. Resultaterne herfra viser blandt andet, hvor
stor betydning røggastemperaturen og forholdet mellem halm
og træ har for dannelsen af belægninger i kedlen.
Belægninger i kedler fjernes ofte ved sodblæsning, og projektet har været med til at klarlægge, hvor kraftigt et tryk der skal
til for at fjerne en given belægning.

Projektet har formidlet forskningsresultater inden for bioenergi, brint og brændselsceller til blandt andet forskere,
rådgivere, produktionsvirksomheder og offentlige myndigheder. Formidlingen er blandt sket gennem nærværende tidsskrift og en række elektroniske nyhedsbreve.
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Forskning

Tilskud

Om FiB

Søg

FiB - Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Kalender:
Bioenergy from forest
Jyväskylä, Finland,
27/08 2012
Carisma 2012
Axelborg, København,
03/09 2012
Temadag om energiafgrøder
AU Foulum, Tjele,
05/09 2012
Workshop om Ecomotion
GMR maskiner, Horsens,
06/09 2012
Temadag om halm til energiformål
Koldkærgård Konferencecenter,
11/09 2012
Grønne transportløsninger
Christiansborg, København,
12/09 2012
Workshop om madolie
Agro Business Park, Foulum,
13/09 2012
Biogas Highway - Waste to Energy
Gothenburg, Sverige,
18/09 2012
Seagriculture

FiB formidler forskningsresultater inden for bioenergi, brint og brændselsceller.
Hjemmesiden bliver løbende opdateret med de sidste nye forskningsresultater,
ligesom der vil være nyt om konferencer og tilskudsordninger. Fire gange om året
udkommer tidsskriftet FiB i en trykt og elektronisk udgave, og derudover udkommer
der otte nyhedsbreve, som kun udsendes elektronisk. Gratis abonnement på tidsskrift
og nyhedsbreve kan tegnes her.
Denne side set bedst i Windows Internet Explorer. I andre browsere kan der være
problemer med at læse store pdf-filer.
FiB er støttet af:

Nyheder fra august 2012
Forvarmet slam sætter skub i gasproduktionen
Forskere ved Sveriges Tekniske Forskningsinstitut har
gennemført en række studier, der viser, at biogasproduktionen fra spildevandsslam kan øges med næsten
en fjerdedel, hvis slammet forvarmes ved 100 °C.

Projektet har haft til formål sikre en bedre og mere udbytterig
kommunikation mellem forskere og praktikere, hjælpe projekter med at skaffe investorer, belyse hvilke projekter, der bliver
til en god forretning, følge op på igangværende projekter samt
indkredse forskningsfaglige emner til brug for nye projekter.
Formidlingen af forskningsresultaterne er sket gennem:

– Produktion og udsendelse af tidsskriftet FiB fire gange om
året.

– Produktion og udsendelse af elektroniske nyhedsbreve otte
gange om året.

– Løbende nyheder på hjemmesiden www.biopress.dk

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Der har været en god dialog med såvel læsere som forskere.
Projektet har fået meget positiv respons, og forskerne har sat
pris på, at projektet har været i stand til at formidle forskningsresultaterne ud til en bredere kreds, end de normalt har kontakt med. I flere tilfælde har projektet endvidere været med til
at udbygge forskernes kontaktnet. Det har givet bedre muligheder for at udnytte forskningsresultaterne i praksis og har givet forskerne input til nye områder, hvor der kan være behov
for yderligere forskning.

Amagerværket består i dag af tre kraftværksblokke.

Der er produceret og udsendt otte tidsskrifter og 16 nyhedsbreve, der alle kan downloades fra www.biopress.dk.

Titel:

Formidling af forskningsresultater
inden for bioenergi
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Holdbare SOFC
brændselsceller

Undersøgelser af røggas
og flammer

Forskere på DTU Energikonvertering er kommet et skridt
videre i bestræbelserne på at forbedre holdbarheden af de
såkaldte SOFC brændselsceller. Det er blandt andet sket
ved at forbedre celleydelsen, så man kan sænke driftstemperaturen, og ved at anvende nanoteknologi til fremstilling af tynde funktionelle belægninger.

Ud fra traditionelle punktmålinger kan det være svært at få
et overblik over flammer og røggasser i en kedel. Dermed
kan det være vanskeligt at kortlægge, hvordan forbrændingen mere præcist forløber i en biomassekedel, men på
DTU Kemiteknik har man udviklet et tomografisk system,
der kan bidrage med en række nyttige informationer.

