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The biofuel potential of crop based biomass in Denmark  
Abstract  
In according to climate change observations and foresights several 
countries including Denmark have committed to reduce GHG-
emissions. However, the transport sector is still increasing its GHG-
emissions. Substitution of fossil fuels with biofuels seems to be the 
best way to reduce CO2-emission from this sector on the shorter 
term. 
 
This project evaluates how Denmark can produce enough biofuels 
to fulfil the political goal of 10 % substitution of the fossil fuel 
consumption in the year of 2020. This project also approaches the 
suitability of different crop species to the biofuel industry. 
Maize and sugar beet are the most suitable crops for biofuel 
production when only focusing on maximum biofuel yield. Alfalfa 
is likewise showings great potential and is the most suitable crop in 
terms of sustainable biofuel production, because of low energy 
requirements (diesel, fertilizer, pesticide and irrigation) during 
cropping. Even though maize has higher needs for energy during 
cropping, it will still be suitable for sustainable biofuel production 
because of the high biofuel yield.  
 
Present calculations show that it is possible to meet the required 
amount of biofuels by using domestic biomass, which is currently 
exported (cereal grain) or not utilized (eg. straw). However, these 
calculations assume that it will become possible to convert the 
whole amount of carbohydrates into biofuel before 2020.  
 
In terms of assessing the biofuel production potential three 
storylines are defined for the development until 2020. Changes in 
land use and crop composition are suggested for each storyline to 
adjust the biofuel production to Danish agriculture. The biofuel 
production potential is also assessed for two regions in Denmark. 
Here the region of Storstrøm shows greater potential than the region 
of Sønderjylland because of low density of domestic animals. 
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Resumé 
For at minimere klimaændringer har adskillige lande herunder Danmark besluttet at 

reducere drivhusgasudledningen. Transportsektoren er den eneste i EU, som ikke har 

reduceret CO2-udledningen. En mulighed for at reducere transportsektorens CO2-

udledning er at erstatte de fossile brændstoffer med biobrændstoffer, der betegnes 

CO2-neutrale. En anden fordel ved biobrændstoffer er øget uafhængighed fra de 

fossile brændstoffer. Dette fik EU til at indgå bindende mål, hvor transportsektorens 

brændstofforbrug senest i år 2020 skal udgøres af mindst 10 % biobrændstoffer. 

I dette projekt undersøges hvorledes det er muligt for Danmark at efterkomme disse 

mål vha. dansk produceret biomasse. Det er endvidere undersøgt hvilke afgrødearter, 

der vil være bedst egnede som råmateriale til biobrændstofindustrien ved både at 

fokusere på størst mængde biobrændstof per hektar samt den direkte (dieselbehov 

ved markoperationer) og indirekte (handelsgødning, pesticider, vanding) investerede 

mængde energi, som dyrkning af hver afgrøde kræver. Derudover er adskillige 

afgrødearter valideret i forhold til bæredygtig biobrændstofproduktion. 

Afgrødearterne majs og sukkerroer giver de højeste biobrændstofudbytter per hektar. 

Imidlertid er energiforbruget ved dyrkning relativt højt hos sukkerroe. Derimod er 

energiforbruget ved dyrkning lavt hos lucerne, der også giver et højt biobrændstof- 

udbytte per hektar. Af samme årsag er lucerne den mest velegnede afgrødeart i 

forhold til bæredygtig biobrændstofproduktion. Selvom majs har et større forbrug af 

diesel, gødning, pesticider og vanding ved dyrkning, vil denne afgrøde stadigvæk 

være velegnet til bæredygtig biobrændstofproduktion pga. sit høje biobrændstof- 

udbytte. 

Ved at anvende overskydende biomasse (slagteriaffald, halm og eksporterede 

afgrøder) er det muligt at efterkomme den efterspurgte mængde biobrændstrof for at 

kunne substituere 10 % af transportsektorens brændstofforbrug i år 2020. Dette er 

dog betinget af at hele biomassens indhold af kulhydrater kan konverteres med 

nyudviklet teknologi. For at kunne beskrive hvorledes biobrændstofproduktionen vil 

kunne tilpasses dansk landbrug er der defineret tre storylines, som giver tre 

forskellige forudsætninger frem mod år 2020. Der er foreslået ændringer i areal- 

anvendelse og afgrødesammensætning for alle tre storylines.  

Biobrændstofpotentialet er også vurderet på regionalt niveau, hvor Sønderjyllands 

Amt sammenlignes med Storstrøms Amt. Her viste Storstrøms Amt et stort 

biobrændstofproduktionspotentiale, primært fordi regionen modsat Sønderjyllands 

Amt har lav husdyrtæthed.  
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Forord 
Hensigten med rapporten er at give indsigt i landbrugets potentiale for at producere 

biomasse til biobrændstofindustrien frem mod år 2020.  

 

Rapporten vil være relevant for alle, der beskæftiger sig med området herunder 

primærproducenter, politiker, forsker og studerende. Men også andre med interesse 

for emnet forventes også at kunne finde rapporten interessant, da den forsøger at 

beskrive principperne ved biobrændstofproduktion fra bunden. Det er således ikke 

nødvendigt med en agronomisk baggrund for at forstå rapportens indhold. 

 

Adskillige personer har gennem arbejdet med projektet været behjælpelige, og skal 

derfor have en stor tak. Enkelte personer bør dog fremhæves, da deres hjælp har 

været essentiel i forhold til det endelige resultat: 

Henrik Hauggaard-Nielsen, der med løbende vejledning har været med til at løfte det 

faglige niveau. 

Jesper Rasmussen, som har ydet god vejledning især i forhold til rapportens 

udformning. 

Mette Hedegaard Thomsen, der har været en stor hjælp i forhold til beregning af 

teoretisk opnåelig biobrændstofudbytte af forskellige biomasseråvarer. 

 

Derudover skal det nævnes at Engestofte & Søholt Fonden via FREMAD-projektet 

har dækket dele af omkostningerne under projektets udarbejdelse. Dette gælder bl.a. 

køb af data, transportudgifter samt udgifter ved seminarer. 

 

God læselyst! 

 

Fredag den 1. februar  2008 

 

 

 

_____________________________ 

Steffen B. Blume 
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1 Indledning 
I dette projekt undersøges hvorledes dansk produceret biomasse herunder afgrøder 

kan imødekomme den fremtidige efterspørgsel på biobrændstoffer.  

 

1.1 Baggrund 
Siden 1906 er den globale middeltemperatur steget med 0,74°C (Alley et al. 2007). 

De Forenede Nationers (FN) klimapanel konkluderede i år 2007, at klimaændringer 

er forårsaget af drivhusgasser, og at udledning af disse siden 1750 er steget markant, 

hvilket primær skyldes menneskelige aktiviteter. Især udledning af CO2 er steget og 

nævnes som den største bidragsyder i forhold til klimaændringer (Alley et al. 2007). 

I 1997 vedtog adskillige lande Kyotoprotokollen, som trådte i kraft i 2005. I henhold 

til Kyotoprotokollen er en række industrilande juridisk forpligtet til før år 2012 at 

reducere udledningen af drivhusgasser til mindst 5 % under udledningen i år 1990. I 

den Europæiske Union (EU) er målet at reducere udledningen af drivhusgasser med 

8 % i forhold til 1990 (United Nations 1998).  

 

Transportsektoren er i EU ansvarlig for ca. 21 % af alle udledninger af drivhus- 

gasser. Sektoren er den eneste, som ikke har reduceret udledningen af CO2, men 

derimod har øget sit udslip (KOM 2006). Af andre sektorer kan nævnes 

fremstillingsvirksomhederne, ikke-industrialiserede forbrændingsanlæg samt 

energisektoren, som står for ca. 54 % af CO2 udledningen. I Danmark udgør 

transportsektoren 19 % af CO2-udledningen, og har ligeledes været stigende (Fenger 

& Hansen 2001). Indenfor en kortere tidshorisont vurderes der primært at være to 

muligheder for at nedbringe CO2-udledningen i transportsektoren: Den første er at 

udskifte de nuværende transportmidler til nogle med et mindre brændstofforbrug. 

Den danske regering har ændret registreringsafgiften, som trådte i kraft 1. maj 2007, 

hvor biler med stort brændstofforbrug bliver dyrere og biler med et lille 

brændstofforbrug bliver billigere. Den anden mulighed for at nedbringe CO2-

udledningen i transportsektoren er at supplere eller erstatte de nuværende 

brændstoffer med biobrændstoffer, som betegnes at være CO2-neutrale (Larsen & 

Glejtrup 2006; Madsen et al. 2007). Derfor vedtog EU i år 2003 et biobrændstof- 

direktiv, som har til formål at fremme biobrændstoffer i transportsektoren. 

Biobrændstofdirektivet opfordrer medlemslandene til at sikre en minimumsandel af 

biobrændstoffer, således skal biobrændstoffer allerede i år 2010 udgøre 5,75 % af 

alle brændstoffer, som markedsføres til transport (Cox & Chrisochoïdis 2003). I år 
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2005 udkom EU’s handlingsplan for biomasse, som omhandler foranstaltninger, der 

skal fremme udnyttelse af biomasse til opvarmning, elproduktion og transport (KOM 

2005). Som følge heraf blev der på det Europæiske Råd den 8. og 9. marts 2007 

vedtaget bindende mål for at markere EU’s langsigtede engagement i udviklingen af 

vedvarende energi efter 2010. De bindende mål består i, at vedvarende energi senest 

i år 2020 skal udgøre 20 % af EU’s samlede energiforbrug, og at minimum 10 % af 

det samlede forbrug af benzin og diesel til transport skal udgøres af biobrændstoffer 

(Concl 2007).  

 

Den danske regering har tidligere meddelt EU-Kommissionen, at Danmarks 

vejledende mål for brugen af biobrændstoffer i 2005 fastsættes til nul. Dette 

begrundes bl.a. med at Danmark i forvejen har en betydelig anvendelse af biomasse i 

kraftvarmesektoren, som vurderes at være den mest omkostningseffektive 

nyttiggørelse af biomasse til energiformål i Danmark (Finansministeriet et al. 2004). 

Dette er også beskrevet af Madsen et al. (2007), der med foderkorn som 

energiafgrøde har vist, at afbrænding af hele planten giver den største mængde 

energi, samtidig med at CO2-reduktionen her er størst i forhold til CO2-

reduktionspotentialet fra andre sektorer herunder transportsektoren. Men at konver- 

tere biomasse til biobrændstoffer anses indenfor en kort tidshorisont som bedste 

alternativ for at nedbringe CO2-udledningen i transportsektoren (Larsen & Glejtrup 

2006). Det er i den forbindelse vigtigt at pointere, at væksten i transportsektoren 

anses som et naturligt produkt af den øvrige samfundsudvikling, herunder 

globalisering og øget handel på tværs af landsgrænser/verdensdele. Det betyder, at 

en reduceret vækst kan få betydning for den generelle samfundsøkonomi. 

Den danske regering lægger i sin nye energiplan op til, at 10 % af transportsektorens 

brændstofforbrug i 2020 skal dækkes af biobrændstoffer (Transport- og 

Energiministeriet 2007), hvilket er i tråd med EU’s målsætning. I regeringens 

energiudspil er der ikke lagt op til, at Danmark skal være selvforsynende, hvormed 

den nødvendige mængde biomasse kan importeres fra andre lande. Dog lægger EU 

op til, at biomasse skal certificeres, så det eksempelvis bliver vanskeligt at importere 

biomasse fra tredjeverdenslande (Schmitz 2007). Dette kan medføre, at Danmark er 

nødsaget til selv at tilvejebringe den nødvendige mængde biomasse for at kunne 

erstatte 10 % af transportsektorens brændstofforbrug med biobrændstoffer. Som 

biomasse til biobrændstoffer kan husdyrgødning, husholdnings- og slagteriaffald 

samt skov- og træflis anvendes, men da disse ressourcer er begrænsede vil det også 

være nødvendigt at anvende afgrøder til energiformål (Bentsen et al. 2006). 
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Hvis dansk landbrug i fremtiden vil producere afgrøder til biobrændstoffer foruden 

de traditionelle produktioner til foder og fødevarer vil presset på arealanvendelsen 

stige (Jensen 2003). I USA har den stigende produktion af bioethanol påvirket 

arealanvendelsen ved eksempelvis at der i stigende grad dyrkes majs til ethanol på 

bekostning af soja, som normalt anvendes til svinefoder (Handrup 2007). Det kan 

betyde, at de amerikanske svineproducenter skal søge nye/andre foderkilder. 

Lignende tilstande kan opstå i Europa, hvor efterspørgslen på biomasse til 

energiformål ligeledes er stigende. Denne tendens observeres især på en historisk høj 

afregningspris på raps, hvilket skyldes en eksplosiv stigning i forbruget af biodiesel 

(Kjærsgaard 2006). Dette vil for planteavlere uden husdyrbesætning forbedre 

indtjeningsmulighederne. Derimod kan den øgede efterspørgsel på afgrøder, som 

både kan anvendes til foder og biobrændstoffer, være en ulempe for de 

primærproducenter med husdyr, som ikke er selvforsynende med foder, da prisen på 

foderet muligvis vil stige. Ikke desto mindre kan produktionen af biobrændstoffer 

medføre en række restprodukter, som er velegnet som foder. Handrup (2007) beretter 

om hvorledes bioethanolproduktion i USA har bevirket en prisstigning på majs, som 

også anvendes som svinefoder. Bioethanolproduktionen har dog medført store 

mængder af restproduktet mask, som er velegnet foder til kvæg, og som kan 

indkøbes relativt billigt. Der peges på at øget tilgang til sådanne billigere 

foderråvarer kan fremme afsætning af oksekød frem for svinekød. Øget efterspørgsel 

på biobrændstoffer vil sandsynligvis have en række konsekvenser for 

jordbrugssektoren, som for nogle kan medføre øget indtjening, mens de for andre 

kan føre til merudgifter. 

 

Et øget pres på arealanvendelsen vil øge efterspørgslen på landbrugsjord, hvilket kan 

medføre stigende jordpriser. I forvejen udnyttes 60 % af Danmarks areal til landbrug 

(Dansk Landbrug 2007). Hertil kommer, at andre faktorer som skovrejsning, 

rekreative områder samt ekstensivering af arealer i naturfølsomme områder også 

lægger beslag på potentielle landbrugsarealer. Kærgård (2005) beretter om, at danske 

reguleringer er med til at bestemme landbrugsudviklingen. Lokale borgere er også 

blevet mere miljøbevidste og derfor stilles større krav til landbruget. Dette har lagt et 

pres på politikere, som med eksempelvis vandmiljøplan I, II og III i hhv. 1987, 1998 

og 2003 har lagt en øvre grænse for udledning af kvælstof og fosfor (Jensen et al. 

1999; Grant & Waagepetersen 2003). Ligeledes har politikerne i Danmark med 

pesticidhandlingsplan I og II samt pesticidplan 2004-2009 fra hhv. 1986, 2000 og 

2003 sat mål for pesticidanvendelsen i landbruget (Miljøstyrelsen 2000). Også EU 

lægger med de såkaldte Natura 2000-direktiver restriktioner på arealer beliggende i 
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internationale naturbeskyttelsesområder (KOM 2000). Disse politiske 

foranstaltninger er med til at sætte en øvre grænse for afgrødeproduktion og er derfor 

med til at begrænse landbrugets samlede produktion.  

 

Det er i henhold til den fremtidige efterspørgsel på biomasse til biobrændstoffer 

nødvendigt at belyse hvilke afgrødearter, som er velegnet til konvertering til 

brugbare biobrændstoffer og hvilke arealer, der skønnes nødvendige for at kunne 

tilgodese efterspørgslen. Det er ligeledes nødvendigt at bestemme fodermængden og 

foderværdien i restprodukter fra biobrændstofproduktionens forskellige teknologier, 

fordi disse fodermidler indirekte vil erstatte det areal, som en eventuel foderafgrøde 

vil kræve for at producere samme mængde foderenheder.  

 

1.2 Problemformulering 
Målet om 10 % biobrændstoffer i 2020 vil medføre øget efterspørgsel på biomasse, 

hvilket kan føre til øget konkurrence om det danske landbrugsareal. Formålet med 

dette projekt er at undersøge hvorvidt EU’s målsætning om 10 % biobrændstoffer i 

år 2020 kan opnås vha. dansk produceret biomasse. Det er endvidere projektets 

formål at vurdere danske afgrøders egnethed i forhold biobrændstofproduktion.  

 

For at kunne imødekomme projektets formål ønskes følgende spørgsmål besvaret:  

 

1. Hvorledes er der med den nuværende biomasseproduktion i Danmark muligt 

at efterkomme efterspørgslen, hvis 10 % af transportsektorens 

brændstofforbrug skal udgøres af biobrændstoffer og Danmark skal være 

selvforsynende?  

 

2. Hvilke afgrødearter er under danske forhold de mest egnede til 

biobrændstofproduktionen 

- når der fokuseres på at producere størst mængde biobrændstof per 

hektar?  

- når der fokuseres på mindst mulig energiinput ved dyrkning? 

- når der fokuseres på bæredygtig planteproduktion? 

 

3. Hvorledes kan arealanvendelse tilpasses og afgrødesammensætningen 

optimeres for at øge produktionen af biomasse til biobrændstoffer? 
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1.3 Afgrænsning 
Biomasse til biobrændstoffer kan udover afgrøder bestå af en række organiske 

ressourcer som træ- og skovflis, husdyrgødning, slagteri- og husholdningsaffald m.fl. 

