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Svenskerne først med biodiesel fra træ
I Piteå i Nordsverige er håndvær-
kerne ved at lægge sidste hånd
på et industrianlæg, der skal kun-
ne producere 100.000 tons bio-
diesel om året på basis af træ-
affald fra papirindustrien.

Initiativtageren til projektet er Lars

Stigsson, der blandt andet står bag

virksomheden SunPine AB. Selskabet

har i løbet af kun fem år været i stand

til at udvikle teknologien, der kan

bruges til at omdanne såkaldt tallolie

til biodiesel.

– Når det har været muligt, at gå fra

idé til færdig fabrik på så kort tid hæn-

ger det sammen med, at processen er

relativ enkel, forklarer Lars Stigsson til

det svenske tidsskrift Energivärlden.

Tallolie, der frit oversat betyder

fyrretræsolie er en olieholdig væske,

som består af en blanding af harpiks

og fedtsyrer. Det er et restprodukt fra

den svenske papirindustri, der får sine

råvarer fra de enorme skovarealer i

Sverige.

Haldor Topsøe er med
Ifølge Lars Stigsson skal fabrikken i

Piteå primært rense olien for svovl og

andre urenheder, og så møblere lidt

om på molekylerne, som han udtryk-

ker det. Derefter bliver olien afsat til

Preems raffinaderi i Gøteborg, hvor

der sker en yderligere forarbejdning,

inden olien bliver blandet i almindelig

dieselolie.

Teknikken på raffinaderiet i Gøte-

borg er blandt andet leveret af danske

Haldor Topsøe, der har en betydelig

ekspertise inden for konvertering af

flydende og gasformige brændsler. En

mindre del af olien indeholder en

række værdifulde kemikalier, som

kan anvendes af levnedsmiddelindu-

strien og til fremstilling af medicin.

Anlægget i Piteå, der er det første

af sin art i verden, har kostet 225 mil-

lioner kroner, og derudover har Preem

investeret 175 millioner i raffinaderiet

i Göteborg. Udover SunPine og Pre-

em har Sveaskog og Södra skogsägar-

na investeret i anlægget i Piteå, og en-

delig har den svenske energistyrelse

ydet et tilskud på knap 4 millioner

kroner til udvikling af processen.

SunPine

Luftfoto af Piteå havn. Fabrikken, der skal levere biodiesel til raffinaderiet i

Gøteborg ses til højre på billedet.

1. Rå tallolie blandes
med biometanol og
svovlsyre.

2. Blandingen destil-
leres.

3. Hovedparten af olien
bliver oparbejdet til
diesel på Preems
raffinaderi.

4. En mindre del af olien
bliver brugt til medicin
og i levnedsmiddelin-
dustrien.

Fra træaffald til biodiesel

Svenskerne har igennem længere

tid brugt betydelige midler på at ud-

vikle 2. generationsteknologier til

produktion af biobrændstoffer – det

vil sige brændstoffer, der ikke kon-

kurrerer med produktionen af føde-

varer.

Hidtil har det kun været biogasan-

læggene, der har kunnet leve op til de

krav, men nu er man altså også i stand

til at levere 2. generations biodiesel.

Derudover satser man på udvikling af

forgasningsteknologien, for at få ud-

nyttet landets enorme træressourcer til

fremstilling af gas, der efterfølgende

kan konverteres til flydende brænd-

stoffer. TS
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Af Torben Skøtt

I dag er det cirka fem procent af hus-

dyrgødningen, der bliver omsat til

biogas, men ifølge regeringens plan

for Grøn Vækst skal den andel hæves

til 50 procent i 2020. Det er en meget

ambitiøs målsætning, der afspejler, at

politikerne for alvor er begyndt at

sætte klimaet højt på dagsordenen.

Men er det i det hele taget real-

istisk, og hvordan skal udbygningen i

givet fald foregå? Det var et af de em-

ner, som blev behandlet på årets plan-

teavlskongres, hvor der blandt andet

blev sat fokus på anvendelsen af ener-

giafgrøder i biogasanlæg.