DTU Energikonvertering (tidligere Risø DTU) har gennem en
lang årrække arbejdet tæt sammen med Topsoe Fuel Cell A/S
om udvikling af SOFC brændselsceller, og nærværende projekt har haft til formål at forbedre brændselscellernes holdbarhed. Projektet har fokuseret på celler i temperaturområdet 600
– 750 °C, der blandt andet kan anvendes i fremtidige mikrokraftvarmeanlæg med en elefffekt på 1 til 250 kW.

Projektet har haft til formål at udvikle et todimensionelt infrarødt tomografisk system, så man ude på anlæggene kan få
mulighed for at undersøge mindre flammer og varme røggasser. Målet er at introducere avancerede tomografiske metoder,
der kan anvendes ved etablering af nye, større anlæg.

I en brændselscelle produceres elektricitet ved en elektrokemisk reaktion, og jo højere temperaturen er, jo hurtigere foregår processen. Problemet er blot, at høje temperaturer stiller
store krav til valget af materialer, som bruges i stakke, og risikoen for korrosion stiger, når temperaturen øges. Omvendt giver en lavere temperatur en bedre holdbarhed, ligesom der vil
kunne anvendes billigere materialer.
Forskernes viden om SOFC brændselsceller, der arbejder ved
temperaturer under 750 °C, har hidtil været begrænset, og
nogle af de vigtigste resultater af projektet har været forbedret
virkningsgrad og driftsstabilitet for celler, der arbejder ved temperaturer på omkring 700 °C. Resultaterne er blandt andet opnået ved at anvende nye materialer til iltelektroder og nanoteknologi til fremstilling af tynde belægninger.

I projektet har man brugt en mindre 6 cm gasflamme som reference. Flammen er skannet i et geometrisk mønster med et
infrarødt spektrometer, og i samarbejde med professor Valery
Sizikov fra St. Petersborg Universitet er der blevet udviklet en
algoritme. Derved kan man foretage en tomografisk rekonstruktion af gastemperaturer med scanning af flammen i henholdsvis i henholdsvis et parallel- og viftemønster (se nedenstående figur). Sidstnævnte er nyt og er ikke tidligere demonstreret, men er den skanningsmetode, som er mest lovende i
større systemer.
Resultaterne viser, at for små flammer er en tomografisk metode brugbar. Metoden er dog følsom over for mindre variationer i input og stiller store krav til målesystemet, ligesom det
volder problemer, hvis flammen er i nærheden af kold luft. Infrarød tomografi vil være lang bedre egnet til brug i større lukkede systemer, hvor der kan måles over større strækninger,
og hvor den varme gas er omsluttet af vægge. Her skal der
dog udvikles en algoritme, der kan håndtere flere viftescanninger, så man kan dække et tværsnit med vilkårlige temperaturer og gaskoncentrationer.

Temperatur i °C
2.000
1.500
1.000
Foto: DTU Energikonvertering

500
0
-4

-2

0
Centimeter

Titel:

Holdbare og robuste keramiske
brændselsceller

+4

Scanning i viftemønster
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Forskning i SOFC brændselsceller på DTU.
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Flamme og temperaturprofil målt tomografisk ud fra to
forskellige scanningsmetoder.
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Testcenter for brint og
brændselsceller

Opgradering af biogas med
brint fra et elektrolyseanlæg

FCH Test Center er kommet godt fra start og har i dag et
stort nationalt og internationalt netværk med vigtige spillere fra industrien. De første kommercielle opgaver er kommet i hus, og det er fortsat ambitionen at blive Europas
foretrukne testcenter for brint og brændselsceller.

Biogas kan omdannes med høj effektivitet til naturgaskvalitet ved hjælp af brint, som er fremstillet i et SOEC elektrolyseanlæg. Derved vil overskydende vindmøllestrøm
kunne lagres i naturgasnettet, og systemet vil være lønsomt, hvis den opgraderede kuldioxid får samme støtte
som biogas.

Projektet havde to hovedmål: at etablere et testcenter for brint
og brændselsceller og starte de første levetidstest af SOFCbrændselsceller.
Det lykkedes ved aktiv indsats at etablere et stort nationalt og
internationalt netværk med vigtige spillere fra industrien. I dag
er FCH Test Center blevet kendt og deltager i flere internationale projekter. Det drejer sig blandt andet om EU-projektet
ene.field, der er et stort demonstrationsprojekt for mikrokraftvarme. Andre nye projekter handler om elektrolyse og PEMbrændselsceller.
For at imødekomme industriens behov er der indkøbt nyt testudstyr til udvikling af levetidstest af SOFC-celler og stakke i
tæt samarbejde med Topsoe Fuel Cell. Dansk Gasteknisk
Center har gennemført standardiseringsaktiviteter og lavet forarbejde til, at accelereret levetidstest af SOFC på sigt kan blive en international standard. Desuden har Dansk Gasteknisk
Center udarbejdet en vejledning i myndighedshåndtering for
stationære brint- og brændselscelleprojekter.
Efter projektets afslutning bærer nye projekter videre. De første kommercielle opgaver er kommet i hus, og det er fortsat
ambitionen at blive Europas foretrukne testcenter for brint og
brændselsceller.

