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Dan ske for skere har frem stil let en 
ny ty pe gær cel ler, der kan gøre
det ren ta belt at om dan ne plan te -
af fald til brænd stof. Sam ti dig  tes -
ter de en ny me to de, hvor man i
ste det for destil la tion bru ger hør -
frø o li e til at fraseparere al ko hol.

I la bora tori et på In ge niør højsko len i
År hus er for sker ne ble vet i stand til at 
frem stil le en ny  type gær cel ler, der
kan knu se cel lu lo sen i plan te af fald,
så det kan om dan nes til bi o et ha nol.

Det er en be drift, som på sigt for -
ven tes at få stor be tyd ning for pro -
duk tio nen af 2. gen era tions bi o et ha -
nol, som er ba seret på af fald og rest -
pro duk ter fra landbruget.

– Det er al lere de mu ligt at bru ge
plan te af fald til frem stil ling af bi o et ha -
nol, men det kræ ver hø je tem pera -
turer og et kraf tigt tryk, og pro ces sen
er der med bå de dyr og ener gi tung,
forklarer John Ni e land fra In ge niør -
højsko len i Århus.

Han har i de se ne ste år stu deret,
hvor dan plank ton pro du cerer ener gi
fra al ger ved at ned bry de dem til suk -
ker stof, og det har gi vet ham idé en til 
at ud vik le en ny en zy ma tisk pro ces,
som nu kan vi se sig at bli ve et vi den -
ska be ligt gennembrud.

– Vi har iso leret de gen er fra plank -
ton, der ko der en zy mer til at ned bry -
de cel lu lo se. Der ef ter har vi klo net
gen er ne og put tet dem ind i gær cel -
ler, som nu kan om dan ne  cellulose til 
et ha nol langt bed re og helt uden til -
før sel af ener gi ude fra, for klarer han.

Et kom mer ci elt gennem brud
Ved en nor mal pro duk tion af 2.  ge ne -
rations bi o et ha nol ud sæt ter man bi o -
mas sen for et højt tryk og hø je tem -
pera turer. På den må de åb ner man
den kompli cere de struk tur i  plante -
resterne, så der bli ver fri ad gang til de 
suk ker mo le ky ler, som gærsvam pe ne
kan om dan ne til al ko hol.

De nye gær cel ler kan pro du cere
et ha nol i tan ke uden tryk og op varm -
ning, og det kan ba ne ve jen for en
kom mer ci el pro duk tion af bi ob rænd -
stof fer ba seret på plan te af fald.

– Det er klart, at hvis det lyk kes os
at imple men tere me to den i ind u stri -

en, så bli ver det me get mere ren ta -
belt at pro du cere bi ob rænd stof ba -
seret på land bru gets rest pro duk ter,
si ger Johan Nieland.

Han for ven ter des uden, at gær cel -
ler ne kan øge ud byt tet af et ha nol fra
den sam me mæng de af plan tere ster.

– Den nye gær ty pe er langt mere
ef fek tiv end de eks i steren de gær ty -
per, og vi kan der for ud nyt te na turens 
re sur ser op ti malt, siger han.

Destil la tio nen kan und væres
Nor malt fore går frem stil lin gen af bi o -
et ha nol i en fer men terings pro ces,
hvor gærsvam pe om dan ner suk ker -
stof fet i plan te ma teri a le til al ko hol og
kul dioxid. Kon cen tra tio nen af al ko hol
kan dog højst bli ve på om kring 15
pro cent, el lers dør gær cel ler ne. Hvis
man vil ha ve en hø jere al ko hol kon -
cen tra tion, skal man destil lere blan -
din gen. Det fore går ved, at man var -
mer den op til om kring 80 gra der,
hvor al ko hol for dam per og der ved kan 
iso leres og an ven des som brænd stof.

Imid ler tid er for sker ne i gang med
at ud vik le en ke misk løs ning, der kan
gøre destil la tionen over flø dig. De vil
bru ge hør frø o li e til at fil trere al ko hol
fra vand uden op varm ning.

Ny me to de til pro duk tion af bi o et ha nol

– Vi har la vet de før ste for søg med
pro duk tion af bi o et ha nol i et fil ter sy -
stem ba seret på hør frø o li e. Det er så -
dan, at al ko hol i modsæt ning til vand
bin der sig til oli e. Helt kon kret be ty der 
det, at al ko ho len vil si ve igen nem
vores fil ter, mens van det bli ver til ba ge 
i tan ken, for klarer han. 

Det be ty der, at for sker ne nu i
 laboratoriet kan ud vin de et ha nol i 
en kon ti nu er lig pro ces, så al ko hol -
kon cen tra tio nen he le ti den hol des 
så lav, at gær cel ler ne over le ver. Fil -
teret er la vet i en sær lig ke misk pro -
ces, der ind til vi dere er hem me lig -
holdt af hen syn til pa ten terings mu -
lig he der.

Til sam men kan me to der ne med
gen mo di fi cere de gær cel ler og fil tre
ba seret på hør frø o li e være med til at
ska be et mere bære dyg tigt grund lag
for at om dan ne land bru gets rest pro -
duk ter til bi ob rænd stof fer.

In ge niør højsko len i År hus har ind -
gå et en sa mar bejds af ta le med Agro
Bu si ness Park om at vi dereud vik le
me to der ne til pro duk tion af bi o et ha -
nol gen nem del ta gel se i In no va tions -
netværk for Bi o mas se (IN BIOM).