Disse ressourcer vil kort blive opgjort, men der bliver fokuseret på 

landbrugsafgrøder, der kan dyrkes under danske klimaforhold og deres anvendelse i 

forhold til biobrændstoffer. Det gøres ud fra en antagelse om, at mængden af 

landbrugsafgrøder til energiformål skal øges markant i en fremtid med begrænsede 

fossile energireserver, og at denne ressource kan øges mere end det er tilfældet for 

skov og følgeindustrier (EEA 2006). Kun landbrugsafgrøder, som opgives til de 

officielle danske registreringsarkiver, vil medtages i opgørelsen over den samlede 

danske afgrødeproduktion. Selvom mange ny afgrødearter vurderes at have stort 

potentiale som biomasse i biobrændstofindustrien er disse ikke nærmere beskrevet, 

da udbuddet af udbyttestatistik og oplysninger om energiforbrug ved dyrkning 

vurderes til ikke at være tilstrækkelig fyldestgørende for mere generelle vurderinger.   

I projektet arbejdes kun med enkeltafgrøder og deres potentiale i et enkelt 

dyrkningsår. Synergieffekter ved miljøvenlige dyrkningssystemer og planlægning af 

sædskifte vil ikke blive belyst, fordi dette vil være for omfangsrigt i indeværende 

speciale. Samdyrkning og andre former for integreret dyrkning bliver heller ikke 

belyst ud fra samme vurdering. Når enkelte afgrøder valideres forsøges kort 

inddraget, hvorledes dyrkningsmetoder og afgrødesammensætninger kan medføre 

synergieffekter som øget udbytte og mindre energiforbrug ved dyrkning. Det vil 

have stor betydning for fremtidens biomasseproduktion – ikke mindst hvis gødnings- 

og pesticidforbruget reguleres ud fra fx miljømæssige og/eller energiøkonomiske 

betragtninger.    

 

Biobrændstoffer kan bestå af biodiesel, bioethanol, biogas, metanol og brint mfl.. I 

hvilket omfang de forskellige biobrændstoffer vil blive produceret i Danmark, er 

ikke kendt, men i dette projekt antages, at biodiesel og bioethanol vil være de 

dominerende biobrændstoffer frem til år 2020. Det er en antagelse, der bygger på 

den nuværende transportsektor og en forventet fornyelsescyklus på omkring 15-20 

år. Biogas spås dog at udgøre en stor del af fremtidens brændstoffer bl.a. fordi biogas 

også kan fremstilles af husdyrgødning og andet organisk affaldsmateriale. Men da 

biogas som brændstof vil kræve rekonstruering af tankstationer samt nye biler med 

specialmotorer og dermed en udskiftning af vognparken, antages det, at biogas som 

drivmiddel i år 2020 kun vil være i startfasen. Det nævnes endvidere at være 

uhensigtsmæssigt at bruge biogas som brændstof i Danmark, der i forvejen har en 

velfungerende naturgasforsyning, som med mindre justeringer kan suppleres med 
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biogas. Derfor vil kun biodiesel og bioethanol indgå i beregninger af det nationale 

biobrændstofpotentiale. Ligeledes vil der ikke indgå beregninger om, hvorvidt der i 

fremtiden skal produceres energiafgrøder til andre energiformål end biobrændstof- 

produktionen (fx kraftvarmeværk).  

 

Principperne for de konverteringsteknologier for biobrændstoffer, der på nuværende 

tidspunkt er tilgængelige, vil kort blive skitseret samt forskellige råmaterialers 

egnethed hertil. Ved de forskellige teknologier vil der opstå diverse restprodukter, 

men kun de restprodukter, som kan anvendes til foder, vil blive belyst. 

 

Dansk Landbrug afhænger i høj grad af den internationale landbrugshandel, og det er 

således ikke kun det danske marked, som er afgørende for hvilke afgrødearter, der 

dyrkes i Danmark. Men i projektet fokuseres der kun på udbud / efterspørgsel af 

biomasse i Danmark, fordi biomasseressourcen i Danmark er begrænset og vurderes 

derfor på længere sigt at være for værdifuld til eksport. Danmark bliver således i 

dette projekt betragtet som et lukket system, hvad angår handlen med afgrøder. Kun 

eksport af frø anses for at være så betydningsfuld, at en alternativ anvendelse af 

denne ressource ikke vurderes at komme i betragtning. Derimod vurderes eksport af 

de resterende afgrøder ikke at være økonomisk attraktive grundet national efter- 

spørgsel, hvorfor denne ressource potentielt vil kunne anvendes til 

biobrændstofproduktion eller at dyrkningsarealet alternativt vil kunne anvendes til 

dyrkning af andre afgrødearter. Det internationale biobrændstofmarked spiller en 

stor rolle i forhold til biobrændstofproduktionen i Danmark, men gennem hele 

projektet arbejdes med den hypotese, at Danmark skal være selvforsynende med 

biobrændstoffer. Ligeledes vil de etiske spørgsmål omkring dyrkning af energi- 

afgrøder i ulande, hvor efterspørgsel på biomasse resulterer i højere fødevarepriser, 

ikke blive behandlet. 

 

1.4 Metode 
Som det fremgår af problemformuleringen er der opsat tre spørgsmål, der skal være 

med til at imødekomme projektets formål: 

 

Spørgsmål 1 besvares ved, at der laves en samlet opgørelse over den danske 

biomasseressource, dens nuværende anvendelse samt en vurdering af hvilke 

biomasseressourcer, der er tilgængelig for biobrændstofindustrien (kapitel 2). 

Herefter findes biomassens/afgrødernes indhold af kulhydrater for at vurdere 
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konverteringspotentialet. Ud fra disse beregnes de teoretisk opnåelige biobrændstof- 

udbytter for hver afgrødeart (kapitel 3). På baggrund af biomasseressource- 

opgørelsen og de teoretisk opnåelige biobrændstofudbytter kan den potentielle 

biobrændstofproduktion af den tilgængelige biomasseressource beregnes. 

 

Spørgsmål 2 besvares ved at sammenholde afgrøders tørstofudbytte og 

bioethanoludbytte med energiinputtet, som kræves ved dyrkning af afgrøden. Der vil 

være to indgangsvinkler til dette, hvor den første tager udgangspunkt i energi- 

balancer og nettoenergiudbyttet (kapitel 4). Den anden tager udgangspunkt i en 

kvalitativ analyse af bæredygtigheden ved dyrkning af de forskellige afgrødearter 

(kapitel 5). 

 

Spørgsmål 3 besvares ved, at vurdere hvorledes ændringer i landbrugsstrukturen vil 

kunne påvirke biomasseproduktionen frem mod år 2020. Med udgangspunkt i den 

nuværende landbrugsstruktur defineres tre storylines, der beskriver tre forskellige 

udviklinger for landbruget frem mod år 2020. Ud fra disse storylines vurderes 

potentialet for biobrændstofproduktion i Danmark, og der foreslås for hver storyline 

afgrødearter, som vil egne sig under de definerede forudsætninger. Som det vil 

fremgå af kapitel 2 er der store regionale forskelle i landbrugsstrukturen, hvorfor det 

er nødvendigt at vurdere potentialet for biobrændstofproduktion på regionalt niveau. 

I kapitel 6 vil der med to regioner med forskellige forudsætninger som eksempel 

blive vurderet, hvorledes landbruget kan tilpasses for at imødekomme efterspørgslen 

på biomasse til biobrændstofproduktion. 

 

I nedenstående afsnit beskrives metoden for de enkelte opgørelser, beregninger og 

analyser i mere detaljeret form. 

 

1.4.1 Metode for opgørelse over biomasseressourcen og arealanvendelse 

For at besvare hvorledes Danmark kan substituere 10 % af transportsektorens 

brændstofforbrug med biobrændstoffer baseret på dansk produceret biomasse vil det 

være nødvendigt at bestemme biomasseressourcen, afgrødesammensætning og 

afgrødeanvendelse på nationalt plan, men for at besvare hvorledes afgrødesammen- 

sætningen kan optimeres vil det være nødvendigt at bestemme den på regionalt plan. 

Den nationale biomasseressource bestemmes primært vha. data fra Danmarks 

Statistik (statistikbanken), der i år 2007 har lavet opgørelser over skov- og 

afgrødeproduktionen for 2006. Slagteriaffald vurderes ligeledes at være et potentielt 

råmateriale til biobrændstofproduktionen, hvorfor denne ressource skal indgå i 
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biomasseressourceopgørelsen. Slagteriaffaldsressourcen er i en rapport fra år 2004 

beskrevet i forhold til dens egnethed til biogassektoren (Hummelshøj & Bloch 

2004). Det vurderes, at slagteriaffaldsressourcen i dag nogenlunde svarer til den i år 

2004. Derudover er der fra Danske andelsslagteriers kødfoder- og albuminfabrik 

(DAKA) indhentet oplysninger om den nationale ressource af animalsk fedt (DAKA 

2007). Den samlede mængde husholdningsaffald, og mængden heraf, der potentielt 

vil kunne anvendes til biobrændstofproduktion, vil kort blive beskrevet vha. data fra 

Miljøstyrelsen (2007a).  

På regionalt niveau anvendes dataudtræk fra Dalgaard (2007b), der for hvert amt (før 

kommunalreformen) viser dyrkningsintensiteten for afgrødearterne, vår- og vinter- 

byg, vår- og vinterhvede, triticale, rug, havre, vårraps, vinterraps, kartofler, roer, 

majs og græs i omdrift på sandjord og lerjord. Andre dyrkede afgrødearter 

(industrifrø, lucerne, bælgsæd, korn og græs til ensilering samt græs uden for 

omdrift) indgår ikke i dataudtrækket, da der ikke laves udbyttestatistik for disse. 

Udtrækket er baseret på de nyeste data, der umiddelbart er tilgængelig, dvs. et 

bearbejdet databaseudtræk fra år 2002, som løbende er opdateret mht. udvalgte 

værdier, således at udbytterne repræsenterer "et typisk niveau" for perioden 2002-

2005 (Dalgaard 2007a). Derudover beskrives husdyrproduktions fordeling på 

regionalt plan og hvilken indflydelse husdyrtætheden har på arealanvendelsen. Dette 

belyses ved at sammenholde to regioner (Storstrøms Amt og Sønderjyllands Amt), 

som har vidt forskellige forudsætninger, som præger afgrødesammensætningen. 

 

1.4.2 Metode for bestemmelse af afgrøders konverterbarhed 

Biomassens konverterbarhed afhænger i høj grad af de teknologiske muligheder, da 

al biomasse i teorien kan konverteres til biobrændstof. Da dette projekt forsøger at 

besvare, hvorledes efterspørgslen på biobrændstoffer i år 2020 vil kunne 

imødekommes, tages der højde for teknologier (2. generationsteknologier), som 

forventes at ville være færdigudviklede for kommerciel anvendelse til den tid. Derfor 

beregnes biobrændstofudbytter, som i dag kun er teoretisk opnåelige, men vurderes 

at være realistiske frem mod år 2020. Beregninger af de teoretisk opnåelige 

biobrændstofudbytter er baseret på afgrødebiomassens indhold af kulhydrater 

(sukrose, stivelse, cellulose samt hemicellulose). Afgrødebiomassens indhold af 

sukrose, stivelse, cellulose og hemicellulose er enten fundet i videnskabelige artikler, 

der som oftest har bestemt indholdet af disse stoffer med henblik på andre 

anvendelsesområder (fx madlavningsegenskaber) eller vha. eksperimentelt arbejde, 

som er udført i Program for Bioenergi og Biomasse, Afdelingen for Biosystemer, 

Forskningscenter Risø, Danmarks Tekniske Universitet.  
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1.4.3 Metode for beregning af nettobiobrændstofudbyttet 

Til at beregne nettobiobrændstofudbyttet er der udviklet en model, der både 

varetager den producerede mængde biobrændstodudbytte og det samlede 

energiforbrug ved dyrkning af afgrøden. Biobrændstofudbyttet udgøres af det 

teoretisk opnåelige biobrændstofudbytte, som er fundet i kapitel 3 (se foroven). 

Energiforbruget er til dels fundet vha. videnskabelige artikler, og til dels estimeret 

vha. officielle vejledende tal (fx normer og måltal for hhv. gødnings- og pesticid- 

forbrug). Modellen beregner alle relevante afgrødearters nettobiobrændstofudbytte 

på både sand- og lerjord.   

 

1.4.4 Metode til validering af afgrøder i forhold til bæredygtig biobrænd- 
stofproduktion 

Da der findes mange forskellige anvendelsesområder for bæredygtighed udfærdiges 

en definition på bæredygtig biobrændstofproduktion. Definitionen anvendes herefter 

til at validere afgrødernes egnethed til bæredygtig biobrændstofproduktion vha. 

karaktertildelinger indenfor faktorer, der vurderes at være væsentlige i forhold til 

bæredygtig biobrændstofproduktion. Hvorledes karaktertildelingen foregår, er 

nærmere beskrevet i kapitel 5. Valideringen, som er en kvalitativ analyse, skal være 

med til at besvare hvilke afgrødearter, der vil være bedst egnet til den fremtidige 

biobrændstofproduktion. Den kvalitative analyse betragtes som en metodeudvikling, 

hvor muligheder for brug af metoden og tilsvarende svagheder vil blive belyst. 

 

1.4.5 Metode til udvikling af storylines 

For at beskrive en mulig fremtidsudvikling anvendes som regel scenarier. Scenarier 

bygger dog på sandsynligheder, hvorfor udvikling af disse kræver stort 

baggrundsarbejde. Derfor er der i dette projekt valgt at arbejde med storylines, som 

er mere frit opstillede. Storylines defineres som kvalitative scenarier, som på en 

forståelig måde formidler kompleks information, beskriver omfattende feedback-

effekter og samtidig inkorporerer adskillige fremtidsperspektiver (Alcamo et al. 

2005). Storylines beror i forhold til et kvantitativt scenario på egne forslag og ikke 

sandsynligheder. Tre storylines er i dette projekt defineret således, at efterspørgslen 

på biobrændstoffer skal imødekommes på tre forskellige måder.   
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1.4.6 Beregning af nationalt potentiale for biobrændstofproduktion 

Der er i Microsoft Excel udfærdiget et regneark, som kan beregne den nationale 

produktion af biobrændstoffer under forskellige forudsætninger. Dette regneark har 

således flere variable. Den første er afgrødesammensætning, hvor der med 

udgangspunkt i den nuværende sammensætning kan justeres på antal hektar for hver 

afgrøde afhængig af udvikling / storyline. Den anden variabel er afgrødens 

anvendelse, som deles op i foder, fødevarer og biobrændstoffer. Den tredje variabel 

er teknologi, hvor der kan vælges mellem 1. generations-, 2. generationsteknologi 

eller en kombination heraf. Afgrødeudbytterne (tørstof) er, hvor det har været 

muligt, baseret på data fra Danmarks Statistik og ellers på data fra Dansk 

Landbrugsrådgivnings Budgetkalkuler 2007. Regnearket er et redskab, som kan 

beregne hvorledes en vis mængde biobrændstof kan opnås på det danske 

dyrkningsareal. Selvom regnearket er konstrueret til at beregne den potentielle 

biobrændstofproduktion i år 2020, vil arket også kunne anvendes til at beregne den 

potentielle biobrændstofproduktion i tiden (fra nu og) frem mod år 2020.   

 

1.4.7 Metode for SWOT-analyser 

Ifølge Houben et al. (1999) er en SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats -analyse) et velegnet redskab til strategisk planlægning. 

Analyserne er mest kendt i forbindelse med virksomheder eller enkeltpersoner, hvor 

der skal fastlægges en strategi for den videre udvikling. SWOT-analyser har dog 

også været anvendt til at fastlægge regionale strategier. Således har Karppi (2001) fx 

vurderet SWOT-analyser i forhold til grænseoverskridende handlingsplaner i de 

Skandinaviske lande. 

SWOT-analyser anvendes i dette projekt til at sammenligne potentialet for 

biobrændstofproduktion i to regioner med hinanden. Selvom en del af SWOT-

analysen baseres på konkrete tal fra kapitel 2 og vurdering af potentialet ved tre 

forskellige storylines, vil denne analyse primær være en kvalitativ vurdering. Men 

SWOT-analysen af de to regioner vil primært virke som en opsamling, og vil 

benyttes for kunne tydeliggøre gøre det muligt at sammenholde de to regioners 

biobrændstofproduktionspotentialer med udgangspunkt i forskellige forudsætninger 

og traditioner. 
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2 Biomasseressourcen i Danmark 
Som det fremgår af indledningen er det meget sandsynligt, at 10 % af 

transportsektorens brændstofforbrug i Danmark skal udgøres af biobrændstoffer 

senest i år 2020. Det er dog ikke fastlagt om biobrændstofferne helt eller delvis skal 

baseres på biomasse fra Danmark. Det vil derfor være relevant med en opgørelse 

over den samlede danske biomasseproduktion, som potentielt kan anvendes til 

bioenergiformål herunder biobrændstofproduktion, for at kunne vurdere, om 

Danmark vil kunne være selvforsynende med biobrændstoffer. Dette kapitel 

beskriver således den samlede biomasseproduktion i Danmark anno 2007. 

 

2.1 De ikke-afgrøderelaterede biomasseressourcer 
Selvom der i projektet fokuseres på afgrødebiomassen, er det nødvendigt at 

bestemme den konverterbare biomasse, som ikke er afgrøderelateret, for derved at 

kunne estimere den potentielle biobrændstofmængde produceret herfra. Biomasse 

kan defineres som organisk materiale, hvori der er akkumuleret energi (McKendry 

2002). Foruden afgrødebiomasse kan biomasse bestå af skovhugst, husholdings- og 

slagteriaffald. De ikke-afgrøderelaterede biomasseressourcer beskrives i de følgende 

afsnit. 

 

2.1.1 Skovressourcen  

Ca. 14 % af arealet i Danmark er dækket af skov, men vurderes at stige, efter at 

Folketinget i 1999 satte et mål, at Danmark i løbet af en trægeneration (80 – 100 år) 

skal være dækket af 20 - 25 % skov (Skov- og Naturstyrelsen 2002). Dette betyder 

bl.a., at der skal afgives et landbrugsareal på 70.000 ha til skovrejsning over de 

næste 15 år for at opfylde dette mål (Gylling et al. 2001).  