Haldor Topsøe A/S har i samarbejde med DTU Energikonvertering, Ea Energianalyse og Topsoe Fuel Cell gennemført et
forstudie for at undersøge de tekniske og samfundsøkonomiske muligheder for at opgradere biogas til naturgaskvalitet ved
hjælp af brint fra SOEC elektrolyse.
Resultaterne viser, at indholdet af kuldioxid i biogas kan omdannes med høj effektivitet til metangas ved hjælp af brint,
som er fremstillet i et SOEC elektrolyseanlæg. SOEC er i princippet en brændselscelle, hvor man har vendt processen om,
så man i stedet for at producere strøm tilfører strøm i kombination med damp. Dampen fremstilles ved udnyttelse af spildvarme fra metaniseringsprocessen. Totaleffektiviteten er på 90
procent, og beregninger viser, at et sådant anlæg vil være lønsomt i et scenarie med høj andel af vindenergi.
DTU Energikonvertering har som led i projektet, og som de
første i verden, undersøgt effekten af svovl på SOEC celler fra
Topsoe Fuel Cell. Degraderingseffekten har vist sig at være
relativt beskeden og reversibel.
Haldor Topsøe A/S har udført design og prisfastsættelse af hele
konceptet og vist, at el kan omsættes til “ny metangas” med
en effektivitet på omkring 80 procent (se nedenstående figur).
Ea energianalyse har gennemført samfundsøkonomiske analyser ved brug af fremskrevne priser for el i et scenarie med
gennemsnitlig 50 procent el fra vind. Analyserne viser, at selv
et mindre opgraderingsanlæg vil være lønsomt med en intern
forrentning på omkring 22 procent, hvis den opgraderede kuldioxid får samme støtte som biogas.
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Princippet i opgradering af biogas med brint fra et SOEC
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Optimering af BornBiofuel
Forskere fra Aalborg Universitet København har i samarbejde med Biogasol ApS videreudviklet et koncept til
fremstilling af bioethanol fra halm og andre restprodukter,
hvor produktionsprisen kommer ned på 2 kroner per liter
bioethanol.
Der mangler fortsat kommercielle anlæg til fremstilling af bioethanol, som er baseret på affaldsbiomasse i stedet for traditionelle landbrugsafgrøder. De første anlæg er blevet startet
som demonstrationsanlæg, men det har endnu ikke været muligt at fremstille brændstoffet til konkurrencedygtige priser.
I samarbejde med firmaet Biogasol ApS har Aalborg Universitet København videreudviklet et koncept til fremstilling af bioethanol fra halm og andre restprodukter til konkurrencedygtige
priser. I konceptet, der danner basis for opførelse af demonstrationsanlægget BornBiofuels på Bornholm, indgår forbehandling af biomassen, enzymatisk hydrolyse af cellulosedelen og fermentering af de såkaldte C5 og C6 sukre til ethanol.
Restfraktionerne består dels af lignin, der kan anvendes som
brændstof og til fremstilling af kemikalier, dels en fraktion, der
kan anvendes til produktion af biogas.
I projektet er forbehandling ved vådeksplosion blevet afprøvet
på halm og forskellige græsarter som hundegræs, rajgræs,
svingel, rajsvingel og lucerne. Ved en forbehandling på 150 °C
i 15 minutter og tilsætning af 0,3 procent svovlsyre viste det
sig, at ethanoludbyttet fra såvel hundegræs som halm lå på
omkring 300 liter per ton tørstof. Heraf stammer cirka en tredjedel fra fermentering af C5 sukker. Sammen med en reduktion i enzympriserne og fordelen ved at kombinere produktionen af bioethanol med biogas er der udsigt til en produktionspris på kun 2,00 kroner per liter bioethanol.