Læs mere på www.iha.dk

For skere på In ge niør højsko len i År hus har via gen splejs ning frem stil let en ny ty -
pe gær cel ler, som kan om dan ne land bru gets plan tere ster til brænd stof uden
til før sel af ener gi ude fra. På bi lle det ses John Ni e land fra In ge niør højsko len i
År hus, der har været med til at frem stil le de nye gærceller.
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Af Gre te Fogt mann Jen sen og Karin
Sva ne Bech, Te kno lo gisk Institut

Un der over skrif ten “Fra forsk ning i
ma kroal ger til mor gen da gens ind u -
stri” sat te Al ge Cen ter Dan mark virk -
som he der, myn dig he der og for skere
stævne på en kon feren ce om tang i
Gre naa midt i ok to ber. For må let var
at sik re, at Dan mark er med helt i
front, når det hand ler om at bru ge
 makro alger til så for skel li gar te de for -
mål som fø de varer, in gre di en ser, fo -
der, med i cin og bære dyg tig ener gi.

– Vi hav de to mål med kon feren -
cen. For det før ste at sam le en bred
skare af er hvervs folk, of fent li ge myn -
dig he der og for skere fra ind- og ud -
land med en fæl les inter es se i at ud -
nyt te ma kroal ger. Det lyk ke des. Der -
næst var vores mål, at del ta ger ne vil -
le for la de kon feren cen med ny vi den,
stør re netværk og en bre dere for stå el -
se for, hvor dan da gens forsk ning i
ma kroal ger kom mer ud at ar bej de i
virk som he der ne. Vi tror og hå ber på,
at det og så er lyk ke des, for tæl ler sek -
tions le der Peter Daugbjerg Jensen,
Teknologisk Institut. 

Kon feren cen var ar ran geret af part -
ner ne bag Al ge Cen ter Dan mark, som
be står af Te kno lo gisk In sti tut, Ha vets
Hus, Na tio nalt Cen ter for Mil jø og
Ener gi ved Aar hus Uni ver si tet og
Kattegatcentret.

Stor inter es se for tang 
Kon feren cens knap 100 del ta gere
rep ræ sen tere de en bred vif te af bran -

cher og na tio na li te ter, li ge fra svensk
knæk brød spro duk tion ba seret på
tang, myn dig he der, et ha nol virk som -
he der til for skere fra Dan mark, Nor ge, 
Island, Stor bri tan ni en og Frank rig.
Den store og al si di ge til slut ning læg -
ger sig i køl van det på den glo ba le
inter es se for al ger, der har været
stærkt sti gen de de se ne ste år.

– Vi præ sen tere de vores før ste er -
farin ger med at ud nyt te ma kroal ger
på den euro pæ i ske bi o mas se kon -
feren ce i Ham borg for to år si den, og
her var der kun fem præ sen ta tio ner,
der hand le de om al ger. Der i mod så
det helt an der le des ud i som mers på
den se ne ste euro pæ i ske bi o mas se -
kon feren ce i Be rlin. Her var ud nyt tel -
se af al ger et helt cen tralt em ne bå de 
på kon feren cen og på en hel dags
works hop, for tæl ler Peter Daugbjerg
Jensen.

Men den bre de tvær fag li ge til slut -
ning er og så al taf gøren de, når det
gæl der om at få suc ces med at ud -
vik le al ger til frem ti dens re surse.

– Da vi star te de, var vi kun fo ku se -
ret på at an ven de al ger ne til ener gi -
for mål, men si den da har vi lært, at
nøg len til suc ces med al ger kræ ver et 
me get bre dere per spek tiv. Man skal

Dansk al ge kon feren ce:

Nøg len til suc ces kræ ver et bredt per spek tiv
Ener gi pro duk tion skal gå hånd i
hånd med pro duk tion af fø de -
varer, fo der og mil jø tje ne ster,
hvis algedyrk ning skal bli ve en
suc ces. Det var en af konklu sio -
ner ne på en kon feren ce, som
 AlgeCenter Dan mark af holdt
den 12.-13. ok to ber i Grenaa.

Del ta ger ne på kon feren cen fik lej lig hed til at stu dere for søg san læg ge ne hos
 AlgeCenter Dan mark.

Man skal tæn ke fø de varer, fo der, mil -
jø tje ne ster og for æd le de pro duk ter
ved si den af ener gi, siger Pe ter Daug -
bjerg Jen sen, der er sek tions le der hos 
Te kno lo gisk In sti tut, 
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Al ger • Bi o gas

og så tæn ke fø de varer, fo der, mil jø tje -
ne ster og for æd le de pro duk ter ved si -
den af ener gi. Og det bre dere per -
spek tiv var net op, hvad vi øn ske de at
sæt te i fo kus på kon feren cen, for tæl -
ler Peter Daugbjerg Jensen.

Fra bi o gas til fi ske fo der 
Kon feren cen blev skudt i gang med
åb nin gen af en ny ud stil ling på Kat te -
gat cen tret kal det “Ha vet i ma ven”,
der net op sæt ter fo kus på al gers
man ge egen ska ber. Der ef ter holdt
del ta ger ne på kon feren cens før ste
dag fore drag om de res er farin ger med 
pro duk tion og an ven del se af al ger.
Der blev blandt an det talt om, hvor -
dan man dyr ker al ger på en bære -
dyg tig og øko no misk ren ta bel må de,
og om hvor dan man kan an ven de
 alger til for eks em pel fi ske fo der og
 bioenergi.