Hidtil har biogasanlæggene benyt-

tet sig af en kombination af husdyr-

gødning og organisk affald for at få

økonomien til at hænge sammen, men

allerede i dag er der ved at være man-

gel på affald, og nye anlæg må derfor

se sig om efter andre råvarer.

Det kan for eksempel være energi-

afgrøder dyrket til formålet, græs fra

naturområder eller fiberfraktionen fra

gylle, der er separeret ude på de en-

kelte ejendomme. Isoleret set er det

langt fra så attraktivt som organisk af-

fald, som anlæggene i flere tilfælde

får penge for at modtage, men energi-

afgrøder kan give mulighed for sæ-

sonregulering af gasproduktionen, og

det åbner op for helt nye perspektiver.

Det fortalte Energistyrelsen biogas-

ekspert Søren Tafdrup om i et indlæg

på planteavlskongressen.

Sæsonregulering
Alt peger på, at biogasanlæggene op-

når den bedste økonomi, hvis gassen

leveres direkte til et kraftvarmeværk.

På et tidspunkt bliver det formentlig

nødvendigt at sende biogassen ud på

naturgasnettet, men ifølge Energisty-

relsen gælder det i første omgang om

at få dækket forbruget til kraftvarme.

Anvender biogasanlæggene ude-

lukkende gylle vil de typisk kunne

dække 30-45 procent af brændselsbe-

hovet på et kraftvarmeværk, men iføl-

ge Søren Tafdrup vil de få mulighed

for at dække hele forbruget, hvis de

tredobler produktionen i vinterhalv-

året ved hjælp af energiafgrøder.

Både samfunds- og selskabsøkono-

misk vil det give biogassen en højere

værdi, men det kræver altså, at anlæg-

gene skal basere halvdelen af deres

gasproduktion på husdyrgødning og

den anden halvdel på energiafgrøder.

Ressourcemæssigt ligger denne forde-

ling tæt på forudsætningerne i Føde-

vareministeriets rapport fra december

2008 “Landbrug og Klima”, hvor

der er regnet med, at energimajs fra

100.000 hektar og græs fra 75.000

hektar natur skal bruges til produktion

af biogas.

Ti procent af energiforbruget
Ifølge Søren Tafdrup vil kombinatio-

nen af husdyrgødning og energiafgrø-

Afgrøde Majs Roer Slætgræs

Jordtype JB 1&3 JB 5-6 JB 1&3 JB 5-6 JB 1&3 JB 5-6

Udbytteniveau, FE/ha 9.000 11.000 9.000 13.000 9.000 9.500

Udbytteniveau, tons TS/ha 11 13 9 13 11 11

Gaspotentiale, Nm3 metan/FE 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Gasudbytte, Nm3 metan/ha 3.600 4.400 3.600 5.200 3.600 3.800

Produktionspris, kr./FE 0,89 0,77 1,06 0,84 0,96 0,93

Råvarepris, kr./Nm3metan 2,23 1,93 2,65 2,10 2,40 2,33

Tabel 1. Udbytte og produktionspriser for majs helsæd, roer inklusive top samt

slætgræs, hvor der er regnet med tre slæt/sæson.

Energiafgrøder giver biogasanlæg
mulighed for at regulere gaspro-
duktionen, så det passer med
forbruget på et kraftvarmeværk.
Dermed får gassen en højere
værdi, og en kombination af hus-
dyrgødning og energiafgrøder vil
gøre det muligt at dække ti pro-
cent af Danmarks energiforbrug.

Gylle og energiafgrøder kan dække
ti procent af energiforbruget

Biogasanlægget i Lintrup ved Rødding har ved flere lejligheder brugt energiaf -

grøder som supplement til husdyrgødning og organisk affald.
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Bi o gas

der kun ne dæk ke op mod ti pro cent af 
Dan marks ener gi for brug, hvis det gri -
bes for nuf tigt an:

I hus dyr gød ning er der et  energi -
potentiale på knap 40 PJ. Hvis 30 PJ
af det po ten ti a le ud nyt tes til bi o gas,
og ener gi af grø der vil kun ne bi dra ge
med yder li gere 30 PJ, vil bi o gas sen
kun ne dæk ke syv pro cent af Dan marks
ak tu el le ener gi for brug. De fle ste pro -
gno ser pe ger imid ler tid på, at ener gi -
for bru get vil fal de i de kom men de år,
så det vil ik ke være ure a listisk, at bi o -
gas sen kan til at dæk ke ti pro cent af
ener gi for bru get om 30-40 år.