Den årlige skovhugst varierer fra år til år, men set over en længere periode er 

hugsten relativ konstant. Den seneste opgørelse (over år 2005) viser en årlig 

skovhugst på 2,962 mio. m3 træ, hvoraf de 1,681 mio. m3 anvendes til gavntræ. 

Derudover afsættes 471.500 m3 som brænde, 420.300 m3 som skovflis og 389.000 m3 

som energitræ (Danmarks Statistik 2007d). Dvs. at der i år 2005 anvendtes i alt 

1,281 mio. m3 til bioenergiformål. 
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2.1.2 Husholdningsaffald  

Selvom ikke al husholdningsaffald oprinder fra naturen betragtes denne affaldstype 

som biomasse. Husholdningsaffald kategoriseres i dagrenovation, storskrald og 

haveaffald, hvor dagrenovation udgør 53 % af den samlede mængde husholdnings- 

affald, som er ca. 3,2 mio. tons om året. Den samlede genanvendelse af hus- 

holdningsaffaldet ligger på ca. 32 %, hvor det især er haveaffaldet, der genanvendes 

(Miljøstyrelsen 2007a). Både dagrenovation og haveaffaldet kan i teorien anvendes 

som råmateriale i biobrændstofproduktionen, men pga. den meget varierende 

sammensætning vil disse råmaterialer være bedst anvendt i kraftvarmeværker, som 

også har den største energiudnyttelse (IDA 2006). Det kan derfor antages, at 

husholdningsaffald ikke vil blive anvendt som råmateriale i biobrændstofindustrien i 

Danmark frem mod år 2020, hvormed den ikke omtales yderligere i dette projekt.  

 

2.1.3 Slagteriaffald 

I Danmark slagtes årligt over 24 mio. svin og 0,6 mio. kvæg. Herved produceres der 

i alt ca. 1 mio. ton slagteriaffald (Hummelshøj & Bloch 2004). Denne er omfattet af 

EU’s forordning 1774/2002, som inddeler slagteriaffald i 4 kategorier, der hver især 

beskriver anvendelsesmuligheder herfor. Ikke al slagteriaffald er egnet som 

råmateriale i biobrændstofproduktionen, men det vurderes, at der årligt produceres 

ca. 100.000 tons animalsk fedt, som kan konverteres til biodiesel (DAKA 2007).  

 

2.2 Afgrøderessourcen 
Den største biomasseressource i Danmark er afgrøderessourcen, som derfor også 

regnes for det væsentligste råmateriale på kort sigt i biobrændstofindustrien. 

Danmarks areal udgør 4,3 mio. ha (43.094 km2), hvoraf ca. 63 % svarende til 2,7 

mio. ha er dyrket areal (Danmarks Statistik 2007a). Dyrkningsintensiteten er dog 

meget varierende, hvor der i visse områder af Danmark dyrkes over 90 % af arealet, 

hvorimod landbrugsdyrkning udgør mindre end 20 % af arealet i hovedstadsområdet 

(figur 2.1). På de godt 2,7 mio. dyrket hektar dyrkes den danske afgrøderessource, 

som er på godt 36 mia. kg friskvægt (tabel 2.1). Selvom kornafgrøder optager over 

halvdelen af dyrkningsarealet udgør de kun ca. en tredjedel af afgrødeproduktionen 

(målt i friskvægt). Det samlede kerneudbytte fra kornafgrøder er i år 2006 opgjort til 

at være 8,6 mia. kg kerne. Heraf er hovedparten, ca. 5,5 mia. kg kerne, produceret i 

Jylland. Derimod er Fyn en lille producent, da udbyttet her i år 2006 var 0,9 mia. kg 

kerne. De resterende 2,3 mia. kg kerne dyrkes på Sjælland samt Sydhavsøerne 

(Danmarks Statistik 2007f). Permanent græs, græs og kløver i omdrift står får næsten 
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halvdelen af afgrødeproduktionen (tabel 2.1). Disse data, som kun viser et 

dyrkningsår (2005-2006), stemmer meget godt overens med data fra Dalgaard 

(2007b), som viser et gennemsnit over tre dyrkningsår (2002-2005). 

 
Figur 2.1 Dyrket areal angivet i procent af landarealet (DJF-geodata 2003) 

 

Tabel 2.1 viser den danske afgrødeproduktion; dog er halmressourcen fra 

kornafgrøderne samt rapsafgrøderne ikke medregnet. Den samlede biomasse fra 

halm var ifølge Danmarks Statistik (2007c) 5,235 mia. kg hvoraf 2,230 mia. kg ikke 

blev bjærget.  

 
Tabel 2.1 Den danske afgrødeproduktion fra dyrkningsåret 2005-2006 angivet i mio. kg 

friskvægt (mod.e. Danmarks Statistik 2007f) 

Afgrødeart Region 
Hovedstaden 

Region 
Sjælland 

Region 
Syddanmark 

Region 
Midtjylland 

Region 
Nordjylland 

Hele 
landet 

Kornafgrøder (kerne) 348,3 1.931,8 2.385,8 2.482,2 1.478,2 8.626,3 
Rapsfrø 24,8 100,0 127,1 114,0 68,6 434,5 
Kartofler 13,1 72,3 405,6 657,1 212,5 1.360,6 
Sukkerroer 6,3 1.766,2 621,8 120,8 69,3 2.584,4 
Silomajs 72,8 252,8 2.469,1 1.432,8 1.018,9 5.246,4 
Helsæd 33,0 85,9 568,5 707,4 586,3 1.981,1 
Græs og kløver i omdrift 503,9 738,3 4.052,5 4.047,9 2.541,2 11.883,8 
Permanent græs 222,6 452,2 1.136,0 963,2 892,7 3.666,6 
Lucerne 7,2 22,7 154,2 30,2 2,5 216,7 
Bælgsæd 0,7 8,0 6,7 11,1 6,0 32,5 
I alt      36.032,9 
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2.2.1 Anvendelse af den danske afgrøderessource 

Overordnet anvendes den danske afgrøderessource i dag til tre formål: Fødevare, 

foder og eksport. Anvendelsen af raps fremgår ikke af data fra Danmarks Statistik, 

men det vurderes, at størstedelen af raps eksporteres og anvendes til biodiesel eller 

bliver anvendt til biodieselproduktion i Danmark, hvorefter den færdige biodiesel 

eksporteres (Olesen 2007). Af kornproduktionen eksporteres ca. 14 %, ca. 76 % 

anvendes til foder og kun ca. 4 % af kornproduktionen anvendes til fødevare (tabel 

2.2; Danmarks Statistik 2007b).  

 
Tabel 2.2 Anvendelsen af korn i driftsåret 2006 (1/7-2006-30/6-2007) angivet i mio. kg 

(mod.e. Danmarks Statistik 2007b). 

Anvendelse Hvede Rug Triticale Byg 
Havre og 
blandsæd 

Korn 
i alt 

Høst efter svind 4.658 126 152 3.172 266 8.373 
Lagre primo 960 17 16 859 57 1.909 
Udsæd 142 5 7 118 10 283 
Eksport 843 3 0 540 8 1.394 
Formaling til mel, gryn mv. 210 95 - 0 0 305 
Industriformål 11 - - 290 - 301 
Lagre ultimo 553 13 9 416 44 1.035 
Foderforbrug 3.858 27 152 2.667 261 6.964 
 

Af den bjærgede halm blev ca. 1,4 mia. kg anvendt til fyring, 988 mio. kg anvendt til 

foder og de resterende 638 mio. kg anvendt til strøelse (Danmarks Statistik 2007c). 

Af kartoflerne blev ca. 55 % anvendt til melproduktion, ca. 36 % anvendt til konsum 

og de resterende 9 % anvendtes som læggekartofler. 10 % af sukkerroerne anvendtes 

i år 2006 som foder, hvor de resterende 90 % blev leveret til sukkerfabrikkerne 

(Danmarks Statistik 2007f). Afgrøderne silomajs, helsæd, bælgsæd, lucerne, 

permanent græs samt græs og kløver i omdrift kan alle betegnes som foderafgrøder, 

hvormed det kan antages, at størstedelen heraf anvendes som foder. Hvis denne 

antagelse er korrekt, bliver over 80 % af den danske afgrøderessource anvendt til 

foder. 

 

2.2.2 Afgrødesammensætningen 

Det er væsentligt at kende den danske afgrødesammensætning, dvs. hvilke 

afgrødearter, der dyrkes og hvor stor en andel de udgør, for at kunne vurdere 

hvorledes afgrødeproduktionen kan optimeres på både nationalt og regionalt plan. 

Som det fremgår af tabel 2.3 udgjorde kornafgrøder i år 2006 mere end halvdelen af 

dyrkningsarealet, hvorimod raps, som bl.a. bruges til biodieselproduktion, kun 

udgjorde 5,4 % af arealet (Danmarks Statistik 2007a). Dog peger foreløbige analyser 
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på, at rapsarealet i år 2007 er steget 40 % i forhold til år 2006, hvilket tilskrives en 

øget efterspørgsel (Landbrugsavisen 2007). Majsarealet (silomajs) har været støt 

stigende og udgjorde i år 2006 ca. 5 % af dyrkningsarealet, sandsynligvis på 

bekostning af sukkerroer (herunder foderroer), som i år 2006 kun stod for 3 % af 

dyrkningsarealet. Udtagne arealer udgjorde 7,1 % af dyrkningsarealet svarende til 

193.348 ha, hvoraf ca. 150.000 ha er braklagte og ca. 30.000 ha er dyrket med 

nonfoodafgrøder (Danmarks Statistik 2007a).  

 
Tabel 2.3 Afgrødesammensætningen i Danmark for dyrkningsåret 2005-2006 (mod.e. 

Danmarks Statistik 2007a) 

Afgrødeart Areal (ha) I procent (%) 
Kornafgrøder  55,8 
Vårbyg 527 158  
Vinterbyg 161 241  
Vårhvede 10 257  
Vinterhvede 682 080  
Havre 60 288  
Vinterrug 29 755  
Triticale + andre kornarter 42 036  
Oliefrø 5,4 
Vårraps 2 521  
Vinterraps 121 948  
Bælgsæd 0,4 
Ærter + anden bælgsæd 11 353  
Fabriksafgrøder 3,0 
Kartofler 37 954  
Sukkerroer 45 688  
Græs m.m. 28,9 
Industrifrø 124 840  
Silomajs 135 245  
Helsæd 63 998  
Lucerne 3 982  
Græs + Kløver i omdrift 270 840  
Permanent græs 189 384  
Udtagne arealer 193 348 7,1 
  
I alt 2 713 916  

 

2.2.3 Forskelle i den regionale afgrødesammensætning 

Biomasseressourcen er på landsplan nødvendigt at bestemme, for at kunne vurdere 

om de nationale mål vedrørende iblanding af biobrændstoffer kan imødekommes ved 

dansk produceret biobrændstof. Da biomasseressourcen som tidligere nævnt 

afhænger af afgrødesammensætningen, er det derfor afgrødevalg og afgrøde- 

anvendelse, som er afgørende for biomasseforsyningen til biobrændstofindustrien. 

Afgrødevalg og afgrødeanvendelse afhænger meget af regionale forhold, og det kan 

derfor være nødvendigt, at belyse de regionale faktorer, der bestemmer den regionale 
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afgrødesammensætning. Det vurderes at være fire faktorer, som gennem tiderne har 

været væsentlige for landmandens valg af afgrøder: Tekstur, husdyrproduktionen, 

infrastruktur og fabrikkernes placering, hvor især de to førstnævnte har været 

afgørende for afgrødevalg. Disse fire forhold og deres indflydelse på afgrøde- 

sammensætningen belyses i de følgende afsnit. 

 

2.2.3.1 Teksturen 

Teksturen i Danmark er meget varierende; således er lerjord mest repræsenteret på 

Fyn, Sjælland, Sydhavsøerne samt den østlige del af Jylland, hvorimod sandjord  

mest er repræsenteret i Syd-, Vest- og Nordjylland (figur 2.2). 
 

             
Figur 2.2 Fordeling af jordtyper i Danmark (DJF-geodata 2003). 

 

Teksturen kan påvirke afgrødeudbyttet, da forskellige jordtyper giver afgrøderne vidt 

forskellige vækstbetingelser. Fx vil en lerjord som regel være rigere på 

plantenæringsstoffer end en sandjord. Tekstur kan dog også påvirke afgrødeudbyttet 

indirekte, da visse jordtyper kan vanskeliggøre jordbearbejdning, høst og andre 

markoperationer. Fx kan kartofler være vanskelige at dyrke på lerjorde, da 

lerfraktionerne sætter sig til de mekaniske dele i kartoffeloptageren og derved 

vanskeliggør kartoffeloptagning. Disse faktorer gør således visse afgrødearter mere 

fordelagtige at dyrke på lerjorde og andre afgrødearter mere fordelagtige at dyrke på 

sandjord. Hvorvidt teksturen er afgørende for afgrødesammensætningen på regionalt 

niveau er vanskeligt at bestemme. Dog ses en trend, hvor regioner med høj 

forekomst af lerjorde i højere grad dyrker afgrødearter med ideelle vækstbetingelser 
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på lerjorde, hvorimod der i regioner med høj forekomst af sandjorde ikke bliver 

dyrket samme afgrødearter (figur 2.3).  
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Figur 2.3 Den procentvise andel i afgrødesammensætning for otte udvalgte afgrøder i ti 

amter. Tallene i parentes angiver den procentvise forekomst af lerjorde i amterne. Amterne er 

sorteret efter forekomsten af lerjorde, dvs. Ribe Amt har den laveste forekomst af lerjorde, 

hvorimod Storstrøms Amt har den højeste forekomst af lerjorde (mod.e. Dalgaard 2007b). 

 

Af figur 2.3 kan aflæses, at vinterhvede og sukkerroer i højere grad bliver dyrket i 

amter med høj forekomst af lerjorde. Omvendt forholder det sig med græs, majs og 

kartofler, der i højere grad bliver dyrket i amter med ringe forekomst af lerjorde. 

Dette viser en tendens, hvor teksturen kan være medvirkende til, at nogle 

afgrødearter i visse områder / regioner bliver dyrket mere intensivt end i andre. 

For andre afgrøder er dyrkningsintensiteten mere konstant, hvor fx vår- og vinterbyg 

bliver dyrket ligeligt uanset forekomsten af lerjorde. I visse tilfælde kan 

dyrkningsintensitet af en afgrødeart variere meget, uden at det har forbindelse til 

forekomsten af lerjorde (fx nicheafgrøder).  

Dyrkningsarealet er en begrænset ressource, hvilket kræver en prioritering af arealet 

ved et afgrødevalg. Når fx en afgrødeart i et område dyrkes mere intensivt, vil det 

altså være på bekostning af andre afgrødearter.  
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2.2.3.2 Husdyrproduktionens påvirkning på afgrødesammensætning 

Som tidligere nævnt anvendes ca. 80 % af dyrkningsarealet til foderproduktion, 

hvilket medfører, at husdyrbedrifter har en markant påvirkning på afgrøde- 

sammensætningen. Dette gør sig ikke kun gældende på national plan men også på 

regionalt plan, hvor husdyrtætheden og bedriftstyper er meget varierende (Danmarks 

Statistik 2007e). Jylland står for langt den største husdyrtæthed, hvorimod 

Sydhavsøerne og Vestsjælland til sammenligning ikke har nævneværdig husdyr- 

produktion. Dette illustreres ved figur 2.4, som viser tætheden for både svin og 

kvæg, der tilsammen udgør stort set hele husdyrproduktionen i Danmark. Af figuren 

fremgår det endvidere, at de vestbeliggende amter (Fyn og i Jylland) enten har høj 

svinetæthed, høj kvægtæthed eller en kombination heraf.  

 

(a) (b) 

Figur 2.4 Svine- (a) og kvægtætheden (b) angivet i antal dyr per 100 ha landbrugsareal (Dansk 
Landbrug 2007). 
 

Hypotetisk vil det kunne antages, at al foderproduktion foregår i det vestlige 

Danmark, hvor husdyrene befinder sig. Sådan forholder det sig med grovfoder (figur 

2.5), som er en generel betegnelse for fodermidler, der har strukturværdi ved fodring 

af drøvtyggere (herunder kvæg) og et relativt lavt energiindhold. Fodermidler som 

græs til afgræsning samt græs-, helsæds- og majsensilage hører under kategorien 

grovfoder, hvorimod foderroer ikke betegnes for grovfoder, da foderroer udgør et 

strukturløst og energirigt foder på linje med korn og kraftfoder (Bjergmark et al. 

2005).  
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Figur 2.5 Forekomst af grovfoder angivet i procent af det dyrkede areal (DJF-geodata 2003). 

 

Som det fremgår af figur 2.5 er andelen af foderafgrøder større i Jylland end i det 

øvrige Danmark. I Jylland udgør grovfoderandelen omkring 10 % af landarealet, 

hvorimod grovfoderandelen på Fyn, Sjælland og Sydhavsøerne udgør mindre end 2 

% (figur 2.5). Forskellen er dog tydeligere ved kun at se på majs, som primært bliver 

ensileret og anvendt som kvægfoder. Af figur 2.6 fremgår det, at majs nærmest ikke 

bliver dyrket i det østlige Danmark, hvorimod forekomsten af afgrøden er langt 

højere i Jylland (især i det sydlige). 

 
Figur 2.6 Forekomst af majs angivet i procent af det dyrkede areal (DJF-geodata 2003). 
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Derimod bliver korn (vår- og vinterbyg, vår- og vinterhvede, havre, rug og triticale), 

som primært anvendes til svinefoder, ikke udelukkende dyrket i områder, hvor 

svineproduktionerne befinder sig. Af figur 2.7 fremgår det, at kornintensiteten er høj 

i Østjylland, hvor svinetætheden tilsvarende er høj. Men på Sjælland og Sydhavs- 

øerne, hvor svinetætheden er lav, er kornintensiteten ligeledes høj.   