Kon feren cens an den dag var af sat
til works hops med fo kus på spe ci fik ke 
an ven del ses om rå der, og di a lo gen på
tværs af fag grup per og na tio na li te ter
var bå de liv lig og frugt bar. Kon kret
blev der for eksempel netvær ket og
dis ku teret nye for ret nings mu lig he der
mel lem tang pro du cen ter og land -
mænd. Men der blev og så de bat teret, 
hvor dan man bedst mu ligt star ter en
så kaldt offshore pro duk tion af tang,
og hvil ke reg ler der er, når det gæl der 
om at sæl ge tang til brug i fø de varer. 

– Det var nog le spæn den de og
me get giv ti ge dis kus sio ner. Og især
var det utro ligt po si tivt, at vi hav de
myn dig he der som for eksempel Fø de -
varestyrel sen ind dra get i dis kus sio -
ner ne om tang som frem ti dens res ur -
se, og der med fik de bat teret de for -
skel li ge pro ble ma tik ker med for sker ne 
og er hvervs li vet, for tæl ler Su san
Holdt, der er for sker på Dan marks
Tek ni ske Uni ver si tet (DTU) og for -
mand for interesseorganisationen
Tangnetværket.

Kon feren cen plan læg ges at være
en år ligt til ba ge ven den de be gi ven hed, 
og Al ge-Cen ter Dan mark ser der for
frem til at ar bej de vi dere med at byg -
ge bro mel lem nu ti dens forsk ning i
ma kroal ger og frem ti dens ind u stri
igen til næste år.

Læs mere på
www.algecenterdanmark.dk
www.akvakultur.dk

Tør ring af ma daf fald til biogasanlæg
Et svensk for sknings pro jekt pe -
ger på, at det kan være for nuf tigt
at tør re ma daf fald og efter føl gen -
de bru ge det til pro duk tion af bi o -
gas. Tørt ma daf fald er let tere at
hånd tere og op be vare, og  bio gas -
anlæggene vil i hø jere grad kun ne 
til pas se ga spro duk tio nen til for -
bru get.

Umid del bart kan det vir ke som lidt af
en mol bo histori e at bru ge ener gi på
at tør re af fald, der se nere skal blan -
des op med gyl le og pum pes ind i et
bio gas an læg.

Men i føl ge de sven ske for skere,
som har te stet sy ste met i prak sis, 
er der me ning med gal ska ben. Når
 mad affald først er tør ret, for svin der
lugt ge ner ne og ri si ko en for skim mel -
vækst. Der med kan det bli ve lig gen -
de ude hos pro du cen ter ne i læn gere 
tid ad gan gen, og det gi ver mu lig hed 
for en mere ra tio nel ind sam ling af
af fal det og der med la vere om kost -
nin ger.

For bi o ga san læg ge ne kan det og så 
være en for del, at af fal det kan op be -

vares over læn gere perio der uden
mil jø proble mer. Der ved kan an læg ge -
ne i hø jere grad til pas se ga spro duk -
tio nen til det ak tu el le for brug, lige som 
den sam le de pro duk tion fra an læg ge -
ne for ment lig vil kun ne øges.

Sy ste met er ble vet te stet med
 mad affald fra hushold nin ger i Gø te -
borg og med af fald fra stor køk ke ner i
Borås. I det før ste til fæl de var der ta -
le om luft tør ring af af fal det, mens der 
i Borås blev an vendt mi kro bøl ger.

I Gø te borg var der ik ke no gen for -
skel på me ta nud byt tet per kg or ga -
nisk ma teri a le i for hold til vådt af -
fald, mens der i Borås blev kon sta -
teret et min dre fald i ud byt tet, når
af fal det var tørt. No get kun ne alt så
ty de på, at tør ring med mi kro bøl ger
er min dre hen sigts mæ ssigt, men om 
det er den re el le for klaring kræ ver
yder li gere undersøgelser.

I føl ge de sven ske for skere vil sy -
ste met med tør ring af ma daf fald være 
ren ta belt, hvis af fal det kan ind sam les 
in den for en ra dius på 50 ki lo me ter.

Læs mere på www.wasterefinery.se

Flere dan ske bi o gasanlæg får til ført vådt ma daf fald som her i Hashøj, men nu
ty der et svensk for sknings pro jekt på, at det kan være for nuf tigt at bru ge tørt af -
fald i ste det .
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http://www.algecenterdanmark.dk/
http://www.akvakultur.dk/
http://www.wasterefinery.se/SiteCollectionDocuments/Publikationer/Sammanfattningar%20och%20ppt/Popul%c3%a4rvetenskaplig%20sammanfattning%20WR%20projekt_15.pdf


Alger

4 Ny heds brev om bi o e ner gi, brint & brænd sels cel ler nr. 21 • ok to ber 2011

Nor ske Sin tef, der er Nor dens
stør ste forsk nings kon cern med
over 2.000 med ar bej dere, har ind -
vi et et nyt cen ter, der skal for ske 
i ener gi pro duk tion fra al ger.

Det nye cen ter, der blev ind vi et i
Trond heim den 15. au gust, skal ud -
vik le en så kaldt kom pe ten ceplat form
med fo kus på dyrk ning, høst, be ar -
bejd ning og an ven del se af al ger.

– Dyrk ning af ma kroal ger rep ræ -
sen terer et inter es sant skærings punkt 
mel lem bed re re sur seud nyt tel se, nye
hav ba sere de pro duk ter og pro duk tion
af ved varen de ener gi. Selv om det er
et van ske ligt om rå de at be væ ge sig
ind på, me ner jeg, at Nor ge, med sin
store offshorein du stri, so li de forsk -
ning og en af ver dens  føren de sek -
torer in den for akva kul tur, bør være
godt ru stet til at pro jek tet lyk kes, sag -
de stats sek re tær i Fi skeri- og kyst de -
par te men tet, Kristi ne Gram stad, ved
indvielsen.