De 30 PJ ener gi af grø der vil kun ne
pro du ceres på om kring 150.000 hek -
tar el ler 6 pro cent af det dyr ke de are -
al. Det er hel ler ik ke urealistisk.

Hvad ko ster det?
Be tin gel sen er selv føl ge lig, at kon -
cep tet med gyl le og ener gi af grø der
er øko no misk real istisk. Om kost nin -
ger ne til hånd tering og om sæt ning 
på  bio gasanlæggene er i denne sam -
men hæng en min dre fak tor. Det er
pri sen på ener gi af grø der ne, der er
 afgørende for, om kon cep tet kan
føres ud i li vet.

Det em ne kom ud vik lings kon su lent 
Søren Ugilt Lar sen fra Agro tech ind
på sit ind læg, der især hand le de om
majs, ro er og græs. Han vur dere de, at
de tre af grø der var mest op lag te til
pro duk tion af bi o gas, men lag de ik ke
skjul på, at der er en del usik ker hed
bå de hvad an går pro duk tions om kost -
nin ger ne og gaspotentiale.

I Dan mark er der kun me get be -
græn se de er farin ger med at bru ge
ener gi af grø der i bio gas an læg, hvor i -
mod ty ske land mænd i stor stil bru ger 
både majs og græs.

Umid del bart ser det og så ud til, at
majs er den af grø de, der øko no misk
set vil klare sig bedst i Dan mark med
en pro duk tions pris på 1,93-2,23 kro -
ner/m3 me tan, af hæn gig af jord ty pe
(se ta bel 1). Majs er sam ti dig nem at
dyr ke, og bi o ga san læg ge ne vil ha ve
for holds vis let ved at hånd tere en af -
grø de som majs.

Ro er by der til gen gæld på en ræk -
ke ud for drin ger med hen syn til hånd -
tering og lag ring, men har et stort ud -
byt te lige som ro er ne er me get nem me
at om sæt te til bi o gas på grund af det
hø je suk kerind hold. Hvis bå de rod og
top reg nes med, er ud byt tet cir ka en
tre dje del hø jere end for majs, så hvis
der bli ver man gel på jord, vil ro er
være en at trak tiv af grø de. Pri sen for -
ven tes at være på 2,10-2,65 kro ner/m3

me tan - alt så lidt hø jere end for majs.
Græs bru ges, lige som majs, i en del 

ty ske bio gas an læg. Der kan en ten væ -
re ta le om græs fra in ten sivt dyr ke de
are a ler el ler fra mere eks ten siv drift af 
naturare a ler. For in ten sivt dyr ke de
are a ler for ven tes der et ud byt te på cir -
ka 12 tons tør stof/hek tar og en pro -
duk tions pris lidt højere end for majs.

Hvad er bedst?
Pro duk tions om kost nin ger ne for majs,
ro er og græs over lap per hin an den så
me get, at det for ment lig må være lo -

ka le for hold, der af gør, hvil ke af grø -
der der i gi vet fald skal sat ses på.

Hvor vidt det kan be ta le sig for
 bio gasanlæggene at kø be dis se af -
grø der af hæn ger blandt an det af,
hvor stort et dæk nings bi drag, der
skal læg ges oven i pro duk tions om -
kost nin ger ne, og hvor me get an læg -
ge ne kan få for gas sen. I dag vari erer 
bi o ga spri sen me get fra an læg til an -
læg. I den bu si ness-ca se, der blev an -
vendt i for bin del se med Grøn Vækst
af ta len i ju ni 2009, er det for udsat, at 
bi o gas er stat ter na tur gas til kraft var -
me og der ved op når en salgs pris på
om kring 4 kro ner/m3 me tan.