 

 
Figur 2.7 Regional oversigt over kornareal angivet i procent af det dyrkede areal (DJF-

geodata 2003). 

 

Der er således forskel på grovfoder og korn, som primært anvendes til svinefoder. 

Denne forskel vurderes at skyldes to årsager. Den ene er, at dyrkning af korn og i 

særdeleshed vinterhvede egner sig bedst i Østdanmark. Den anden årsag er, at korn 

let lader sig transportere uden større omkostninger, hvorfor korntransport på både 

national og global plan er hyppig anvendt. Derimod er det langt mere besværligt og 

omkostningsfuldt at transportere grovfoder over større distancer. 

 

2.2.3.3 Infrastruktur / Fabrikkers placering 

For primærproducenter er det væsentlig, at der dyrkes en afgrøde, som relativ let kan 

afsættes, og at der ikke er høje omkostninger forbundet med levering. Som nævnt i 

det foregående afsnit lader korn sig transportere langt billigere end grovfoder, 

hvorfor grovfoder dyrkes lokalt. Det samme gælder når en række fabriksafgrøder 

skal afsættes, hvor distancen mellem mark og fabrik kan være en afgørende faktor. 

Dette gør sig gældende for både sukkerroer og kartofler, som er de mest dyrkede 
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fabriksafgrøder i Danmark (tabel 2.2). Især sukkerroedyrkning er meget koncentreret 

på Sydhavsøerne (figur 2.8), hvor de to sukkerfabrikker, der er de eneste i Danmark, 

er beliggende. Lerjordene, som giver roerne gode vækstbetingelser (Bjergmark et al. 

2005), er i høj grad medvirkende til den høje sukkerroekoncentration på 

Sydhavsøerne, men sukkerroedyrkning forefindes næsten ikke i andre regioner, der 

også har en høj forekomst af lerjorde.  

 

 
Figur 2.8 Forekomst af sukkerroer angivet i procent af landareal (DJF-geodata 2003) 

 

Fabrikkernes placering kan således være afgørende for afgrødevalg, dyrknings- 

traditioner og derved være den primære årsag til høje afgrødekoncentrationer i 

enkelte regioner. 

 

2.3 Sammenligning af to regioner 
Som nævnt i afsnit 1.4.1 vil Sønderjyllands Amt blive sammenholdt med Storstrøms 

Amt for at vurdere biobrændstofpotentialet frem mod år 2020 på mere regionalt plan. 

Disse to regioner bliver i dette projekt brugt som eksempel, fordi de har vidt 

forskellige forudsætninger. Sønderjyllands Amt repræsenterer på den ene side en 

region med høj husdyrtæthed og har en afgrødesammensætning, som er domineret af 

foderafgrøder. Storstrøms Amt repræsenterer derimod en region med lav husdyr- 

tæthed, og har en afgrødesammensætning, som er domineret af salgsafgrøder. 

 

 



 

Danmarks potentiale for afgrødebaseret biobrændstofproduktion i år 2020  28 

2.3.1 Afgrødesammensætningen i Sønderjyllands Amt 

Som det fremgår af figur 2.2 består regionen Sønderjyllands Amt både af sandjorde, 

som er beliggende vest for stilstandslinjen, og lerjorde, der ligger i den østlige del af 

Sønderjylland. Således udgør sand- og lerjord hhv. ca. 60 og 40 % af omdriftsarealet 

(Dalgaard 2007b). Denne opdeling medfører bl.a. en stor variation i udbytterne 

(tabel 2.4). 

 
Tabel 2.4 Afgrødesammensætning og udbytter i Sønderjyllands Amt (Dalgaard 2007b). 

Afgrøde Udbytte (hkg/ha) Areal (ha) 

 Lerjord 
Uvandet 
sandjord 

Vandet 
sandjord Gennemsnit Lerjord 

Uvandet 
sandjord 

Vandet 
sandjord Total 

Vårbyg 57 42 52 49 19.557 24.452 10.504 54.512 
Vinterbyg 69 48 56 59 6.493 5.503 2.343 14.339 
Vårhvede 54 39 50 47 722 874 383 1.979 
Vinterhvede 81 55 69 74 39.103 13.002 5.568 57.673 
Rug 55 42 53 46 418 2.721 1.170 4.309 
Havre 54 44 55 50 2.776 3.696 1.558 8.030 
Triticale 56 41 51 46 636 2.459 1.042 4.138 
Vårraps 21 16 20 19 290 300 77 668 
Vinterraps 36 25 31 32 6.103 3.060 725 9.888 
Kartofler 409 377 460 450 444 225 3.583 4.252 
Roer fabrik 590 462 0 560 771 235 0 1.006 
Majs 343 324 359 347 2.927 3.941 9.156 16.023 
Græs i omdrift 421 396 487 449 8.884 7.250 16.811 32.944 

 

Af tabel 2.4 kan der endvidere aflæses, at afgrøder, der medfører betydningsfulde 

merudbytter på lerjorde (fx vinterhvede og vinterraps), bliver foretrukket på ler- 

jordene. I Sønderjyllands Amt har tekstur således også stor indflydelse på afgrøde- 

valget.  

  

2.3.1 Storstrøms Amt 

Regionen Storstrøms Amt er domineret af lerjorde. Således udgøres 80 % af 

dyrkningsarealet i denne region af lerjorde (Dalgaard 2007b). Som det fremgår af 

figur 2.4 er svine- og kvægtætheden meget lav i Storstrøms Amt i forhold til andre 

regioner i Danmark. Dette har indflydelse på afgrødesammensætningen, hvor arealet 

med grovfoderafgrøder (majs og græs i omdrift) tilsvarende er lille (tabel 2.5).   
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Tabel 2.5 Afgrødesammensætning og udbytter i Storstrøms Amt (Dalgaard 2007b). 

Afgrøde Udbytte (hkg/ha) Areal (ha) 

 Lerjord
Uvandet 
sandjord 

Vandet 
sandjord Gennemsnit Lerjord 

Uvandet 
sandjord 

Vandet 
sandjord Total 

Vårbyg 63 47 53 61 55.202 7.196 129 62.528 
Vinterbyg 71 51 56 68 4.806 945 15 5.766 
Vårhvede 54 42 48 53 712 109 1 822 
Vinterhvede 83 62 68 81 61.316 8.327 165 69.809 
Rug 66 51 54 56 366 639 19 1.024 
Havre 56 48 55 54 725 274 10 1.010 
Triticale 58 48 51 53 117 127 6 250 
Vårraps 21 17 20 20 199 67 2 267 
Vinterraps 36 30 31 35 4.472 885 7 5.363 
Kartofler 351 322 315 342 584 24 177 785 
Roer fabrik 590 503 0 581 27.949 3.067 0 31.016 
Majs 358 324 359 353 2.128 445 101 2.674 
Græs i omdrift 378 341 359 369 3.837 1.168 440 5.444 

 

Vinterhvede og Vårbyg er de mest dyrkede afgrøder i Storstrøms Amt sammen med 

sukkerroer (tabel 2.5). Til gengæld dyrkes afgrøderne vårhvede, rug, triticale, havre, 

vårraps og kartofler på et meget lille areal. Af tabel 2.5 kan udledes, at afgrøder, som 

giver betydelige merudbytter ved dyrkning på lerjorde, er de mest repræsenterede i 

Storstrøms Amt. 

 

Som det er vist i dette kapitel 2 har tekstur en stor indflydelse på afgrødevalg, men 

også husdyrproduktionen og den øvrige infrastruktur herunder fabrikkers placering 

har stor indflydelse på arealanvendelse og afgrødesammensætningen. Ved at 

sammenholde Sønderjyllands Amt med Storstrøms Amt er det vist, at ovennævnte 

faktorer påvirker afgrødesammensætningen i disse to regioner, og at der er regionale 

forhold, der skal tages hensyn til. Biomasseressourcen betragtes oftest som en 

national ressource, men tilgængeligheden af den er oftest bestemt af de regionale 

forhold. Således vil den dyrkede biomasse som regel være mere tilgængelig i 

regioner med lav husdyrtæthed end i regioner med høj husdyrtæthed. Disse forhold 

bør indgå i eventuelle projekter, hvori der planlægges opført biobrændstof- 

produktioner/fabrikker. Hvorledes de regionale forhold har betydning for bio- 

brændstofproduktionspotentialet vil blive behandlet i kapitel 6. 



 

Danmarks potentiale for afgrødebaseret biobrændstofproduktion i år 2020  30 

3 Konvertering af biomasse til biobrændstoffer 
Ved fremstilling af biobrændstoffer er det nødvendigt at kende biomassens egen- 

skaber for at kunne bestemme hvilke afgrødekomponenter, som kan konverteres. Da 

foreliggende projekt tager udgangspunkt i biodiesel og bioethanol produceret på 

basis af afgrødearter, som kan dyrkes under danske forhold, vil teknologier samt 

afgrødeegenskaber, der er nødvendige ved konvertering til hhv. biodiesel og 

bioethanol, beskrives i dette kapitel.  

 

3.1 Biodiesel  
Det vigtigste råmateriale til fremstilling af biodiesel er planteolier, som udvindes af 

olieholdige planter. Næsten alle planteolier er egnet til fremstilling af biodiesel, men 

i Europa anvendes primært rapsfrø. 

Biodiesel kan dog også fremstilles af andre råmaterialer, hvor brugt fritureolie og 

især slagteriaffald vurderes at have stort biodieselpotentiale. Fremstilling af biodiesel 

fra slagteriaffald beskrives kun kort (afsnit 3.1.2), da den ikke er afgrøderelateret, 

men som dog samtidig vurderes til potentielt at kunne blive betydningsfuld i den 

danske biodieselproduktion frem mod år 2020. 

 

3.1.1 Fremstilling af rapsdiesel  

Planteolier er triglyceride, dvs. en forbindelse af tre fedtsyremolekyler og glycerin. 

Efter at planteolien er blevet presset ud af frøene tilsættes methanol og en katalysator 

(fx kaliumhydroxid eller natriumhydroxid), hvorved esterficeringen sættes i gang. 

Under esterficeringen bliver triglyceriderne spaltet op i glycerin og i frie fedtsyrer, 

der umiddelbart efter reagerer med methanol, hvorved der dannes fedtsyremethyl- 

ester (FAME). Glycerin er således blevet substitueret med methanol. Herefter fjernes 

glycerinen fra FAME, hvorefter det skal renses for uønskede komponenter (figur 

3.1).  

 

 

 

 

 
Figur 3.1 Principperne ved fremstilling af rapsdiesel. R1, R2 og R3 angiver fedtsyrer, der 

først fraspaltes glycerin, og umiddelbart efter reagerer med methanol, hvorved der dannes  

fedtsyremethylestre (biodiesel) (mod.e Oberndorfer 2007) 

(C2H3O2)R1

(C2H2O2)R1(C2HO2)R2(C2H2O2)R3      +   3 C3OH (C2H3O2)R2 +         C3H8O3

(C2H3O2)R3

triglycerid methanol fedtsyremethylestre glycerin
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Katalysatoren fjernes ved at tilsætte syre (salt- eller svovlsyre), som danner et 

tungtopløseligt salt. Ved at tilsætte vand og efterfølgende fordampning bliver alle 

uønskede komponenter fjernet. Udover primærproduktet biodiesel forefindes også 

biprodukterne glycerin, uorganisk salt og frie fedtsyrer som alle kan bruges i andre 

industrier (Oberndorfer 2007). 

 

3.1.1.1 Olieholdige afgrødearter 

Mere end 230 plantearter har frø, frugt eller rødder, som indeholder olie. Men kun de 

færreste arter egner sig til biodieselproduktion enten pga. oliens kvalitet eller pga. 

udbyttestørrelserne. Velegnede afgrøder til biodieselproduktion er oliepalmer, 

solsikke, sojabønner og raps, som alle har et højt indhold af olie (tabel 3.1). 

 

Tabel 3.1 Olieindhold fra fire udvalgte plantearter (Peters 2007). 

Planteart Gennemsnitligt olieindhold (%) 
Oliepalme 40 – 65 
Solsikke 36 – 44 
Soyabønner 16 – 19 
Raps 39 – 43 

 

Vår- og vinterraps er som tidligere nævnt de eneste olieholdige afgrødearter, som 

bliver dyrket i stor skala i Danmark, fordi andre olieholdige afgrødearter ikke kan 

dyrkes kommercielt. Derfor vil resten af projektet kun omhandle vår- og vinterraps, 

når der skrives om biomasse til biodiesel. 

Når rapsfrø anvendes som biomasse kaldes produktet for Rapsolie Methyl Ester 

(RME), som er den mest udbredte biodiesel i Europa. RME udbyttet afhænger af 

olieindholdet, som igen afhænger af sortsvalg. Af de tilgængelige vinterrapssorter 

har Oase det højeste olieindhold (49,9 % per tørstof), men medfører til gengæld et 

lavere frøudbytte end andre sorter. Lioness er en vinterrapssort, som både giver et 

højt udbytte og har et højt indhold af olie (49,7 %). Til sammenligning har 

vårrapssorten Ability, som er den vårrapssort med de højeste frøudbytter, et 

olieindhold på 44,9 % (Willas 2006; Danmarks Jordbrugsforskning & Dansk 

Landbrugsrådgivning 2007). Det er ikke kun frøudbytte og olieindhold, som har stor 

betydning for det endelige biodieseludbytte. Det er således også oliens 

sammensætning, der har betydning for selve konverteringen, da denne har 

indflydelse på raffineringen af biodiesel. Olien hos en almindelig rapssort består af 5 

% palmitinsyre, 1 % stearinsyre, 15 % oleinsyre (oliesyre), 14 % linolsyre, 9 % 

linolensyre og 45 % ”erucic” syre. Den ideelle rapssort vil have en oliesammen- 

sætning med et oliesyreindhold over 90 % hvorimod linol- og linolensyreindholdet 

bør være mindst mulig (Carlsson et al. 2007). Denne oliesammensætning fås dog 
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kun hos muterede rapssorter, som endnu ikke er frigivet til kommerciel dyrkning. 

Det er dog sandsynligt, at der frem mod år 2020 vil blive anvendt rapssorter med 

bedre egenskaber i forhold til konvertering til biodiesel, hvormed biodieseludbyttet 

også kam forventes at blive større. Ved anvendelse af de rapssorter, som er 

tilgængelig i dag fås i gennemsnit ca. 400 g biodiesel per kg rapsfrø (Simonsen 

2007). 

 

3.1.2 Anden generations biodiesel 

Som tidligere nævnt vil andre råmaterialer end planteolier kunne anvendes til 

biodieselproduktionen. Slagteriaffald har pga. dets høje indhold af animalsk fedt 

gode egenskaber som råmateriale. Konvertering af animalsk fedt til biodiesel er dog 

mere kompliceret end biodieselproduktion af vegetabilske olier og betegnes som 2. 

generations biodiesel. Komplikationen består i, at indholdet af frie fedtsyrer er 

markant højere, hvilket kan give procesmæssige problemer, hvis ikke disse 

omdannes til fedtsyremethylestre. Derfor kræves en forbehandling, hvor der 

gennemføres en sur forestring med svovlsyre som katalysator (Daka 2007). 

Energieffektiviteten er temmelig høj, idet 1 kg animalsk fedt resulterer i 1 kg 

biodiesel (Hansen 2007). 

 

3.2 Bioethanol 
I dag anvendes typisk kun hvede og majskerner som biomasse til kommerciel 

bioethanolproduktionen, men al biomasse indeholder sukker (kulhydrater) enten i 

form af sukrose, stivelse, cellulose eller hemicellulose, som kan konverteres til 

bioethanol. Konverterbarheden afhænger dog af de teknologiske muligheder, 

samtidig med at ethanoludbyttet skal være tilstrækkelig stort for at det kan svare sig 

rent økonomisk. Rent teoretisk kan alle ovennævnte komponenter konverteres, og da 

dette projekt fokuserer på den potentielle biobrændstofproduktion i år 2020, antages 

det, at teknologien til den tid vil være i stand til at konvertere hele sukkermængden. 

Det vil derfor være væsentligt at bestemme indholdet af sukrose, stivelse, cellulose, 

hemicellulose samt lignin1 for alle danske afgrødearter, for at kunne estimere 

biobrændstofproduktionen herfra. 

 

 

                                                      
1 Lignin kan ikke konverteres til ethanol men har høj brændværdi og gødningsværdi (Thomsen et al. 

2007) 
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3.2.1 Afgrødearters kemiske sammensætning i forhold til bioethanol- 
produktionen  

Der er lavet adskillige studier over de forskellige afgrødearters sammensætning af 

ovennævnte indholdssttoffer, men kun få er lavet i forbindelse med konvertering af 

biomasse til bioethanol. Derfor er der i foreliggende projekt samlet op på data 

omkring danske afgrødearters indhold af sukrose, stivelse, cellulose, hemicellulose 

samt lignin (tabel 3.2). Disse data danner grundlag for at kunne beregne de teoretisk 

mulige ethanoludbytter for alle afgrødearter (kapitel 3). Rapsfrø og andre olieplanter 

er ikke repræsenteret i tabel 3.2, da disse råmaterialer vurderes at være mest 

velegnede til biodieselproduktionen (afsnit 3.1). For visse råmaterialer/afgrøder har 

det ikke været muligt at finde litteratur, eller det har kun været muligt at finde én 

kilde, der oplyser indholdet af sukrose, stivelse, cellulose, hemicellulose og lignin. 