Nor ske for skere har vur deret, at ved
at ud nyt te de let om sæt te li ge kul hy -
dra ter i ma kroal ger, kan der ud af et
ton vå de alger pro du ceres 35-50 li ter 
bi o et ha nol. Fore lø bi ge tal vi ser end vi -
dere, at det vil kræ ve et are al på 650 
km2, hvis der skal pro du ceres til stræk -
ke ligt med alger til at dæk ke fem pro -
cent af Nor ges brænd stof for brug.

Le deren af det nye cen ter, Kjell In -
ge Rei tan, for tæl ler til det nor ske
tids skrift bio e ner gi, at al ger inde hol -
der bå de let- og tungt om sæt telige
stof fer. De svært ned bry de li ge de le

be står af al gi nat, der kan sammen lig -
nes med cel lu lo se, mens de le tom -
sæt te li ge de le er for skel li ge suk kerar -
ter. Mæng den af al ger nes suk kerind -
hold vari erer over året, og det er der -
for vig tigt at hø ste al ger ne, når suk -
ker ind hol det er på sit hø je ste.

Al ger på liner
I før ste om gang vil de nor ske for skere 
kon cen trere sig om suk ker tang og en
bru nal ge med det la tin ske navn Alari a 
escu len ta. Al ger ne dyr kes ved hjælp
af li ner, som spæn des ud over  hav -
overfladen. Det er en kendt me to de,
som og så bru ges i blandt an det År -
hus bug ten af virk som he den  Mari food.

Prin cip pet går ud på at ha ve en
ræk ke bas si ner på land, som kan
bru ges til pro duk tion af sporer. Når
spore ne har en læng de på et par mil -
li me ter, sæt tes de fast på li ner ne, der 
efter føl gen de sæt tes ud i ha vet på
sam me må de som fi ske garn. Ef ter et
par må ne der kan de flere me ter lang e 
al ger hø stes og bru ges til blandt an -
det ener gi for mål.

To gange ækva tor
I dag dyr kes der hvert år om kring 15
mil lio ner tons al ger på ver dens plan,
hoved sa ge ligt i Asi en. Al ger ne bru ges
især til fø de varer, fo der, ke mi ka li er,
med i cin, hel se kost og kos me tik.

Nor ges kyst lin je, inklu si ve al le øer -
ne, er dob belt så lang som rundt om
ækva tor. Der er så le des enor me om -
rå der, som kan være vel eg net til al ge -
dyrk ning, men ar bejds kraf ten er be ty -

de lig dyrere end i Asi en. Ho vedud for -
drin gen be står så le des i at ef fek ti vi -
sere dyrk ning, høst og hånd tering af
al ger ne mest mu ligt, så be ho vet for
ar bejds kraft mini meres.

I Nor ge har man ik ke tid li gere haft
kom mer ci el al ge dyrk ning, men hvert
år hø stes der om kring 150.000 tons
så kaldt stor tang, der fin des na tur ligt i
far van de ne om kring Nor ge. Ud fra
stor tang ud vin des al gi nat, der bru ges
af levneds mid de lin du stri en til at gi ve
for skel li ge fødevarer den ret te kon si -
stens. I for bin del se med høst af stor -
tang bli ver der og så hø stet gri se tang,
der an ven des til jord for be dring, dyre -
fo der og hel se kost.

Selv om hø sten ud gør min dre end
en pro cent af den nor ske be stand af
alger, fra rå der for sker ne at bjær ge
stør re mæng der i de kom men de år.
Algerne ud gør nem lig et vig tigt op -
vækst og nærings om rå de for fisk og
hvir vel lø se dyr, så der er be hov for
nye dyrk nings sy ste mer, hvis al ger ne
for al vor skal kun ne bi dra ge til ener gi -
for sy nin gen.

Al ger er i stand til at op ta ge store
mæng der nærings stof fer og CO2 fra
ha vet. Der for vil det være op lagt at
kom bi nere al ge dyrk ning med hav brug. 
På den må de kan nærings stof fer ne
fra fiskeopd ræt sæt te skub i pro duk -
tio nen af al ger, sam ti dig med at al -
ger ne kan ren se van det om kring hav -
bru ge ne.

Læs mere på www.sintef.no 
og www.nobio.no TS

Nor ge styr ker for sknin gen i al ger

Det nye cen ter vil dyr ke ma kroal ger
på li ner ef ter sam me prin cip som
blandt an det bru ges i År hus bug ten af
virk som he den  Mari food. Her spæn der 
man 250 me ter lang e li ner ud mel -
lem to bø jer, der er fæst net til hav -
bun den med hver sit an ker. På hver
ho ved li ne er der med pas sen de mel -
lem rum mon teret fem me ter lang e
 liner med sporer, som i lø bet af cir ka
et halvt år bli ver til suk ker tang på
hver halv an den me ters læng de.
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http://www.sintef.no/Presserom/Forskningsaktuelt/Tarefarmer-neste/
http://www.nobio.no/images/stories/1medlemsblad/Bioenergi-4-2011.pdf
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Brint • Mi kro kraft var me

By bus ser med brint i tan ken
Be bo er ne i Am ster dam og Rhein-
Erft i Vest tysk land får nu mu lig -
hed for at bli ve trans por teret
rundt i brint drevne bus ser, ud -
styret med den ny e ste te knol ogi
in den for brænd sels cel ler og bat -
teri er.