Majs er som nævnt en af de af grø -
der, der klarer sig godt ud fra et øko -
no misk syns punkt. Græs har til gen -
gæld en ræk ke mil jø mæs si ge for de le - 
især hvis der er ta le om græs fra na -
turare a ler, hvor der hver ken bli ver
sprøj tet el ler gø det. En de lig er der ro -
er, som har det hø je ste ud byt te per
hek tar, og hvor der kan være mu lig -
hed for at kom bi nere pro duk tio nen af
fo der med bi o gas. Det kon cept er i
øjeblik ket ved at bli ve under søgt i et
pro jekt med del ta gel se af blandt an det 
CBMI, Agro tech og Ri sø. Re sul ta ter -
ne fra pro jek tet vil blive præsenteret i
et af de kommende numre.

Læs Søren Taf drups indlæg fra plan -
te avl skon gres sen her og se præ sen ta -
tio nen her. 

Læs Søren Ugilt Lar sens ind læg fra
plan te avl skon gres sen her og se præ -
sen ta tio nen her. ■ 

Græs har lidt hø jere pro duk tions om kost nin ger end majs,
men er til gen gæld en mere mil jø ven lig af grø de.

Det kan være sin sag at være for sker, når der skal ta ges
prø ver af årets majs høst.
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http://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantekongres/Sider/PL_PLK_2010_Resume_Q4-2_Soeren_Tafdrup.pdf?List={872da5b4-2926-40fc-902f-96416f83b885}&download=true
http://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantekongres/Filer/PL_PLK_2010_shw_Q4_2_Soeren_Tafdrup.pdf
http://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantekongres/Sider/PL_PLK_2010_Resume_M4-1_Soeren_Ugilt_Larsen.pdf?List={872da5b4-2926-40fc-902f-96416f83b885}&download=true
http://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantekongres/Filer/PL_PLK_2010_shw_M4_1_Soeren_Ugilt_Larsen.pdf


Forskning i Bioenergi udgives af BioPress
med støtte fra EUDP-programmet. Gratis
abonnement på nyhedsbrev og tidsskrift
kan tegnes hos www. biopress.dk

Hal mud byt tet kan øges med 50 pro cent

Det Stra te gi ske For sknings råd
sæt ter i 2010 fo kus på grøn forsk -
ning. Ud af en sam let be vil ling på
1,1 mil li ard kro ner, vil 338 mil lio -
ner kro ner bli ve brugt på  klima -
tilpasning og ud vik ling af  frem -
tidens energi sy ste mer.

Med Finans lo ven for 2010 har po li ti -
ker ne be slut tet at sæt te fo kus på grøn
forsk ning, hvil ket blandt an det af spej -
ler sig i op sla ge ne fra Det Stra te gi ske
For sk nings råd.

Stra te gisk forsk ning er forsk ning
in den for om rå der, der har høj po li tisk 
priori tet. Der kan bå de være ta le om
grundforsk ning, og forsk ning med en
mere an ven del ses ori en teret til gang. I
2010 er der en sam let ram me på 1,1
mil li ard kro ner, hvor af godt 300 mil -
lio ner er re ser veret til ener gi sy ste mer, 
30 mil lio ner til kli ma og 60 mil lio ner
til grøn trans port (se ta bel 3).

Stra te gi ske for sknings pro jek ter er
ty pisk bå de stør re og af læn gere va -
rig hed end pro jek ter, der finans i eres
via EUDP og Ener gi net.dk. Der ved
bli ver det mu ligt at ha ve en mere
tvær vi den ska be lig til gang til pro jek -
terne, der nor malt in vol verer flere

 forsk ningsmiljøer samt na tio na le og
inter na tio na le ak tører.

Som no get nyt vil rå det igangs æt te
et pi lot for søg in den for fø de varer og
ener gi ved at la ve to ko or di nere de op -
slag sam men med Rå det for Te kno lo gi 
og In no va tion. Det Stra te gi ske  Forsk -
ningsråd for ven ter at bi dra ge med cir -
ka 70 mil lio ner kro ner til de to pi lot -
for søg, hvor det er hen sig ten at ska be
stør re og læn gere varen de stra te gi ske
for sknings- og in no va tions cen tre. 