Tabellen er derfor ikke komplet, men forsøger at angive et spektrum eller en ca.-

værdi, hvilket vurderes at være det bedste estimat. Men der vil også være andre 

faktorer, som gør at den reelle kemiske sammensætning afviger fra den i tabel 3.2 

angivne værdi. Det kan fx være kvælstofgødskning, som praktiseres ved dyrkning af 

de fleste afgrødearter. Aufhammer et al. (1996) har vist, at sammensætningen i 

hvede, triticale og rug er bedst i henhold til konvertering uden kvælstoftilførsel og 

forringes ved stigende kvælstoftilførsel. Dette kan dog ikke opveje det stigende 

tørstofudbytte, som stigende kvælstoftilførsel vil medføre. Dvs. ethanoludbyttet per 

hektar bliver større ved stigende kvælstoftilførsel selvom sammensætningen 

forringes.  

En anden faktor, der har betydning for afgrøders kemiske sammensætning er 

forædling. Fx er korn i mange år blevet forædlet til at have bedre egenskaber i 

forhold til foder og fødevarer, hvilket opnås ved et større proteinindhold. Men et 

større proteinindhold i korn forringer dets egenskaber i forhold til konvertering til 

bioethanol (Aufhammer et al. 1996). Det kan således være muligt, at der findes 

afgrødesorter, der har bedre konverterinsegenskaber og større indhold af kulhydrater 

end de værdier, som er angivet i tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 Danske afgrødearters indhold af sukrose, stivelse, cellulose, hemicellulose og ligning (g/kg DM). 

Råmateriale Sukrose Stivelse Cellulose Hemicellulose Lignin Reference 
 min maks min maks min maks min maks min maks  
Bygkerne 12 12 496 645 10 10 44 44 7 9 Knudsen 1997; Jondreville et al. 2001 
Hvedekerne 11 11 618 705 20 20 61 61 7 19 Knudsen 1997; Jondreville et al. 2001; Peters 2007
Rugkerne 19 19 613 665 16 16 68 68 8 21 Knudsen 1997; Jondreville et al. 2001 
Havrekerne 11 11 468 557 14 14 33 33 32 32 Knudsen 1997 
Triticalekerner - - 648 712 - - - - 7 12 Jondreville et al. 2001 
Majskerne 13 13 650 765 22 22 48 48 1 11 Knudsen 1997; Jondreville et al. 2001 
Sukkerroer 160 265 18 18 272 272 221 221 18,5 18,5 Özboy et al. 1998, Peters 2007 
Kartofler - - 480 800 27 27 25 25 28 28 Peters 2007; Golubowska 2005 
Kløver - - - - 156 156 105 105 144 144 Thomsen et al. 2007 
Ærter 30 30 454 454 53 53 30 30 12 12 Knudsen 1997 
Lupin 24 24 14 14 131 131 65 65 12 12 Knudsen 1997 
Græs 22 22 25 25 162 240 100 175 128 162 Knudsen 1997 
Lucerne 13 13 68 68 139 450 100 150 50 175 Knudsen 1997; Dien et al. 2006 
Hestebønne 27 27 407 407 81 81 21 21 20 20 Knudsen 1997 
Energipil - - - - 450 560 130 140 120 140 Szczukowski et al. 2002 
Staudehirse - - - - 286 348 265 282 130 182 Adler et al. 2006 
Byghalm - - - - 413 445 270 299 63 98 Antongiovanni & Sargentini 1991 
Hvedehalm - - - - 250 300 210 355 150 190 Peters 2007; Thomsen et al. 2006 
Rughalm - - - - 408 408 250 250 161 161 Petersson et al. 2007 
Havrehalm - - - - 410 410 160 160 110 110 Antongiovanni & Sargentini 1991 
Rapshalm - - - - 273 273 172 196 142 142 Petersson et al. 2007 
majsaffald - - - - 286 410 337 364 44 87 Tolera et al. 1998; Varga et al. 2002 
melasse 27 27 0 0 195 195 - - 35 35 Knudsen 1997 
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Som det fremgår af tabel 3.2 er der stor forskel på afgrødearternes indhold af de 

forskellige kulhydrater. Sukkerroer har det største indhold af sukrose målt per kg 

tørstof, hvor kornafgrøderne sammen med markært og hestebønne har et højt indhold 

af stivelse. Indholdet af lignocellulose (cellulose, hemicellulose og lignin), hvor 

konvertering kræver 2. generationsteknologi, er derimod højest hos afgrøderarterne 

lucerne, pil, staudehirse samt halm fra raps og kornafgrøderne.  

Forholdet mellem cellulose- og ligninindholdet er meget væsentlig i forhold til 

konvertering, da et højt ligninindhold reducerer konverteringen af cellulose til 

ethanol (McKendry 2002). Det er især græs, pil og afgrøderesterne herunder halm, 

som har et højt indhold af lignin.  

 

3.2.2 Fremstilling af bioethanol 

For at fremstille bioethanol er det nødvendigt med mindst to skridt: fermentering og 

destillering. Visse råmaterialer (fx melasse og sukkerrør), som indeholder over 50 % 

monomere sukkerarter, kan dog fermenteres direkte til ethanol, hvorved 

forbehandling med enzymhydrolyse overflødiggøres (Thomsen et al. 2003). 

Råmaterialer til bioethanolfremstilling kan deles op i to kategorier, hvor den første 

kategori udgøres af biomasse, som har et højt indhold af enten sukrose eller stivelse, 

og hvor den anden kategori udgøres af biomasse, som har et højt indhold af 

lignocellulose. Fremstillingen af førstnævnte kategori foregår ved 

førstegenerationsteknologi, som i dag anvendes i store dele af verden, hvorimod 

fremstillingen af sidstnævnte kategori kræver andengenerationsteknologi, som endnu 

ikke er tilgængelig i kommerciel skala (Thomsen et al. 2007). Begge processer er 

illustreret ved figur 3.2 og beskrives i de følgende afsnit. 

 

 
Figur 3.2 Fremstilling af bioethanol ved henholdsvis direkte fermentering, første- og 

andengenerationsteknologi. Andengenerationsteknologi omfatter i alt fem trin (de farvede 

kasser), hvor førstegenerationsteknologien ikke kræver fysisk/kemisk forbehandling, og hvor 

den direkte fermentering hverken kræver fysisk/kemisk forbehandling eller enzymatisk 

hydrolyse.   
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3.2.2.1 Fermentering af stivelse til ethanol (1. generationsteknologi) 

Ved anvendelse af stivelsesholdige afgrøder (fx korn eller majs) som råmateriale vil 

det være nødvendigt med en hydrolyse, hvorved sukkeret i stivelsen frigøres. Dette 

gøres ved at knække kernerne ved enten tør- eller vådformaling. Ved tørformaling 

findeles kornene under tørre forhold og blandes op med vand efterfølgende (Kelsall 

& Lyons 1999a). Ved vådformaling blandes kornet med vand og findeles, hvorved 

fibre, proteiner, kim og stivelse adskilles (Keim 1999). Når formalingen er 

gennemført konverteres stivelsen til monomert sukker via hydrolyse, hvor 

amyloglycosidaseenzymet tilsættes og hvor efterfølgende tilsætning af almindelig 

bagegær konverterer sukkeret til alkohol (Kelsall & Lyons 1999b). 

 

3.2.2.2 Fermentering af lignocellulose til ethanol (2. generationsteknologi) 

Lignocellulose findes i større koncentrationer i træ, halm og andre affaldsprodukter 

fra fødevareindustrien. Imidlertid er konvertering af lignocellulose vanskelig og 

kræver udvikling af ny teknologi (2.generationsteknologi). Lignocellulose 

indeholder to typer af polysakkarider: cellulose og hemicellulose, som begge er 

stærkt bundet til lignin. Lignin besværliggør konvertering, da stoffet beskytter 

cellulose og hemicellulose mod de enzymer, som nedbryder cellulose samt 

hemicellulose (McKendry 2002). Ligninen kan dog fjernes vha. af forskellige 

forbehandlingsteknikker (Katzen et al. 1999). 

 

3.2.3 Teoretisk ethanoludbytte  

Biomassens indhold af sukrose, stivelse, cellulose og hemicellulose er væsentlig at 

kende for at kunne beregne hvor stor en andel, der teoretisk kan konverteres til 

bioethanol. Sukrose-, stivelse-, cellulose- og hemicelluloseindholdet (se tabel 3.2). 

Tabel 3.2 danner grundlag for beregninger af teoretisk opnåeligt bioethanoludbytte. I 

de følgende afsnit gives en kort beskrivelse af hvorledes ethanoludbyttet beregnes på 

baggrund af sukrose-, stivelse-, cellulose- og hemicelluloseindholdet i biomassen. 

 

3.2.3.1 Sukrose 

Sukroseindholdet i råmaterialer angiver indholdet af sukker. Et sukrosemelekyle 

består af et glukosemolekyle og et fruktosemolekyle (figur 3.3). 
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Figur 3.3 Sukrosemolekyle, som består af et glucose- og fructosemolekyle. 

 

Ved konvertering af sukrose til ethanol spaltes glucose- og fructosemolekylerne fra 

hinanden, hvorved der optages vand. Derfor skal sukroseandelen ganges med 1,05 

ved beregning af glukoseindholdet. Herefter ganges med 0,51, som er gærens 

maksimale ydeevne ved fermentering til ethanol (Ingledew 1999). 

 

3.2.3.2 Stivelse 

Også stivelse skal omdannes til glukose før det kan fermenteres til ethanol. Stivelse 

optager ligeledes vand (hydrolyse) ved omdannelse til glukose (figur 3.4). 

 

 

 

 

 
Figur 3.4 Ved hydrolyse af stivelse og cellulose samt tilsætning af enzymer dannes glukose. 

Herefter fermenteres glukosen, hvilket resulterer i ethanol og kuldioxid  (mod.e Thomsen et 

al. 2003). 

 

For at beregne glukoseindholdet skal stivelsesindholdet ganges med 1,1, fordi 

vandoptagelsen ved hydrolyse af cellulose er lidt større end vandoptagelsen ved 

hydrolyse af sukrose (afsnit 3.2.3.1). Herefter ganges der tilsvarende sucrose- 

beregningerne med 0,51 for gærens maksimale ydeevne (Thomsen et al. 2003). 

 

3.2.3.3 Lignocellulose 

Lignocellulose består som tidligere nævnt af cellulose, hemicellulose samt lignin. 

Sidstnævnte kan ikke konverteres til ethanol, men vil efter konvertering af de to 

førstnævnte være et biprodukt, som har stor brændværdi (Thomsen et al. 2007). 

Cellulose er ligesom stivelse et C6-sukker og det teoretiske bioethanoludbytte fra 

cellulose beregnes derfor på samme måde som ethanoludbyttet fra stivelse (figur 

3.4). Hemicellulose derimod består bl.a. af xylose og arabinose, som er C5-sukre. 

(C6H10O5)n
stivelse/cellulose 

n C6H12O6

glukose

2n C2H5OH
ethanol

2n CO2

kuldioxid 

x 0,51

x 0,49

x 1,1

H2O + enzymer
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Ved hydrolyse skal hemicelluloseindholdet ganges med 1,136, fordi vandoptagelsen 

er større ved hydrolyse af hemicellulose i forhold til hydrolyse af sukrose og 

cellulose (hhv. afsnit 3.2.3.1 og 3.2.3.2). Herefter ganges som tidligere med 0,51 

(gærs ydeevne), selvom gæring med denne ydelsesevne endnu kun er muligt i teorien 

for C5-sukre grundet mangel på relevante mikroorganismer. Der er endnu ikke 

udviklet en gær, som kan konvertere xylose og arabinose med tilfredsstillende 

udbytter til følge. Dette er en af de væsentligste problemstillinger i  anden- 

generationsteknologien (Hahn-Hägerdal et al. 2007; Thomsen et al. 2007). I dette 

projekt antages, at denne problemstilling vil være løst indenfor de kommende 5 år, 

hvormed ovenstående beregningsmetode vil være aktuel frem mod år 2020.   

 

3.2.4 Resultater 

Afgrødebiomassens indhold af sukrose, stivelse, cellulose og hemicellulose i tabel 

3.2 danner grundlag for beregninger til det teoretisk opnåelige bioethanoludbytte. I 

tabel 3.2 er der for de fleste råmaterialer angivet et minimum og maksimumindhold 

af sukkerarterne. Heraf er middelværdien beregnet, som i dette projekt antages at 

være det gennemsnitlige indhold af sukrose, stivelse, cellulose og hemicellulose i 

afgrødebiomassen under gennemsnitlige danske dyrkningsforhold. Ved hjælp af 

teorien i afsnit 3.2.3 er der beregnet teoretisk mulig ethanoludbytte for sukrose, 

stivelse, cellulose og hemicellulose, hvorefter de kan summeres til det samlede 

ethanoludbytte. Som det fremgår af tabel 3.3 vil der for alle anførte råmaterialer 

teoretisk være muligt at producere bioethanol.  

 

Majskerne er den afgrødeart, som giver det største ethanoludbytte per kg tørstof. 

Næstefter følger stivelseskartofler, hvedekerne, rugkerne og sukkerroer. Men også 

afgrøderester som byg-, rug- og hvedehalm samt afgrøderester fra majs viser høje 

ethanoludbytter per kg tørstof (tabel 3.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Danmarks potentiale for afgrødebaseret biobrændstofproduktion i år 2020  39 

Tabel 3.3 Teoretisk opnåelig ethanoludbytter for udvalgte afgrødebiomasser. 

Afgrødebiomasse Teoretisk ethanol udbytte (g/kg DM) 
  sukrose stivelse cellulose hemicellulose total 
Bygkerner 6 362 6 25 399 
Hvedekerner 6 396 11 35 448 
Rugkerner 10 373 9 39 432 
Havrekerner 6 312 8 19 345 
Triticalekerner - 399 - - 399 
Majskerner 7 429 12 28 476 
Sukkerroer 142 10 153 128 433 
Stivelseskartofler - 426 15 14 455 
Kløver - - 88 61 148 
Ærter 16 255 30 17 318 
Lupin 13 8 73 38 132 
Græs 12 14 135 101 262 
Lucerne 7 38 252 87 384 
Hestebønne 14 228 45 12 300 
Energipil - - 314 81 395 
Staudehirse - - 195 163 359 
Byghalm - - 250 173 423 
Hvedehalm - - 168 206 374 
Rughalm - - 229 145 374 
Havrehalm - - 230 93 323 
Rapshalm - - 153 114 267 
Majsaffald - - 230 211 441 
Melasse 14 - 109 - 124 
 

De teoretiske opnåelige bioethanoludbytter, som er angivet i tabel 3.3, viser 

udelukkende hvilke råmaterialer, der giver mest biobrændstof per kg tørstof. De 

angivne udbytter kan således ikke anvendes til afgøre hvilke afgrøder, der generelt 

set egner sig bedt til biobrændstofproduktion. Dette beskrives i det følgende afsnit. 

 

3.3 Biobrændstofudbytte per hektar 
I de forrige afsnit fremgår det, hvor meget biobrændstof der teoretisk vil være mulig 

at konvertere ud fra 1 kg biomasse. I dette afsnit ville disse beregninger blive 

sammenholdt med afgrødeudbytter per hektar således at det samlede biobrændstof- 

udbytte per hektar kan beregnes (tabel 3.4). Afgrødeudbytterne er for så vidt mulig 

baseret på gennemsnitsudbytter fra Danmarks Statistik (2007c). For de resterende 

afgrøder, hvoraf gennemsnitsudbytter ikke forefindes hos Danmarks Statistik, er 

udbyttedata hentet fra Dansk Landbrugs Budgetkalkulder. Dog er det angivne 

tørstofudbytte for pil hentet fra Dansk Landbrugs Dyrkningsvejledning for pil. De 

angivne afgrødeudbytter er korreleret til tørstofudbytter, hvilket er nødvendigt for at 

beregne det teoretisk opnåelige biobrændstofudbytte. Som det fremgår af tabel 3.4 er 

der beregnet teoretisk biobrændstofudbytter i kg/ha for både den primære afgrøde og 
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planterester herunder halm. Det har dog ikke været muligt at beregne 

ethanoludbytter for ærtehalm, kartoffel- og roetop, hvorfor det totale biobrænd- 

stofudbyttepotentiale for disse afgrøder må forventes at være større, når hele planten 

udnyttes.  

 
Tabel 3.4 Afgrødeudbytter samt teoretisk opnåelige biobrændstofudbytter per hektar. Under 

kategorien afgrødeudbytte betegner friskvægt den primære part af afgrøden (fx kerne) inkl. 

vandindhold, tørstof betegner friskvægt ekskl. vandindhold, og afgrøderester betegner den 

resterende del af planten (fx halm). Biobrændstofudbyttet er angivet i både kg/ha og L/ha, 

hvor førstnævnte er beregnet for både den primære afgrødedel og for afgrøderesten, 

hvorimod sidstnævnte er beregnet for hele afgrøden, men opdelt i bioethanol og bioethanol.  

Afgrødeart Afgrødeudbytte (hkg/ha) 
Biobrændstofudbytte 

(kg/ha) 
Biobrændstofudbytte 
afgrøde + rest (L/ha) 

 friskvægt tørstof afgrøderest afgrøde afgrøderest bioethanol Biodiesel 
Vårbyg 45,5 38,7 25,0 1.543 1.058 3.292  
Vinterbyg 56,5 48,0 31,1 1.916 1.316 4.091  
Vårhvede 36,2 30,8 18,2 1.378 681 2.607  
Vinterhvede 70,4 59,8 38,7 2.681 1.447 5.226  
Rug 47,3 40,2 37,9 1.733 1.417 3.988  
Triticale 49,3 41,9 39,4 1.672 1.474 3.982  
Havre 39,5 33,6 23,7 1.158 766 2.435  
Majs 110,0 93,5 35,0 4.451 1.544 7.587  
Vårraps 18,7 18,7 16,8 748 449 568 850 
Vinterraps 34,9 34,9 31,4 1.396 838 1.061 1.586 
Sukkerroer 559,0 122,9 72,0 5.326 - 6.741  
Kartofler 397,0 99,2 - 4.513 - 5.786  
Bælgsæd 31,0 26,7 15,7 848 - 1.073  
Lucerne 507,0 140,0  5.376  6.805  
Græs 429,0 130,0  3.406  4.311  
Pil  100,0  3.950  5.000  

 

Resultater af teoretisk opnåelige biobrændstofudbytter viser, at majs, lucerne og 

sukkerroer er de afgrøder, som per hektar vil medføre de højeste udbytter målt i 

L/ha. Hvis bioethanoludbyttet lægges sammen med biodieseludbyttet summeres vil 

bælgsæd (herunder markært) resultere i det laveste udbytte. Vår- og vinterraps 

resulterer ligeledes i lave biobrændstofudbytter, men som det fremgår af tabel 3.5, er 

der mere energi i en liter biodiesel sammenlignet med en liter bioethanol. 