Ef ter en test perio de på fire må ne der
er fire brint drevne led bus ser nu sat
ind i den or di nære tra fik i hen holds vis 
Am ster dam og Rhein-Erft i den ty ske
del stat Nordr hein-West fa len.

Bus serne er frem stil let af den hol -
land ske virk som hed APTS, men  tek -
nologien stam mer i vid ud stræk ning
fra ty ske virk som he der. Brænd sels -
cel ler ne har en ef fekt på 150 kW, og
bus ser ne er ud styret med et avan -
ceret styre sy stem, der sik rer en op ti -
mal for de lin gen af ef fek ten fra bat -
teri er og brænd sels cel ler.

Brænd sels cel ler ne er le veret af den
ca na di ske virk som hed Bal lard Po wer
Sy stems Inc., mens bat teri er ne stam -
mer fra ty ske Hop pec ke Bat teri en
GmbH & Co KG.

Ud vik lin gen af de nye brint bus ser
er støt tet af blandt an det EU og del -
staten Nordr hein-West fa len.

Læs mere på http://hycologne.de

Hy brid bus ser dre vet af brænd sels cel ler og bat teri er er nu en real i tet i Am ster -
dam og Rhein-Erft i den ty ske del stat Nordr hein-West fa len.

Det ja pan ske gas sel skab To ho
Gas har for al vor få et gang i sal -
get af mi kro kraft var meanlæg ef -
ter uheldet på atom kraft vær ket
 Fukushima tid li gere på året.

To ho Gas be gynd te at mar keds føre
de små kraft var me en he der i maj
2009, og for ny lig med del te sel ska -
bet, at man nu ha vde solgt 1.000
an læg til ja pan ske fa mi li er, der ger ne
vil stå for egen el- og var meforsyning.

I 2009 solg te To ho Gas 220 en he -
der, sid ste år nå et an tal let op på
515, og i år for ven ter man, at der for
al vor kom mer gang i sal get. Den ja -
pan ske re gering er nem lig be gyndt at
gi ve til skud til de mil jø ven li ge an læg,
og den 7. ju li i år hav de sta ten mod -
ta get an søg nin ger ne om til skud til
 ikke min dre end 8.133 an læg.

Men det er ik ke kun øko no mi en,
der har få et de ja pan ske hustan de til
at inter es sere sig for mi kro kraft var me. 
Ef ter det vold som me jord skælv den
11. marts, der øde lag de atom kraft -
vær ket  Fukushima, har man ge af lan -
dets ind byg gere få et øj ne ne op for,
hvor vig tigt det er at ha ve en sik ker
og sta bil ener gi for sy ning.

Mi kro kraft var me an læg ge ne fra To -
ho Gas bli ver pro du ceret af Pa na so -
nic. Fa brik ken for ven ter at kun ne pro -
du cere 6.000 an læg i år el ler cir ka
dob belt så mange, som der blev pro -
du ceret sid ste år. Te kno lo gi en er ba -
seret på brænd sels cel ler, der bli ver
dre vet af en ten by gas el ler fla ske gas.
El pro duk tio nen for hvert an læg er på
cir ka 3.000 kWh om året, og  derud -

Salg af mi kro kraft var me bo o mer i Ja pan
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Frem stil ling af mi kro kraft var me an læg
hos Pa na so nic.

over pro du ceres der var me til ru mop -
varm ning og varmt vand.

Et en kelt an læg ko ster om kring 3
mil lio ner ja pan ske yen, svaren de til
cir ka 210.000 dan ske kro ner. Staten 
dæk ker cir ka en tre dje del af ud gif ter -
ne, så for bru ger ne skal selv be ta le et
be løb, der svarer til omkring 140.000 
kro ner.

Og det er helt klart i over kan ten,
hvis an læg ge ne for al vor skal kun ne
kon kur rere med an dre ener gi for mer,
vur derer To ho Gas. En pris på om -
kring 70.000 kro ner er ef ter sel ska -
bets skøn, det der skal til, for at mi -
kro kraft var me bli ver et al min de ligt syn 
i de ja pan ske hjem.

Iføl ge Pa na so nic er der be hov for
nye te kno lo gi ske gennem brud for at
kun ne fore nkle sy ste mer ne og få pri -
sen ned i et for nuf tigt le je.

Læs mere på www.fuelcelltoday.com
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http://hycologne.de/hydrogen-driven-hybrid-busses-take-up-regular-service-heralds-of-fuel-cell-technology.phtml
http://www.fuelcelltoday.com/news-events/news-archive/2011/september/toho-gas-sees-surge-in-demand-for-ene-farm,-surpasses-1,000-unit-sales
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Blandt del ta ger ne i EUDP-støt te -
de pro jek ter for ven ter over 70
pro cent at brin ge ny ener gi te kno -
lo gi på mar ke det. Og for hvert
tred je af de af slut te de pro jek ter er 
det al lere de lyk ke des. Det frem -
går af en eva lu ering, som Ox ford
Re se arch har udarbejdet.

Eva lu erin gen byg ger på svar fra 369
el ler 62 pro cent af del ta ger ne i 175
EUDP-støt te de pro jek ter og på en
ræk ke kva li ta ti ve inter vi ews.

Eva lu erin gen konklu derer, at EUDP,
der nu har eks i steret i fire år, i høj
grad op fyl der sit for mål: De støt te de
pro jek ter ud vik ler nye kli ma ven li ge
og ef fek ti ve te kno lo gi er og brin ger
dem frem til mar ke det. EUDP bi dra -
ger til at ska be ar bejds pladser, øget
ind tje ning og bed re eks port mu lig he -
der for virk som he der ne. Og pro jek -
ter ne over fører vi den fra uni ver si te ter
til virk som he der, hvor den an ven des i 
prak sis.