Frem o ver vil Det Stra te gi ske  Forsk -
ningsråd læg ge end nu stør re vægt på
inter na tio nalt sam ar bej de. Ik ke bare
ved ind dra gel se af inter na tio na le
 samarbejdspartnere i dansk for an kre -

de pro jek ter, men og så gen nem  bi la -
terale op slag med Ki na in den for
ener gi forsk ning og med Ind i en in den
for forsk ning i fø de varer.

Den 16. og 17. marts er der in for -
ma tions mø der i hen holds vis Kø ben -
havn og År hus. Før ste an søg nings frist 
er den 23. april.

Læs mere på: www.fi.dk/dsf ■

Te ma er Mio. kr.

Bære dyg tig ener gi og mil jø 338

Sund hed, fø de varer og vel færd 279

Stra te gi ske vækstte kno lo gi er 176

Ind i vid, syg dom og sam fund 209

Trans port og in fra struk tur 60

Ud dan nel se og kre a ti vi tet 27

EU netværks mid ler 7

Ta bel. 3. For de ling af den sam le de
ram me fra Det Stra te gi ske  Forsk -
ningsråd i 2010.

I 2009 be vil ge de Det Stra te gi ske For -
sknings råd 22 mil lio ner kro ner til for -
sknings cen tret Bi o4 Bio på Kø ben -
havns Uni ver si tet.

Fo kus på grøn forsk ning

Land bru get kan le vere be ty de lig
mere halm end i dag ved at sat se
på de sor ter, der gi ver et stor
 halm udbytte. En kel te sor ter kan
så le des øge hal mud byt tet med
omkring 50 pro cent, uden at det
har no gen nævne vær dig ind fly -
del se for ud byt tet af ker ner.

I de se nere år har der været sti gen de
efter spørg sel ef ter halm til ener gi for -
mål, lige som der er kom met øget fo -
kus på ned mul ding af halm af hen syn
til kli ma et og jor dens frugt bar hed.

Vi får med an dre ord brug for mere 
halm i åre ne frem o ver, og der for kan
der være god grund til at se på, hvor
stort ud byt tet er fra de for skel li ge sor -
ter. Det for tal te ud vik lings kon su lent
Søren Ugilt Lar sen fra Agro tech om
på årets plan te avl skon gres i Her ning
Mes se cen ter.

I 2008 og 2009 er der målt ud byt ter 
af halm og ker ner for ti ud valg te sor -
ter af vin ter hve de. Re sul ta ter ne vi ser,
at hal mud byt tet vari ere de fra 26,4 til
41,3 hkg tør stof pr. hek tar i 2008 og
fra 33,7 til 48,1 i 2009. Hal mud byt tet
fra de bed ste sor ter har så le des været
cir ka 50 pro cent hø jere end fra de
dår lig ste sor ter.

Med hen syn til ud byt tet af ker ner
var der kun ta le om min dre vari a tio -
ner, og der var in gen klar sammen -

hæng mel lem hal m ud byt te og ker -
neud byt te i hver ken 2008 el ler 2009.

Læs Søren Ugilt Lar sens ind læg fra
plan te avl skon gres sen her og se præ -
sen ta tio nen her. ■ 

Sort Halm Ker ner

Vi scount 33,7 hkg 77,5 hkg

Am bi tion 35,8 hkg 76,2 hkg

Her e ford 37,8 hkg 80,3 hkg

Mari boss 43,0 hkg 77,2 hkg

JB Asa no 48,1 hkg 75,1 hkg

Ta bel. 2. Ud byt tet pr. hektar af halm
og ker ner for ud valg te sor ter i 2009.

De bed ste sor ter af vin ter hve de gi ver
cir ka 50 pro cent mere halm end de
dår lig ste.
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http://www.fi.dk/dsf
http://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantekongres/Sider/PL_PLK_2010_Resume_M5-2_Soeren_Ugilt_Larsen.pdf?List={872da5b4-2926-40fc-902f-96416f83b885}&download=true
http://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantekongres/Filer/PL_PLK_2010_shw_M5_2_Soeren_Ugilt_Larsen.pdf