 
Tabel 3.5 Omregningsfaktorer for flydende brændstoffer (mod.e. Andersen et al. 2000) 

Brændstof Vægtfylde (kg/L) MJ/kg MJ/L
Benzin 0,75 42,7 32,4
Bioethanol 0,79 26,8 21,8
Dieselolie 0,85 42,5 35,8
Biodiesel 0,88 39,0 34,4
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Tabel 3.4 kan således ikke anvendes til at sammenligne afgrøder til 

biodieselproduktionen med afgrøder til bioethanolproduktionen. Sammenligning vil 

blive foretaget på et bedre grundlag i kapitel 4 og 5, hvor enheden for 

biobrændstofudbyttet bliver omregnet til hhv. MJ/ha og km/ha. Tabel 3.4 kan 

derimod anvendes til at beregne hvor mange liter biobrændstof de enkelte afgrøder 

teoretisk kan fremskaffe, hvilket vil være nødvendigt ved beregning af det nationale 

biobrændstofproduktionspotentiale (kapitel 6).  
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4 Model til beregning af nettoenergiudbytte 
For at vurdere hvilke afgrødearter, som vil resultere i det højeste udbytte ved 

konvertering til biobrændstoffer, er det nødvendigt at beregne biobrændstofudbyttet 

for hver afgrødeart. Den afgrødeart, som har det højeste udbytte, vil sandsynligvis 

være den, som vil blive foretrukket som råmateriale i biobrændstofindustrien. 

Biobrændstofudbyttet tager dog ikke højde for energiforbruget ved frembringelse af 

produktet. Der kan således være afgrødearter, som resulterer i et højt biobrændstof- 

udbytte, men som også er meget energikrævende at frembringe i forhold til andre 

afgrødearter. Derfor er det væsentligt at bestemme nettobiobrændstofudbyttet 

(BUnetto) ved anvendelse af diverse biomasser som råmateriale i biobrændstof- 

industrien. Til dette formål er der udtænkt en model, som vha. flere variable kan 

estimere nettobiobrændstofudbyttet. 

 

Modellen består af to sub-modeller, hvor den ene beregner bruttobiobrændstof- 

udbyttet (BUbrutto), og hvor den anden model simulerer energiforbruget ved 

afgrødedyrkning (EFafgrøde). Derudover består modellen af to mindre parametre, 

biprodukter (BP) og energiforbrug ved konvertering af biomassen (EFkonvertering). 

Medtages alle ovennævnte faktorer kan BUnetto beregnes ved følgende ligning: 

 

BUnetto = BUbrutto – EFafgrøde + (BP – EFkonvertering)     (1) 

 

Ved biprodukter forstås potentielle restprodukter ved konvertering af biomasse til 

biobrændstoffer. Dette kan fx være rapskager ved konvertering af rapsfrø til 

biodiesel eller melasse ved konvertering af halm til ethanol. 

 

4.1 Bruttobiobrændstofudbyttet 
BUbrutto beregnes som nævnt foroven i en sub-model. Parametrene i denne model 

skal tage hensyn til, at hele biomassen fra den dyrkede afgrøde kan anvendes som 

råmateriale i biobrændstofproduktionen, hvilket antages at være muligt i år 2020. 

Dvs. at afgrødeudbyttet (AU) skal angives for både kerne/frø og halmandelen. For 

visse afgrødearter (fx lucerne) vil det kun være relevant at se på hele tørstofudbyttet. 

For at harmonisere udbytter af hhv. kerne, frø, halm og helplante defineres 

afgrødeudbyttet på følgende måde:               

AU = AU hel plante = AU kerne / frø + AUhalm , 
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hvor enhederne for alle udbytter angives i høstet kg tørstof per hektar. Når 

biomassen er høstet og leveret til biobrændstofindustrien, skal den konverteres til 

enten bioethanol eller biodiesel.  

AU skal herved multipliceres med en konverteringsfaktor (KF) afhængig af om 

biomassen skal konverteres til bioethanol eller biodiesel. Konverteringsfaktoren for 

bioethanol er angivet ved: 

KFbioethanol = (1,05 x sukrose + 1,1 x stivelse + 1,1 x cellulose + 1,136 x 

hemicellulose) x 0,51 

for bioethanol, hvor biomassens indhold af sukrose, stivelse, cellulose og 

hemicellulose skal bestemmes (jf. afsnit 3.2).  

For biodiesel er konverteringsfaktoren:             

KFbiodiesel = olieindhold            

hvor biomassens indhold af olie skal bestemmes (jf. afsnit 3.1). Bruttobiobrændstof- 

udbyttet kan derefter beregnes ved følgende ligning: 

 

BUbrutto = AU x KF        (2) 

 

For olieholdige afgrøder vil det være relevant at bruge en del af biomassen til 

biodieselproduktion og den anden del til ethanolfremstilling. Ligning (2) udvides til 

både at dække konvertering til biodiesel og konvertering til bioethanol: 

 

BUbrutto = AUfrø x KFbiodiesel + AUhalm x KFbioethanol     (3) 

 

I ligning (3) beregnes først biodieseludbyttet fra afgrødens frø, hvorefter 

ethanoludbyttet fra halmandelen beregnes. 

 

4.2 Energiforbrug ved dyrkning af afgrøde 
Den anden sub-model udgøres af EFafgrøde, som allerede er defineret ved Dalgaard et 

al. (2001). Denne sub-model er udviklet til at beregne energiforbruget ved 

afgrødedyrkning. Det totale energiforbrug er defineret ved: 

 

EFafgrøde = EFdirekte + EFindirekte       (4) 

 

hvor EFdirekte udgøres af dieselforbruget i marken, smøring af maskiner og 

energiforbruget ved vanding samt tørring af afgrøder. EFindirekte udgøres af det 
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indirekte energiforbrug, som fremstilling af maskiner, gødning og pesticider samt 

kalkudvinding kræver (Dalgaard et al. 2001).  

 

4.3 Valgte parametre 
BUnetto ønskes beregnet for de afgrøder, hvor det både har været muligt at bestemme 

den kemiske sammensætning, men også foreligger omfangsrig udbyttestatistik samt 

vejledende tal for energiforbruget. De udvalgte afgrøder fremgår af resultatafsnittet 

(afsnit 4.4). I det følgende beskrives hvilke grundlag, som de forskellige parametre 

beregnes på. 

 

4.3.1 Afgrødeudbytte (AU) 

I tabel 2.2 fremgår for hver afgrødeart de gennemsnitlige udbytter under 

gennemsnitlige dyrkningsforhold i Danmark. Disse data er meget stærke, da 

Danmarks Statistik hvert år opgør disse statistikker. Imidlertid er de meget 

overordnede, og det fremgår således ikke hvorledes udbytterne differentierer sig i 

forhold til fx Vestdanmark og Østdanmark og i forhold til fx dyrkning på hhv. 

lerjorde og sandjorde. Derfor anvendes udbyttedata fra Dansk Landbrugsrådgivning 

(2007), der for hver afgrøde angiver udbytte (også halmudbytte) for både sandjord 

(JB 1 & 3) og lerjord (JB 5-6). Disse udbytter svarer ifølge Dansk Landbrugs- 

rådgivning (2007) til normaludbytter, som kan høstes i et normalår; dvs. et år, der 

ikke er ekstremt vådt eller tørt. AU for afgrøder dyrket på sandjord er angivet i tabel 

4.4 og AU for afgrøder dyrket på lerjord er angivet i tabel 4.5. Visse afgrøder i 

udbyttedata fra Dansk Landbrugsrådgivning har samme eller lignende forudsæt- 

ninger, som udbyttedata fra Dalgaard (2007b). Ved sammenligning af afgrøde- 

udbytte kan det konstateres, at forskellene i hkg/ha er minimal. 

 

4.3.2 Direkte energiforbrug ved dyrkning af afgrøde (EFdirekte) 

Som nævnt i afsnit 4.2 udgøres EFdirekte af dieselforbrug, smøring af maskiner, 

energiforbrug ved vanding samt tørring af afgrøder. Selvom tørring er en forholdsvis 

energikrævende proces2 kan det være nødvendigt når især korn er høstet med for 

højt vandindhold. Dog vurderes det, at fx korn med højere vandindhold vil være 

egnet som råmateriale i biobrændstofproduktionen navnlig ved vådformaling, hvor 

kornet blandes med vand og findeles, hvorved fibre, proteiner, kim og stivelse 

adskilles (se afsnit 3.2.1). 

                                                      
2 Ca. 50 MJ per vandprocentpoint per ton afgrøde (Dalgaard et al. 2001) 
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4.3.2.1 Dieselforbrug 

I tabel 4.1 angives dieselforbruget for de mest anvendte afgrøder i Danmark. 

Dieselforbruget omfatter markoperationer som jordbearbejdning (herunder 

kultivering, pløjning, tromling, harvning), såning, gødskning (både handelsgødning 

og husdyrgødning), kalkning, sprøjtning, høst, halmpresning, transport og 

ladning/håndtering. Som det fremgår af tabellen vil dyrkning af majs (silomajs) 

resultere i det højeste dieselforbrug, hvorimod græs i omdrift kræver mindst diesel.  

 
Tabel 4.1 Dieselforbruget ekskl. smøreolie for 13 afgrødearter (Dalgaard 2007a). 

Afgrødeart Dieselforbrug (L/ha) 
Vårbyg 91 
Vinterbyg 124 
Vårhvede 91 
Vinterhvede 124 
Rug 124 
Havre 89 
Triticale 124 
Vårraps 96 
Vinterraps 96 
Kartofler 127 
Roer Fabrik 149 
Majs 163 
Græs i omdrift 57 

 

Dieselforbruget varierer dog meget, hvor især reduceret jordbearbejdning (fx 

jordbearbejdning uden pløjning) er med til at reducere forbruget. Da der ikke 

foreligger data for dieselforbrug ved reduceret jordbearbejdning ved dyrkning af 

hver afgrøde vil der ikke blive taget højde for dette i de senere beregninger. Også 

jordtype har indflydelse på dieselforbruget, hvor bearbejdning af lerjorde kræver 

mere diesel end bearbejdning af sandjorde. Derfor skal dieselforbruget, som er 

angivet i tabel 4.1, ganges med en korrelationsfaktor på 0,9 og 1,1 for hhv. sandjord 

og lerjord (Dalgaard et al. 2001).  

Det har ikke været muligt at finde data, som viser afgrødespecifikt energiforbrug ved 

smøring, men ifølge Refsgaard et al. (1998) bruges der ca. 3,6 MJ per liter diesel. 

Energiforbruget ved smøring er således lineær med dieselforbruget, hvorfor 3,6 MJ 

skal ganges på værdierne angivet i tabel 4.1. 

 

4.3.2.2 Energiforbrug ved vanding 

I forhold til vanding er det mere besværligt at bestemme energiforbruget 

afgrødespecifikt. Dette skyldes først og fremmest, at afgrødernes vandingsbehov er 

meget varierende, da afgrøders vækst og udvikling afhænger af vandforsyningen i de 
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enkelte vækststadier. Utilstrækkelig vandforsyning medfører mindre optagelse af 

kvælstof, fosfor, kalium og magnesium. Derfor kan tørke medføre betydelige 

udbyttereduktioner (Mogensen & Jensen 2002). I Danmark kan nedbørsmængden 

variere fra år til år og fra region til region. Således er der i Jylland en gennemsnitlig 

årlig nedbør på omkring 750 mm, hvor den gennemsnitlige årlige nedbør på øerne er 

omkring 600 mm (Frich et al. 1997) (Fig. 4.1). 

  
Figur 4.1 Årlig nedbør i Danmark som gennemsnit af årene 1961-90 (DJF 2007). 

 

I Danmark er der imidlertid restriktioner på vanding, hvor primærproducenter i 

Østdanmark sjældent får tilladelse til at vande, pga. særlige drikkevandsinteresser. 

Derimod bliver vanding ofte anvendt i Vestdanmark, hvor de sandede jorde ikke er i 

stand til at fastholde tilstrækkeligt med vand i rodzonen for at tilfredsstille 

afgrødernes behov. Derfor er afgrødearternes vandingsbehov regionalt betinget, 

hvilket gør denne faktor vanskelig at generalisere på nationalt plan. 

I tørkeperioder, hvor jordens indhold af vand er minimalt, vil det være hensigts- 

mæssigt for primærproducenterne at vande visse afgrødearter for at opretholde et 

tilfredsstillende udbytte, hvorimod andre afgrødearter er mere tørkeresistente. Tabel 

4.2 angiver vandingsbehov for 16 udvalgte afgrøder på sandjorde. Mht. afgrødernes 

vandingsbehov på lerjorde antages i denne beregning ikke at være relevant, hvorfor 

energiforbrug for vanding på lerjorde sættes lig nul.  

Energiforbruget ved vanding er i gennemsnit ca. 52 MJ mm-1 ha-1 (Refsgaard et al. 

1998), hvoraf størstedelen af energiforbruget udgøres af vandpumpen, som drives af 

enten en el- eller dieselmotor (Mogensen 1990).  
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Tabel 4.2 Udvalgte afgrøders vandingsbehov på sandjorde (Mogensen & Jensen 2002). 

Afgrødeart Vandingsbehov (mm/ha) 
Vårbyg 80 
Vinterbyg 90 
Vårhvede 80 
Vinterhvede 120 
Rug 90 
Triticale 90 
Havre 85 
Majs 80 
Vårraps 90 
Vinterraps 125 
Sukkerroer 120 
Kartofler 100 
Kløver 75 
Ærter 75 
Græs 150 
Lucerne 0 

 

4.3.3 Indirekte energiforbrug ved dyrkning af afgrøder (EFindirekte) 

Som det fremgår i afsnit 4.2 udgør EFindirekte energiforbrug ved fremstilling af 

maskiner, gødning, pesticider samt kalkudvinding. Sidstnævnte kan være vanskelig 

at bestemme afgrødespecifikt, da kalkning oftest afhænger af jordens pH. 

Energiforbruget ved kalkudvinding er ifølge Refsgaard et al. (1998) ca. 30 MJ per 

ton; dvs. hvis der bliver udbragt 1 ton kalk per hektar må EFindirekte påregnes 30 MJ. 

Denne faktor er dog ikke medregnet i beregningerne, som resultaterne i afsnit 4.4 er 

baseret på. Selvom maskinfremstilling er en indirekte energiforbrugsfaktor, skal 

denne påregnes dieselforbruget, da den ligesom smøring er lineær med 

dieselforbruget. Energiforbruget ved maskinfremstilling er ca. 12 MJ per L diesel 

(Dalgaard et al. 2001). Energiforbrug ved fremstilling af gødning og pesticider 

beskrives i de følgende afsnit. 

 

4.3.3.1 Energiforbrug ved fremstilling af gødning 

Afgrødearternes gødningsbehov har stor indflydelse på energiforbruget ved 

dyrkning, da både husdyrgødning og handelsgødning er energikrævende i 

fremstillingsprocessen. Tabel 4.3 angiver energiforbruget ved fremstilling af 

handelsgødning, og som det fremgår af tabellen har kvælstof det største energi- 

forbrug under fremstillingsprocessen.  
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Tabel 4.3 Energiforbrug ved fremstilling af kvælstof(N)-, fosfor(P)- og kalium(K)-gødninger 

(Dalgaard et al. 2001). 

Gødning Energiforbrug ved fremstilling (MJ kg-1)
N 50 
P 12 
K 7 

 

Husdyrgødning, som er en ressource fra bedrifter med husdyr, repræsenterer dog 

indirekte en betydelig mængde energi, da både de enmavede dyr og drøvtyggerne 

ikke kan udnytte den totale energi, der er akkumuleret i foderet de indtager 

(Kristensen et al. 2003). Husdyrfoder indeholder således et indirekte energiinput fra 

dyrkning af afgrøderne samt eventuel transport til husdyrproduktionen. Det er i den 

forbindelse værd at bemærke at 90% af det foderprotein som vi benytter i Danmark 

importeres, primært via sojabønner fra USA og Sydamerika (Dansk Landbrug 2007). 

Da det kan være vanskeligt at bestemme energiforbruget ved fremstilling af 

husdyrgødning, antages der i disse beregninger, at den mængde energi, som er 

akkumuleret i husdyrgødning, svarer til den mængde energi, som N, P og K –

gødninger kræver i fremstillingsprocessen.  

Det har ikke været muligt at fremskaffe statistik over den tildelte gødningsmængde 

for hver afgrødeart. I beregningerne antages det derfor, at afgrøderne bliver tildelt 

den mængde gødning, som Plantedirektoratets gødningsnormer (Pdir 2006) tillader. 

Afgrødernes kvælstofnormer afhænger af jordtypen, hvor en afgrøde typisk må 

tildeles mere kvælstof når den dyrkes på lerjord en når den dyrkes på sandjord. 

Derimod er fosfor- og kaliumnormen ens uanset jordtype. I beregningerne er der 

taget hensyn til differentieringen på kvælstofnormen. Kvælstof-, fosfor- og 

kaliumnormerne fremgår af Pdir (2006).  