En fjer de del er afsluttede
Kun knap en fjer de del af EUDPs pro -
jek ter er af slut te de, og hoved par ten
er halv vejs el ler un der halv vejs i de res 
pro jekt for løb. Al li ge vel har en fem te -
del af al le de del ta gen de virk som he der
al lere de øget ind tje nin gen el ler an sat
flere med ar bej dere. Knap halv de len
har el ler for ven ter at få  fod fæs te på
et nyt mar ked uden for Dan mark.

– Det er til freds stil len de, at vi al le -
re de nu kan på vi se mål bare re sul ta ter 
af pro gram met. Men de egent li ge ef -
fek ter har vi end nu til go de.  Det ta -
ger tid at ud vik le ny ener gi te kno lo gi,
og EUDPs støt te op hører in den den
egent li ge mar keds føring be gyn der,
 siger Tor kil Bent zen, be styrel ses for -
mand for EUDP.

Iføl ge eva lu erin gen er EUDP et smi -
digt og virk som heds ret tet pro gram,
der for mår at til træk ke bå de små og
store virk som he der. Pro gram met har
haft en stor til skyn del sesef fekt, og
pro jek ter ne har en god pro jektstyring
og frem drift.

– Eva lu erin gen vi ser, at vi er på
ret te spor. Men hvor det er mu ligt, vil

vi bru ge re sul ta ter ne til at ud vik le pro -
gram met yder li gere. Vi vil blandt an -
det se på, om vi kan styr ke pro jek ter -
nes kom mer ci el le fo kus, si ger Tor kil
Bent zen.

600 har få et støtte
EUDP støt ter pro jek ter, hvor det  tek -
nologiske po ten ti a le er klart, men
hvor ri si ko en sam ti dig er for stor til, at 
det er mu ligt at skaf fe pri va te in ve sto -
rer el ler lå ne ka pi tal. EUDP har de før -
ste fire år støt tet 600 virk som he der
og vi de nsin sti tu tio ner i at ska be ener -
gi te kno lo gi sk ud vik ling for 1,8  mil -
liarder kroner, hvor af EUDPs in ve ste -
ring har ud gjort cirka halv de len.

Støt ten går i høj grad til små virk -
som he der, der mod ta ger cir ka en
 tred jedel af mid ler ne og del ta ger i
næ sten halv de len af pro jek ter ne. To
tre dje de le af EUDPs  energitek no lo-
 gis ke pro jek ter inde bærer et sam ar -
bej de mel lem mindst en pri vat virk -
som hed og en vi den sin sti tu tion. TS

Læ se mere på www.ens.dk

EUDP ska ber for ret ning in den for ny ener gi te kno lo gi

Pro fes sor Poul Erik Morthorst 
og Ag ne te  Raaschou-Nielsen er
ble vet med lemmer af EUDPs be -
styrel se fra den 1. ok to ber 2011.

Ener gi te kno lo gisk ud vik lings- og de -
mon stra tions pro gram har nu eks i ste -
ret i fire år og den hid ti di ge be styrel -
ses mand at ud løb den 27. sep tem ber 
2011. Der er der for ud pe get en ny
be styrel se for den næ ste perio de, og 
i den op træ der to nye navne:

Den ene er Ag ne te Raa schou-
Ni el sen, der er be styrel ses for mand
for em bal la ge virk som he den Brød re -
ne Hart mann og for Juri ster nes og

Øko no mer nes Pen sions kas se. Ag-
ne te Raa schou-Ni el sen er des uden
næst for mand for In ve sterings fore nin -
gen Dan ske In vest og med lem af
 bestyrelserne for Dal hoff Lar sen &
Hor ne man, Ar kil Hol ding og No vo-
zy mes.

Det an det nye med lem er Poul Erik 
Morthorst, der er pro fes sor på Ri sø
DTU, af de lin gen for Sy ste ma na ly se.
Han er med lem af be styrel sen for
Ener gi net.dk og for mand for Det Stra -
te gi ske For sknings råds pro gram ko mi -
té for ener gi. Poul Erik Morthorst er
ud pe get ef ter ind stil ling af vi den -
skabs mi ni steren.

Be styrel sen for EUDP har få et to nye med lem mer

Cir ka en  tred jedel af mid ler ne fra
EUDP går til min dre virk som he der.
 Bill edet vi ser en ny ke del ty pe hos
 Bogense Fjern var me, som Dall Ener -
gy har ud vik let med støt te fra EUDP.

Ud over de to nye med lem mer be står
EUDPs be styrel se af:

• Tor kil Bent zen (for mand)
• Ann-Dorthe a Lar sen
• Bir git W. Nør gaard
• Leo Bjørn skov
• Per Val storp

Be styrel sen er ud pe get af tid li gere
kli ma- og ener gi mi ni ster Lyk ke Friis.
De nye be styrel ses med lem mer er -
stat ter tid li gere na tio nal bank direk tør
Bo dil Ny bo e An der sen og pro fes sor
Tho mas Høj lund Chri sten sen, DTU,
der beg ge ud træ der ef ter fire år i be -
styrel sen. TS

sserPoi
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http://www.ens.dk/DA-DK/NYTEKNOLOGI/OM-EUDP/Sider/Forside.aspx
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Biobrændstoffer

World Re fi ning As so ci a tion ud pe -
ge de den 12. ok to ber In bi con som 
årets bi o et ha nol virk som hed. In bi -
con blev kåret blandt en ræk ke
føren de sel ska ber in den for  bio -
ethanolbranchen. Vin deren blev
fun det ved en af stem ning blandt
eks per ter og bran che folk.