Vådeksplosion af afgassede
gyllefibre giver mere biogas
Biogasudbyttet fra den tungtomsættelige del af husdyrgødning kan mere end fordobles ved at efterbehandle
fiberfraktionen og føre den tilbage til reaktoren. Behandlingsomkostningerne er kun på en tiendedel af, hvad det
koster at forbehandle rå gylle.
Biogasanlæggene har generelt store problemer med at få økonomien til at hænge sammen, hvis produktionen udelukkende
er baseret på gylle. Gennem årene er der blevet afprøvet en
række metoder til at øge gasudbyttet per ton rågylle, og på
Aalborg Universitet København har vi gennem de seneste tre
år udviklet et koncept, der kan forbedre gasudbyttet ved at
kombinere recirkulering med højtemperaturbehandling af fiberfraktionen.
Gyllen behandles i første omgang som i andre biogasanlæg,
hvor alt letomsættelig biomasse omsættes. Derefter separeres
biomassen, og den sværtomsættelige fiberfraktion gennemgår
en såkaldt vådeksplosion, inden den føres tilbage til reaktoren.
På den måde forlænges opholdstiden, og bakterierne får lettere ved at omsætte fiberfraktionen til gas.
I forskningsprojektet har vi undersøgt effekten af vådeksplosion, hvor biomassen udsættes for høje tryk og temperaturer.
Gennem en række laboratorieforsøg blev det konstateret, at
biogasudbyttet fra fiberfraktionen kunne mere end fordobles,
når fibrene havde gennemgået en vådeksplosion ved 180 °C i
10 minutter. Samtidig bliver fiberdelen lettere at pumpe, og laboratorieforsøg over flere måneder viste ingen tegn på hæmning af gasproduktionen.
Den store fordel ved konceptet er, at mængden af biomasse,
som skal varmes op, er langt mindre, end hvis man havde
valgt at forbehandle gyllen. Derved reduceres energiforbruget
markant, og behandlingsomkostningerne reduceres til en omkring en tiendedel af, hvad det koster at forbehandle rå gylle.
Konceptet skal nu testes på Bornholm, hvor Biogasol Aps vil
opføre et demoanlæg i tilknytning til et stort biogasanlæg ejet
af Biokraft A/S. Anlægget skal startes op i begyndelsen af
2013, og derefter vil det være muligt at beregne, hvordan konceptet kan forbedre økonomien i gyllebaserede biogasanlæg.

BornBiofuel konceptet.
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+ 10 millioner tons planen i praksis
Forskere ved Aarhus Universitet er
nu gået i gang med at påvise, at
land- og skovbruget kan levere 10
millioner tons ekstra biomasse
samtidig med, at miljøet forbedres.
Normalt høstes kornet, når det er modnet, men sådan behøver det ikke at
være.
I et nyt forskningsprojekt, som er
igangsat med midler fra DONG Energy, vil forskere fra Aarhus Universitet i
stedet fokusere på, hvordan man producerer mest mulig biomasse. Det
sker for at efterkomme de ambitioner,
der blev udstukket i forbindelse med
offentliggørelsen af “+ 10 millioner
tons planen”. Heri konkluderede forskere fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet, at det er muligt
at levere 10 millioner tons ekstra biomasse fra land- og skovbrug, uden at
det går ud over den nuværende foderog fødevareproduktion og samtidig
med, at miljøbelastningen reduceres i
forhold til i dag.
I det konkrete forskningsprojekt er
der anlagt forsøg på AU Jyndevad og
AU Foulum. Seniorforsker Uffe Jørgensen fra Aarhus Universitet glæder sig
til at få de første resultater i hus:
– Vi har i “+ 10 millioner tons planen” udført det teoretiske og er nu i
gang med den praktiske del, hvor vi vil

Uffe Jørgensen ved Foulumgaard, hvor
man udfører forsøg med at optimere
produktionen af biomasse.
påvise, at vi faktisk kan dyrke så meget ekstra biomasse, som vi har antaget i planen.
Først om ét til to år vil der være tilstrækkeligt med resultater til at kunne
drage de første konklusioner, men Uffe Jørgensen forventer sig meget af
forsøgene, der består af atypiske
sædskifter:
– På forsøgsstationen Foulumgaard
har vi en række forskellige parceller,
hvor vi har høstet korn i midten af juli,
så kornet ikke bruger to af de bedste
måneder på at modne. Derefter har vi
sået vinterrug, som vi forventer at
høste første gang i oktober. Vi regner
med, at rugen kommer igen til foråret,
hvor vi høster det i starten af maj, og
efterfølgende vil vi dyrke majs, forklarer Uffe Jørgensen på Aarhus Universitets hjemmeside.
I forsøget dyrkes også flerårige afgrøder, der sammenlignes med sædskiftet af etårige afgrøder. Forskerne
er interesserede i at afdække, om der
sker en ændring af kulstofindholdet i
markerne, og om der sker en udvaskning af næringsstoffer.
Læs mere på www.dca.au.dk