 

4.3.3.2 Energiforbrug ved fremstilling af pesticider 

Pesticidbehov er også en faktor, som skal påregnes det samlede energiforbrug ved 

dyrkning af afgrøde. Energiforbruget under fremstillingsprocessen er ligesom 

gødningsfremstilling et indirekte energiforbrug. Dalgaard et al. 2001 har fundet, at 

der ved fremstilling af pesticider forbruges ca. 40 MJ per kg pesticid. Angivet i 

aktivstof ligger energiforbruget for fremstilling af herbicider i intervallet 80-460 MJ 

per kg aktivstof, for insekticider i intervallet 58-580 MJ per kg aktivstof, og for 

fungicider i intervallet 61-397 MJ per kg aktivstof. Der er således stor variation i 

energiforbruget ved fremstilling, hvorfor det kan være svært at bestemme præcist, 

hvor meget energi pestcider udgør i energiregnskabet for hver enkelt afgrøde. Ved 
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beregning af EFindirekte sættes energiforbruget ved fremstilling af pesticider til 319 MJ 

per kg aktivstof, som er middelværdi af ovenstående intervaller. 

Imidlertid forefindes der ikke statistikker over hvor meget aktivstof de enkelte 

afgrøder tildeles, men ifølge Danmarks Statistik (2007g) anvendes 0,58 kg aktivstof 

per ha per behandling. Dansk Landbrugsrådgivning (2004) har i samarbejde med 

Danmarks Jordbrugsforskning fastsat vejledende måltal for antal af 

pesticidbehandlinger (Behandlingsindeks (BI)) for hver afgrøde. De vejledende 

måltal er baseret på landsdækkende forsøgsresultater, der viser pesticidbehov for at 

opnå tilfredsstillende afgrødeudbytter. Behandlingsindeks er defineret som det antal 

gange, en afgrøde kan behandles med normaldosis af et relevant middel i 

dyrkningsåret (Jensen et al. 2003). Derfor vurderes det vejledende BI for at være den 

bedste indikator til at angive pesticidbehovet for de enkelte afgrødearter. På 

ovenstående grundlag antages det, at et BI på 1 har et indirekte energiforbrug på 185 

MJ per hektar3.  

 

4.3.4 Energiforbrug ved konvertering (EFkonvertering) og biprodukter (BP) 

For de biobrændstofproduktioner (1. generationsanlæg), som kører i dag, er der lavet 

beregninger af energiforbrug ved konvertering. Det anslås, at energiforbruget ved 

førstegenerationskonvertering af korn (kerner) er på ca. 4766 MJ/ton (Anonym 

2003). Dong Energy har vha. andengenerationspilotanlæg vist, at biproduktet lignin, 

der fås ved konvertering af lignocelluloserigt biomasse til ethanol, har så stor 

brændværdi ved anvendelse i kraftvarmeværker, at det kan opveje energiforbruget 

ved konvertering (Morgen & Henriksen 2006). Imidlertid er det meget vanskeligt at 

bestemme energiforbrug ved konvertering, der ikke er udviklet til kommerciel skala 

endnu. Derudover er det vanskeligt at vurdere hvilke biprodukter konvertering af 

forskellige biomasse vil medføre, og i særdeleshed kvaliteten heraf. Derfor sættes BP 

og EFkonvertering i de senere beregninger lig hinanden, selvom begge faktorer kan vise 

sig at have stor betydning for det samlede energiregnskab. 

 

4.4 Resultater 
Beregning af nettobiobrændstofudbyttet kræver mange antagelser (jf. afsnit 4.3), 

hvilket gør resultaterne diskuterbare. Resultaterne skal derfor betragtes som et 

kvalificeret skøn foretaget på bedst mulige fagligt dokumenterede grundlag. Det er i 

særdeleshed den opskalerede konverteringsteknologi som indeholder en række 

                                                      
3 Beregningsgrundlag: 319 MJ kg-1 x 0,58 kg ha-1  = 185,02 MJ ha-1. 



 

Danmarks potentiale for afgrødebaseret biobrændstofproduktion i år 2020  50 

usikkerheder, da BUbrutto er baseret på teoretiske optimale udbytte, og da 

energistørrelsen på BP og EFkonvertering for de fleste råmaterialer på nuværende 

tidspunkt er ukendte for en kommerciel produktion. Hvis BP og EFkonvertring indgik i 

beregningerne ville BUnetto for nogle afgrødearter være større og for andre mindre. 

Fx kræver fremstilling af rapsdiesel relativ lidt energi samtidig med at biproduktet 

rapskager er af høj værdi og derved repræsenterer en energimængde på plussiden.  

I det følgende beskrives resultaterne for først nettobiobrændstofudyttet på sandjorde 

og senere på lerjorde. Til sidst sammenlignes på tværs af tabeller for at vurdere 

eventuelle tendenser. 

 

4.4.1 Nettobiobrændstofudbytte og energiforbrug ved dyrkning på sand- 
jorde 

Som beskrevet i kapitel 2 er afgrødeudbytterne lavere på sandjorde end på lerjorde. 

Bruttobiobrændstofudbyttet er lineær med afgrødeudbytterne (jævnfør ligning 3), 

hvilket medfører, at BUbrutto er tilsvarende mindre for afgrøder dyrket på sandjorde.  

 
Tabel 4.4 Biobrændstofudbytte og energiforbrug for afgrøder dyrket på sandjord. 
AU=Afgrødeudbytte, BUbrutto= Bruttobiobrændstofudbyttet, EF=Energiforbrug v. dyrkning 
og BUnetto= Nettobiobrændstofudbyttet.  

Afgrødeart AUhelplante BUbrutto EFafgrøde BUnetto 
 afgrøde halm Biobrænds. Diesel Gødning Pesticider Vanding Total  
 hkg/ha hkg/ha MJ/ha MJ/ha MJ/ha MJ/ha MJ/ha MJ/ha MJ/ha 
Vårbyg 39 25 70.044 4.210 6.611 241 4.160 15.221 54.823
Vinterbyg 47 31 85.401 5.736 8.110 222 4.680 18.748 66.653
Vårhvede 41 25 74.284 4.210 6.984 259 4.160 15.613 58.672
Vinterhvede 53 35 98.715 5.736 8.354 324 6.240 20.654 78.061
Rug 40 34 80.282 5.736 6.533 204 4.680 17.153 63.129
Triticale 39 34 75.782 5.736 7.357 222 4.680 17.995 57.787
Havre 43 25 61.399 4.117 5.764 167 4.420 14.468 46.931
Majs 94  109.837 7.540 7.701 194 4.160 19.596 90.241
Vårraps 16 22 40.702 4.441 6.628 324 4.680 16.073 24.630
Vinterraps 28 24 60.853 4.441 8.618 287 6.500 19.846 41.008
Sukkerroer 109  126.871 6.893 7.406 481 6.240 21.020 105.851
Kartofler 108  131.695 5.875 9.717 1.776 5.200 22.568 109.127
Kløver 73  29.150 1.157 2.508 15 3.900 7.579 21.571
Markært 30 21 25.567 3.562 814 463 3.900 8.739 16.829
Græs 90  56.923 2.637 16.098 15 7.800 26.550 30.374
Lucerne 90  81.767 1.157 2.508 0 0 3.665 78.102

 

Som det fremgår af tabel 4.4 vil dyrkning af biomasse på sandjorde give det bedste 

nettobiobrændstofudbytte ved afgrøderne kartofler, sukkerroe og majs. Selvom disse 

tre afgrøder har et højt energiforbrug ved dyrkning, er bruttobiobrændstofudbyttet så 

højt, at energiforbruget kan betragtes som en god investering. Næstefter disse tre 

afgrøder følger vinterhvede og lucerne, der sammenlignet med de øvrige afgrøder 
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også har et højt nettobiobrændstofudbytte. Lucerne skiller sig dog ud, da 

energiforbruget ved dyrkning er det laveste i forhold til alle andre afgrøder. Markært 

derimod resulterer i lave nettobiobrændstofudbytter på sandjord. Som det fremgår af 

tabel 4.4 har græs et højt indirekte energiforbrug, da kvælstofnormen for græs i 

omdrift er ualmindelig høj. Den høje kvælstofnorm kan skyldes, at græs i omdrift 

tilføres meget kvælstof i form af græssende husdyr. Det kan derfor være tvivlsomt, 

om græs tilføres samme mængde kvælstof, når afgrøden dyrkes som råmateriale til 

biobrændstofproduktion. 

Generelt for dyrkning af afgrøder på sandjorde gælder, at nettobiobrændstofudbyttet 

kan blive forbedret væsentligt, hvis ikke der er behov for vanding. Vanding udgør 

således mellem 20 og 50 % af energiforbruget.  

 

4.4.2 Nettobiobrændstofudbytte og energiforbrug ved dyrkning på lerjorde 

De højeste afgrødeudbytter findes for de fleste afgrødearter på lerjordene, hvormed 

bruttobiobrændstofudbytterne tilsvarende er højere end ved dyrkning på sandjord. 

Derimod vil kartofler på lerjorde resultere i et dårligere afgrødeudbytte (knold- 

udbytte) sammenlignet med udbyttet på en vandet sandjord. Derfor vil kartofler ikke 

i samme grad være at foretrække på lerjorde, da adskillige andre afgrødearter vil 

resultere i højere nettobiobrændstofudbytter. På lerjorde vil vinterhvede sammen 

med majs og sukkerroer give det højeste nettobiobrændstofudbytte (tabel 4.5).  

 
Tabel 4.5 Biobrændstofudbytte og energiforbrug for afgrøder dyrket på lerjord. 
AU=Afgrødeudbytte, BUbrutto= Bruttobiobrændstofudbyttet, EF=Energiforbrug v. dyrkning 
og BUnetto= Nettobiobrændstofudbyttet. 
Afgrødeart AUhelplante BUbrutto EFafgrøde BUnetto 
 afgrøde halm Biobrænds. Diesel Gødning Pesticider total  
 hkg/ha hkg/ha MJ/ha MJ/ha MJ/ha MJ/ha MJ/ha MJ/ha 
Vårbyg 58 30 96.030 4.819 7.211 241 12.271 83.759
Vinterbyg 70 36 115.663 6.567 8.710 222 15.499 100.164
Vårhvede 52 30 92.503 4.819 7.184 259 12.262 80.240
Vinterhvede 88 47 152.765 6.567 9.504 324 16.395 136.371
Rug 74 45 130.779 6.567 7.133 204 13.904 116.875
Triticale 59 43 106.190 6.567 7.707 222 14.496 91.694
Havre 55 30 76.822 4.713 5.914 167 10.794 66.028
Majs 117 149.255 8.632 9.151 194 17.978 131.277
Vårraps 21 26 51.365 5.084 6.078 324 11.486 39.879
Vinterraps 36 30 77.627 5.084 9.618 287 14.989 62.638
Sukkerroer 129 150.625 7.891 7.206 481 15.578 135.047
Kartofler 382 116.446 6.726 9.867 1.776 18.369 98.077
Kløver 78 30.938 1.324 2.508 15 3.847 27.091
Markært 45 24 38.351 4.078 814 463 5.354 32.996
Græs 102 71.620 3.019 19.948 15 22.982 48.639
Lucerne 105 108.058 1.324 2.508 0 3.832 104.226
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For afgrøden græs skal det igen bemærkes, at energiforbruget ved dyrkning er 

usandsynligt stort, hvilket skyldes at afgrøden ved dyrkning på lerjord ligeledes har 

en høj kvælstofnorm.  

 

Hvis nettobiobrændstofudbytterne fra tabel 4.4 sammenholdes med udbytterne fra 

tabel 4.5 ses en tydelig tendens, hvor biobrændstofudbyttet er bedre, når afgrøderne 

dyrkes på lerjorde. Dette skyldes til dels, at afgrødeudbytterne er større på lerjorde, 

dels at energiforbruget er større ved dyrkning på sandjorde under de angivne 

forudsætninger.  
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5 Validering af afgrøder i forhold til bæredygtig 
biobrændstofproduktion 
Der findes mange definitioner på bæredygtighed, men begrebets betydning er 

stadigvæk meget diffust. Således beskriver Keiner (2004) hvorledes bæredygtig 

udvikling af flere gange er blevet defineret og efterfølgende blevet tilrettet for at 

tilgodese alle perspektiver. Begrebet bruges således i mange forskellige henseender. 

Fx betegnes den økonomiske udvikling mellem de vestlige lande og ulande for 

bæredygtig, når den for alle parter fører til en fordel, hvorimod udviklingen betegnes 

for ubæredygtig, når den kun fører til fordel for den ene part (FOEI 2007). Derimod 

vil miljømæssig bæredygtighed ikke nødvendigvis medføre fordel for alle parter, 

men være en begunstigelse af miljøet. I indeværende projekt anvendes begrebet 

bæredygtighed i forbindelse med natur og miljø. Gamborg et al. (2002) beskriver 

bæredygtighed som ressource- og naturbeskyttelse samt hensyntagen til fremtidige 

generationer. Begrebet knyttes derfor til landbrug, hvor ex. intensiv produktion kan 

have en negativ effekt på bæredygtigheden. En bæredygtig afgrødeproduktion opnås 

ifølge Lewandowski et al. (1999), når afgrødernes produktivitet samt evne til at 

fungere i et åbent system kan opretholdes på permanent basis uden irreversible 

forandringer af andre økosystemer. Med åbent system forstås, at afgrøderne bliver 

udsat for ydre påvirkninger (fx klimaændringer), som ikke kan kontrolleres på 

markniveau.  

 
Figur 5.1 Sammenhængen mellem kortsigtet udbytte og langsigtet bæredygtighed (stiplet 

line). Forskning kan skubbe sammenhængen i favorabel retning (mørk linie), hvor pil a og pil 

b repræsenterer to forskellige strategier (Weiner 2002). 
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Weiner (2002) beskriver, at der er en negativ sammenhæng mellem kortsigtet 

maksimalt udbytte og bæredygtighed - jo højere udbytte desto mindre bæredygtighed 

og omvendt (figur 5.1). Weiners (2002) generelle sammenhæng imellem udbytte og 

bæredygtighed kan ikke ændres fuldstændigt ved hjælp af forskning, men denne 

”trade off” tvinger forskerne til at prioritere deres mål, skal vi fx opretholde et 

udbytte på de nuværende niveauer og stræbe efter at forbedre bæredygtigheden (pil 

a), eller skal vi opretholde bæredygtigheden og forsøge at forbedre udbyttet herefter 

(pil b).  

I forhold til biobrændstoffer beskriver Granda et al. (2007) hvilke kriterier, der skal 

være opfyldt, før biobrændstoffer kan betegnes som bæredygtige. Biobrændstoffer er 

ifølge Granda et al. (2007) ikke alene bæredygtige pga. deres status som vedvarende 

energikilde og de heraf afledte CO2-reduktioner, men skal vurderes i forhold til 

forbrug af fossilt energi både under dyrkning og under konvertering. Derudover er 

det i forhold til bæredygtige biobrændstoffer væsentligt, at produktionen medfører 

bi-/restprodukter, der kan tilbageføres til marken, og enten har en høj gødningsværdi 

eller virker som biologisk plantebeskyttelse (Granda et al. 2007). Bi-/restprodukter 

kan således erstatte eller supplere brugen af gødning og pesticider. Også Europæisk 

Miljøsekretariat (EEB 2005), som er den europæiske paraplyorganisation for bl.a. 

Danmarks Naturfredningsforening, har opsat bæredygtighedskriterier. Disse 

indebærer, at der ved anvendelse af biobrændstoffer skal være en nettogevinst for 

klimaet, og at de miljømæssige aspekter, herunder påvirkning af biodiversitet, skal 

opretholdes eller forbedres. 

 

Som det fremgår af ovenstående defineres bæredygtig afgrødeproduktion og 

biobrændstofproduktion forskelligt. Fælles for de forskellige betegnelser er dog, at 

bæredygtighed ikke måles på udbyttet, men mere på de omkostninger, der er 

nødvendige for at opnå et tilfredsstillende udbytte. Det er således ikke nettobio- 

brændstofudbyttet (jf. kapitel 4), der bestemmer hvorvidt afgrøder / råmaterialer er 

bæredygtige i forhold til biobrændstofproduktion, men derimod i hvor høj grad 

dyrkning af afgrøder belaster natur og miljø.  

 

I dette projekt defineres bæredygtig produktion af afgrøder til biobrændstoffer som 

produktion af størst mulig mængde biobrændstof samt anvendelige biprodukter per 

jordenhed (ha) under hensyntagen til natur, miljø og diversitet.  
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Ved produktion af afgrøder til biobrændstoffer forstås afgrødedyrkning, hvor det 

antages, at der er omkostninger forbundet ved tilvejebringelse af biomasse. Udbytte 

angives, som det fremgår i ovenstående definition, i mængde biobrændstof samt 

anvendelige biprodukter per ha. Forholdet mellem hensyntagen til miljø mm og 

udbyttet vil således være bestemmende for, om en afgrødeart egner sig til bæredygtig 

biobrændstofproduktion (figur 5.2).  

 

 
Figur 5.2 Skitse, som illustrerer forholdet mellem udbytte og hensyntagen til natur, miljø og 

diversitet, kan bruges til at vurdere afgrødearternes egnethed i forhold til bæredygtig 

biobrændstofproduktion. 