– Det er rart at op nå den an er ken del -
se, der lig ger i at bli ve ud råbt til årets
bi o et ha nol virk som hed, si ger Glenn
No er, Chi ef Com mer ci al Of fi cer i
DONG Ener gy.

Mar ke det for at ud nyt te bi o mas se
på en in tel li gent må de er enormt.
Dan mark har et stærkt ud gangs punkt 
med at ud nyt te bi o mas se til ener gi 
og med In bi con har Dan mark en
inter na tio nal fører po si tion, for klarer
Glenn No er.

– At op nå en first mo ver po si tion
på fel tet rum mer et me get stort inter -
na tio nalt mar keds po ten ti a le, da he le
ver den står med den sam me ud for -
dring – nem lig at kam pen om re sur -
ser ne in ten si veres i takt med, at ver -
dens  be folk ning øges.

In bi con kåret til årets bi o et ha nol virk som hed

– Net op der for er In bi con et af
DONG Ener gy’s vig ti ge ud vik lings om -
rå der med et væ sent ligt kom mer ci elt
po ten ti a le. Bran chens an er ken del se
er med til at be kræf te os i, at vores
stra te gi på bi oraf fi nerings om rå det er
den ret te, siger Glenn No er.

In bi con, der er et dat ter sel skab un -
der DONG Ener gy A/S, ud vik ler te kno -
lo gi er til at om dan ne land bru gets

rest pro duk ter til brænd stof, fo der og
grøn ne ke mi pro duk ter. Virk som he den 
har dre vet et for søg san læg si den
2003, og i de cem ber 2009 åb ne de
In bi con det før ste bi oraf fi na deri i Ka -
lund borg. Her bli ver der pro du ceret
fem mil lio ner li ter bi o et ha nol om året
på ba sis af halm.

Læs mere på www.inbicon.com

In bi cons bi oraf fi na deri i Ka lund borg, hvor der pro du ceres fem mil lio ner li ter
 bioethanol om året på ba sis af halm.

Fire af de helt store ak tører in den
for bi o e ner gi vil sik re Dan mark en 
før steplads, når det hand ler om
in tel li gent ud nyt tel se af bi o mas -
se. Per spek ti vet er 10.000 nye ar -
bejds pladser og et år ligt mar ked
på 50 mil li ar der kro ner.

Mar ke det for at ud nyt te bi o mas se på
en in tel li gent må de er enormt, bå de
her hjem me og sær ligt glo balt. Det
har få et fire af de store ak tører på
om rå det, nem lig DONG Ener gy, No vo -
zy mes, Land brug & Fø de varer samt
Hal dor Top sø e, til at sam le kræf ter ne
i en ny of fent lig og pri vat or ga ni sa tion 
kal det RE new Euro pe.

Or ga ni sa tio nen er over be vist om,
at der lig ger 10.000 nye ar bejds -
pladser og et mar ked på 50 mil liar -
der kro ner om året og ven ter for u de,
hvis om rå det bli ver dre vet frem ad
med den ret te stra te gi. De be grun -
der det med, at Dan mark har et

stærkt ud gangs punkt in den for hånd -
tering og ud nyt tel se af bi o mas se.
Dansk land brug har tra di tion for at
ind sam le over sky den de bi o mas se.
Ver dens  stør ste en zym-virk som he der 
er dan ske, og Dan mark har en lang
tra di tion for at ud nyt te bi o mas se til
ener giproduktion.

RE new Euro pe har for ny lig af holdt
en stra te gi camp med hen blik på at
for mu lere frem ti dens stra te gi for  bio -
raffinering, og der er nu lagt en plan
for, hvor dan dansk forsk ning og  tek -
nologi skal føres frem til slut må let: at
bli ve føren de på in tel li gent ud nyt tel se
af bi o mas se.

– Vi har ver dens  før ste an den -
ge nera tions bi o fu el-an læg, In bi con.
Så vores ud gangs punkt for at brin ge
ud nyt tel se af bi o mas se til tred je
 generation, hvor bi o mas sen brin ges
end nu hø jere op i vær di kæ den ved at 
ud nyt te ind holds stof fer som suk ker,
pro tei ner og lig nin via bi oraf fi nering,

er rig tig stærkt, for tæl ler Char les Ni el -
sen, udvik lings direk tør i DONG Ener gy 
og for mand for RE new Euro pe’s be -
styrel se.

For at sik re frem drif ten etable-
res et sek re tari at som i det dag li ge
skal under støt te den ne ud vik ling.
Sek re tari a tet pla ceres fy sisk sam -
men med Co pen ha gen Cle an tech
Clu ster, som i for ve jen ar bej der 
med in no va tions plat for me og inter -
na tio nal mar keds po si tio nering af
dansk cle an tech.

RE new Euro pe vil frem o ver bi dra ge
med 200 mil lio ner kro ner år ligt til
 forsknings- og ud vik lings ak ti vi te ter.
Der ud o ver skal der af sæt tes 200 mil -
lio ner kro ner år ligt til de mon stra tions -
ak ti vi te ter, lige som der skal af sæt tes
mid ler til et nyt na tio nalt for sknings -
pro gram in den for jord brug, bi o raf fi -
nering og ma teri a ler. TS

Læs mere på www.cphcleantech.com

10.000 nye ar bejds pladser in den for bioenergi
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http://www.inbicon.com/pages/index.aspx
http://www.cphcleantech.com/news--events/cluster-news/2011/10/new-biomass-initiative-next-door-to-ccc


udgives af BioPress med
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og EUDP. Gratis abonnement kan 
tegnes hos www.biopress.dk

For sknings cen ter Foulum har for
ny lig ind vi et et nyt la bora torium,
der skal bruges til test og ud vik -
ling af frem ti dens bi o ked ler.

Pro du cen ter af bi o ked ler til afb ræn -
ding af halm, fi ber frak tio ner og ener -
gi af grø der får nu en vær di fuld sa m ar -
bejds part ner i form af For sk nings cen -
ter Fou lum, der ind vi e de et nyt ke del -
la bora torium den 21. sep tem ber. 

– Fyring stek nisk kan vi hjæl pe pro -
du cen ter ne med at op ti mere nyt te -
virk nin gen af ked ler ne. Vi har over de
se ne ste 30 år set, at nyt te virk nin gen
af et halm fyr er gå et fra 30 pro cent til 
om kring 80 pro cent i dag. Der kan vi
må ske hen te lidt mere, men det stør -
ste fo kus bli ver at ska be grund la get
for, at ska de li ge stof fer ik ke le des ud
i na turen, for klarer aka de misk med ar -
bej der Erik Fløj gaard Kri sten sen, der
sam men med land brug stek ni ker Jens 
Kristi an Kri sten sen står bag det nye
laboratorium.

Han for tæl ler, at avan ceret må le -
ud styr er for sker nes red ska ber til at
bi stå pro du cen ter ne i at op ti mere de -
res ked ler. Am bi tio nen er i nær frem -
tid at in ve stere i må lere, der og så kan 
hånd tere CO2, NOx, kul brin te og
SO2. Det vil gøre la bora tori et me get
komplet i for hold til de ydel ser, der
kan stil les til rå dig hed for pro du cen -
ter ne, lige som det na tur lig vis vil kun -
ne an ven des i for sknings- og ud vik -
lings pro jek ter. 

I dag bli ver bi o ked ler pri mært brugt 
til afb ræn ding af halm og træ, men i
takt med den sti gen de efter spørg sel
på bi o mas se kom mer der nye pro duk -
ter på mar ke det i form af blandt an -
det ener gi af grø der og for skel li ge rest -
pro duk ter. Det er ked ler ne sjæl dent
kon stru eret til at hånd tere, og det gi -
ver of te pro ble mer i form af øget for -
ure ning samt slag ger og aske, der
kan stop pe an læg ge ne til.

Med det nye la bora torium øn sker
for sker ne at fin de frem til nye ked ler,
der kan klare de nye brænds ler, lige -
som de og så vil under sø ge, hvor dan
man kan blan de for skel li ge brænds ler 
for at op nå en hø jere ef fek ti vi tet og
min dre forurening.

– Vi for ven ter, at der frem o ver vil
kom me fir ma er til os, som vil ha ve
 testet de res pro duk ter el ler vil ind gå i
pro jek ter, hvor må let er at for bed re
ked ler nes funk tio ner, for klarer Erik
Fløj gaard Kri sten sen. 

Han for ven ter, at frem ti den vil by de 
på en stærkt sti gen de inter es se for
bi o ked ler, da mæng den af fos si le
brænds ler som be kendt mind skes
dag for dag, sam ti dig med at bio-
ked ler ne bli ver bed re og bed re til at
hånd tere for skel li ge ty per brænds ler.
Det kan være ener gi af grø der som
pop pel, ele fant græs og pil, men der
vil og så være mu lig hed for at bru ge fi -

ber gød ning samt an dre al ter na ti ve
 biomasser som bag as se og rest pro -
duk ter fra pro duk tion af pal me o li e. 

Erik Fløj gaard Kri sten sen op ly ser,
at må leud styret i la bora tori et kan
hånd tere ked ler med en ydel se op 
til 1 MW. I la bora tori et er der i dag
op stil let en 200 kW bi o mas se ke del,
der blandt an det le verer var me til op -
varm ning af for sknings cen trets bi o -
gas re ak tor. TS

Erik Fløj gaard Kri sten sen kan træf fes
på tele fon 8715 7659, e-mail
erikf.kri sten sen@agr sci.dk

Læs mere på http://agrsci.au.dk

Fou lum vil te ste bi o ked ler

Fra ind vi e lsen af det nye ke del la bora torium, der kan te ste an læg med en ydel -
se på op til 1 MW.

Over sigt over termiske for gas nings an læg
Svensk Ga stek nisk Cen ter har
for ny lig ud gi vet en rap port med 
en de tal jeret be skri vel se af 17
ter mi ske for gas nings an læg og
med et til høren de reg ne ark, der
kan bru ges til com pu ter si mu le -
rin ger. 

Hoved par ten af an læg ge ne i rap por -
ten er na tur ligt nok sven ske, men
der er og så et par dan ske an læg
med i rap por ten, her un der an læg-
gen e i Har bo øre og Ski ve.

Te kno lo gi er ne, der er be skre vet i
rap por ten, hører un der de tre ho -
ved grup per:

• Fixed bed
• Flui di sed bed
• En trai ned flow

Der er an læg med bå de direk te og
ind irek te op varm ning, og ef fek ten af 
an læg ge ne vari erer mel lem 100 kW
og 120 MW.

Rap por ten og reg ne arket kan
down loa des på www.sgc.se
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