 

Som det fremgår af figur 5.2, vil en afgrødeart være egnet til bæredygtig 

biobrændstofproduktion, når den giver et højt biobrændstofudbytte, og dyrkning af 

afgrøden samtidig tager hensyn til natur, miljø og diversitet. En afgrødeart vil 

derimod ikke være egnet, når den giver et lavt udbytte samtidig med, at dyrkning af 

afgrøden ikke tager hensyn til natur, miljø og diversitet. Det kan dog være 

vanskeligt, at bestemme i hvor høj afgrødearterne tager hensyn til natur, miljø og 

diversitet, da dette afhænger af mange parametre, som kan være svære at måle. For 

at vurdere afgrødearterens egnethed i forhold til bæredygtig biobrændstofproduktion 
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vil det være relevant med en kvalitativ analyse, hvor alle afgrødearter, som har gode 

dyrkningsbetingelser under danske forudsætninger vil blive valideret. 

 

En lignende analyse er blevet foretaget af Det Europæiske Miljøagentur (EEA), som 

har valideret 21 afgrødearter efter deres påvirkning på miljømæssige trusler ud fra et 

formål om at belyse hvor meget biomasse Europa kan producere til energiformål 

uden at skade miljøet (EEA 2006). Ifølge EEA skal et hvert skridt mod øget 

anvendelse af biomasse til energiformål imødekomme nogle af de trusler, som 

miljøet står over for. Alle 21 afgrødearter i EEA-rapporten bliver vurderet i forhold 

til erosion, jordstrukturegenskaber, næringstofudvaskning, pesticidforurening, 

drikkevandspåvirkninger, brandfare, påvirkning på flora og fauna samt diversitet i 

forhold til omkringliggende miljø. Valideringen er baseret på en kvalitativ analyse 

ved hjælp af tidligere studier under primært tyske forhold. Resultatet af denne 

opgørelse var, at pil og poppel som energiafgrøde har de bedste egenskaber i forhold 

til påvirkning af miljø (EEA 2006). I denne undersøgelse er der således fokuseret på 

miljøet og hvorledes de forskellige afgrødearter kan være med til at forbedre eller 

forværre miljøet. Dette kan være relevant, når der skal dyrkes afgrøder til 

biobrændstofproduktion på miljø- og naturfølsomme lokaliteter. Men undersøgelsen 

viser ikke, hvor stort et biobrændstofudbytte, som kan forventes, hvilket er 

beklageligt, idet det vurderes til et andet meget relevant kriterium ved valg af 

afgrøde til biobrændstofproduktion. 

 

5.1 Metode til validering 
For at kunne validere afgrødearterne i forhold til bæredygtig produktion af biomasse 

til biobrændstoffer er der udarbejdet en karakterskala. Denne er baseret på faktorer, 

som vurderes at være væsentlige i forhold til bæredygtig produktion. Skalaen 

rummer fem karakterer, hvor 1 angiver, at en given afgrødeart er særdeles uegnet i 

forhold til bæredygtig biobrændstofproduktion, og hvor karakteren 5 angiver, at 

dyrkning af en given afgrødeart vil være særdeles egnet til bæredygtig 

biobrændstofproduktion (tabel 5.1). 

Der er valgt en karakterskala på fem, da det giver en god mulighed for et hensigts- 

mæssigt udspænd af egenskaber med forhåbning om at kunne adskille den ene 

afgrødeart fra den anden i henhold til udvalgte nøgleparametre. En karakterskala 

med mere end fem karakterer vurderes at være for detaljeret i henhold til de data, der 

ligger til grund for differentieringen.  
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Tabel 5.1 Karakterskala for afgrødearternes egnethed i forhold til bæredygtig biobrændstof- 

produktion 

Karakterskala Egnethed 
5 Særdeles egnet 
4 Velegnet 
3 Nogenlunde egnet 
2 Uegnet 
1 Særdeles uegnet 

 

Alle afgrødearter vil blive bedømt indenfor kategorien udbytte og kategorien hen-

syntagen til natur, miljø og diversitet. Under kategorien udbytte tildeles afgrøde- 

arterne karakterer i forhold til biobrændstofudbytte (km/ha) og i forhold til bipro- 

dukter under fremstillingsprocessen (se afsnit 5.1.2). Under kategorien hensyntagen 

til natur, miljø og diversitet tildeles afgrødearterne karakterer i forhold til 

brændstofforbrug, gødnings-, pesticid- og vandingsbehov ved dyrkning (se afsnit 

5.1.1). Dvs. kategorien udbytte beregnes som et gennemsnit af to karakterer, hvor 

kategorien hensyntagen til miljø mm beregnes som gennemsnit af fire karakterer.  

 

 
Figur 5.3 Illustrativ bestemmelse af afgrødearternes egnethed i forhold til bæredygtig 

biobrændstofproduktion 

 

For at sammenholde de to kategorier med hinanden og derved kunne vurdere 

hvorvidt en afgrødeart er egnet eller uegnet til bæredygtig biobrændstofproduktion, 
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vil de forskellige afgrødearter kunne plottes ind i figur 5.3 med de specifikke værdier 

for både natur- og udbyttekategorien.  

 

Natur, miljø og diversitet er ligesom bæredygtighed meget diffuse begreber. Men i 

indeværende metode er det forsøgt at validere påvirkning på natur, miljø og 

diversitet ved dyrkning af de forskellige afgrødearter. For at denne analyse ikke 

bliver for spekulativ, baseres analysen på foreliggende data, der fx viser et forbrug af 

fossilt energi ved dyrkning. Det er således ikke en undersøgelse af hvilken 

påvirkning dyrkning af de forskellige afgrødearter reelt har på natur, miljø og 

diversitet, men en bedømmelse af faktorer, der kan have en påvirkning på førnævnte. 

Der vil i det følgende blive redegjort for de valgte parametre indenfor kategorierne, 

og hvorledes karakterskalaerne er lavet for de enkelte parametre.   

 

5.2 Afgrødedyrkningens påvirkning på natur, miljø og diversitet 
Som beskrevet ovenfor er det vanskeligt at bestemme hvilke faktorer, der ved 

afgrødedyrkning påvirker natur, miljø og diversitet. Men i dette projekt vurderes det, 

at brændstofforbrug, gødnings-, pesticid- og vandingsbehov ved afgrødedyrkning er  

faktorer med betydelig påvirkning af natur, miljø og diversitet. I valideringen baseres 

disse fire faktorer på officielle data, som er blevet udarbejdet af enten Danmarks 

Jordbrugsforskning (DJF) eller Dansk Landbrugsrådgivning (se kapitel 4 for 

yderligere beskrivelser). Disse data er et resultat af mange års markforsøg, og viser 

således det input for hver faktor, der kan være tilstrækkelig at tilføre i form af 

brændstof, pesticid, gødning osv. for at opnå et landbrugsmæssigt tilfredsstillende 

udbytte. Det skal dog bemærkes at sådanne data typisk er meget generelle, da de 

bygger på landsgennemsnit selvom forbruget af diverse inputs mv. varierer regionalt 

såvel som lokalt.  

 

5.2.1 Brændstofforbrug 

Landbrugets samlede dieselforbrug udgør ca. 500 mio. liter om året, hvilket svarer til 

63 % af landbrugets samlede energiforbrug (Dansk Landbrug 2006). Derfor er 

dieselforbruget ved afgrødedyrkning en væsentlig faktor i forhold til påvirkning af 

miljø, da brug af fossile brændstoffer som det også fremgår af afsnit 1.1 medvirker 

til drivhusgasemissioner.  

Dieselforbruget ved dyrkning af hver afgrødeart er tidligere angivet ved tabel 4.1, og 

omfatter markoperationer som jordbearbejdning (herunder kultivering, pløjning, 

tromling, harvning), såning, gødskning (både handelsgødning og husdyrgødning), 



 

Danmarks potentiale for afgrødebaseret biobrændstofproduktion i år 2020  59 

kalkning, sprøjtning, høst, halmpresning, transport og ladning/håndtering. 

Karakterskalaen for dieselforbrug (tabel 5.2) er herefter udarbejdet således at der 

opnås størst mulig udspænd af datamaterialet.  

 
Tabel 5.2 Karakterskala for dieselforbrug ved markoperationer. 

Karakterskala Dieselforbrug (L/ha) 
5 0 - 89 
4 90 – 99 
3 100 - 124 
2 125 – 140 
1 > 140 

 

5.2.2 Gødningsbehov 

Også afgrødearternes gødningsbehov har stor indflydelse på natur, miljø og 

diversitet. Samtidig er handelsgødning yderst energikrævende i fremstillings- 

processen (jf. tabel 4.3).  

Ligesom i kapitel 4 antages det, at energiforbruget ved frembringelse af husdyr- 

gødning kan ligestilles med energiforbruget ved fremstilling af handelsgødning. Der 

er endvidere forskel på energiforbruget ved udbringning af husdyrgødning i forhold 

til udbringning af handelsgødning. Således anfører Dalgaard et al. (2001), at 

dieselforbruget ved spredning af handelsgødning er 2 L ha-1, hvorimod den for 

husdyrgødning er 0,3 L t-1, som ca. svarer til 7,5 L ha-1. Men da forskellen i 

energiforbruget ved udbringning er minimal i forhold til energiforbruget ved 

fremstilling af kvælstofgødningen, vil dette ikke blive viderebehandlet.  

Men det er ikke kun energiforbruget ved fremstilling, som er en negativ faktor ved 

anvendelse af gødning i forhold til påvirkning af natur, miljø og diversitet. Således 

kan gødskning med både handels- og husdyrgødning forårsage alvorlige miljøskader, 

når der enten overgødskes, eller planterne ikke kan optage næringsstofferne 

(Andersen et al. 1999). Kvælstof er meget mobilt og kan således relativ let udvaskes 

til grundvand. Både fosfor og kvælstof kan via erosion og emission være årsagen til 

iltsvind i overfladevand og i sidste ende resultere i fiskedød (Christensen et al. 

2004).  

Da kvælstof er det mest essentielle plantenæringsstof i forhold til total tørstof- 

produktion (Marschner 2002), samtidig med at det er det mest tildelte næringsstof i 

landbrugets planteproduktion, skønnes det, at kvælstoftildelingen er en god målestok 

for den samlede mængde tildelt gødning. Kvælstofbehovet for en afgrøde kan være 

forskellig afhængig af jordbundsforholdene, men i almindelighed tildeles den tilladte 

mængde for at opnå størst muligt udbytte. Den tilladte mængde er angivet ved 
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Plantedirektoratets gødningsnormer (Pdir 2006), som sætter en øvre grænse for hvor 

meget kvælstof, der må tildeles per hektar. Afgrøder, som har en høj kvælstofnorm, 

antages at have en større negativ påvirkning på natur mm, hvorfor de får tildelt en 

lav karakter. Afgrødearter, som ikke kræver tildeling af gødskning, fx kløver, 

lucerne, ært og andre kvælstoffikserende planter, vil da få en høj karakter. Hvorledes 

karakterskalaen er indordnet fremgår af tabel 5.3.  

 
             Tabel 5.3 Karakterskala for gødningsbehov. 

Karakterskala Kvælstofnorm (kg N/ha) 
5 0 – 49 
4 50 – 100 
3 101 – 124 
2 125 – 150 
1 > 150 

 

5.2.3 Pesticidbehov 

Selvom pesticider ikke er nær så energikrævende i fremstillingsprocessen sammen- 

lignet med gødning per hektar (jf. kapitel 4), kan brugen af pesticider have en stor 

effekt på miljøet. Ligesom kvælstof kan pesticider udvaskes og derved forurene 

grundvand. Derudover kan pesticider påvirke livscyklus hos både planter og dyr 

(Kjær et al. 2007). Selvom de værste pesticidmidler gennem årene er blevet 

forbudte, er det meget uklart i hvor høj grad de tilladte pesticider påvirker natur og 

miljø. Afgrødernes pesticidbehov betragtes som en af de væsentligste faktorer mht. 

påvirkning af natur, miljø og diversitet. 

Sprøjtning med pesticider har gennem mange år været praktiseret for at undgå, at 

ukrudt, skadedyr eller svampe reducerer udbyttet. Som regel er det primær- 

producenterne, der med hjælp fra den lokale planteavlskonsulent bestemmer 

sprøjtemængde samt tidspunkt for sprøjtning. Imidlertid kan det være for sent at 

sprøjte, når problemet opdages i marken og udbyttereduktionen vil være uundgåelig. 

Derfor praktiserer adskillige planteavlere præventiv bekæmpelse (plansprøjtning), 

hvor man sprøjter før problemet er opstået, og anvender således pesticider om det er 

nødvendigt eller ej (Jensen 2003). Da dette af politikerne vurderes at være 

uhensigtsmæssigt, har Dansk Landbrugsrådgivning (2004) i samarbejde med 

Danmarks Jordbrugsforskning fastsat vejledende måltal for antal af pesticid- 

behandlinger (Behandlingsindeks (BI)), der skønnes at være tilstrækkelig under 

gennemsnitlige forhold. De vejledende måltal er baseret på landsdækkende forsøgs- 
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resultater, som blev foretaget umiddelbart efter udarbejdelsen af Bichel-rapporten4. 

Måltallene er udarbejdet således, at det politiske mål om en Behandlings- hyppighed 

(BH) på 1,7 i 2009 (Miljøministeriet & Fødevareministeriet 2003) kan nås, hvis alle 

primærproducenter sammenlagt opfylder de vejledende BI for hver afgrødeart. 

Imidlertid er BH blevet beregnet til at være 2,3 i år 2006 (Danmarks Statistik 

2007g), hvorfor det må antages, at pesticidforbruget er større end de vejledende 

måltal. Hvis pesticidforbruget her bliver angivet vha. de vejledende måltal er det 

således et ”best case” scenarie, hvor det antages, at de vejledende måltal er en 

indikator for hvad den gennemsnitlige primærproducent som minimum forbruger af 

pesticider. Tabel 5.4 angiver karakterskalaen, hvor afgrødearter med en høj BI (fx 

kartofler) får en lav karakter, og afgrødearter med en lav BI (fx kløvergræs, som ikke 

kræver pesticider) får en høj karakter. 

 
               Tabel 5.4 Karakterskala for Pesticidbehov. 

Karakterskala Pesticidbehov (BI) 
5 0 - 0,9 
4 1,0 - 1,4 
3 1,5 - 1,9 
2 2,0 - 3,0 
1 > 3,0 

 

5.2.4 Vandingsbehov/Tørkeresistens 

Umiddelbart påvirker selve vandingen ikke natur, miljø og diversitet, men 

energiforbruget ved vanding er forholdsvis stort (jf. afsnit 4.3.2.2). Hvis dette 

energiforbrug dækkes af en fossil energikilde, vil vanding i høj grad være en faktor, 

som har betydning for miljøet. I forhold til påvirkning af miljø vil det derfor ikke 

være hensigtsmæssig, at vælge afgrødearter, som har stort behov for vanding.  

 
Tabel 5.5 Karakterskala for afgrødearternes gennemsnitlige vandingsbehov. 

Karakterskala
Gennemsnitligt vandingsbehov 

(mm/vækstsæson) 
5 0 – 49 
4 50 – 89 
3 90 – 109 
2 110 – 125 
1 > 125 

 

Der er udarbejdet en karakterskala (tabel 5.5), hvor afgrødearter, som er tørke- 

resistente, får en høj karakter, og afgrødearter, som kræver vanding, får en lav 

                                                      
4 Rapport udfærdiget af Bichel-udvalget, som havde til formål at vurdere de samlede konsekvenser af 

en hel eller delvis afvikling af pesticidanvendelsen. 
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karakter. Det gennemsnitlige vandingsbehov er baseret på tabel 4.4. Det kan som 

tidligere beskrevet være svært at bestemme vandingsbehovet for hver enkelt 

afgrødeart, da vandingsbehov afhænger af mange andre faktorer såsom region, 

topografi, tekstur mm.  

 

5.3 Udbytte 
Udbytte består først og fremmest af biobrændstofudbyttet, som er beskrevet i 

nedenstående afsnit. Energioutput består dog også af de bi-/restprodukter, der opstår 

under fremstillingsprocessen af biobrændstoffer. Et biprodukt er fx rapskager, der 

fremkommer ved udvinding af biodiesel fra rapsfrø. Rapskager udgør et væsentligt 

og meget værdifuldt proteinfoder til husdyr. Således vurderes produktionen af 

rapsdiesel i Nordirland at imødekomme det nationale forbrug af proteinfoder 

(Easson et al. 2004). Når der derfor dyrkes raps til biodiesel på et areal, produceres 

samtidig et foderprodukt og dermed mindskes arealforbruget indirekte. Udover foder 

kan bi-/restprodukter fra biobrændstofproduktionen fx også være kemikalier til 

kosmetikindustrien eller aske som jordforbedringsmiddel.  

Disse biprodukter kan således også betragtes som en vare, som har konsumeret 

energi ved produktionen. Biprodukter bør derfor indgå i energiregnskabet, og bør 

ligeledes indgå i validering af afgrødernes egnethed i forhold til bæredygtig 

biobrændstofproduktion. Men det vurderes på nuværende tidspunkt at være 

vanskeligt at bestemme hvilke biprodukter, der fremkommer efter konvertering af 

biomasse til biobrændstof. Biprodukter vil således ikke indgå i udbytte-kategorien i 

den senere validering. 

 

5.3.1 Biobrændstofudbytte 

Da dyrkningsarealet i sin helhed og til bioenergiformål i særdeleshed er en 

begrænset ressource er biobrændstofudbyttet per hektar en væsentlig faktor for de 

forskellige afgrødearters egnethed til biobrændstofproduktionen. Energiudbyttet for 

en afgrøde er i kapitel 3 og 4 angivet i hhv. g biobrændstof / kg tørstof og L 

biobrændstof / ha. Sidstnævnte enhed er aktuel ved beregning af andelen af det 

samlede forbrug i transportsektoren. Men denne enhed tager ikke hensyn til, at 

biodiesel kan have bedre egenskaber end bioethanol. Fx kan en bil køre flere 

kilometer på en liter biodiesel sammenlignet med en liter bioethanol. Derfor skal 

energiudbyttet i denne kvalitative analyse angives i Km/ha, som harmoniserer 

biodiesel- og ethanoludbyttet.  



 

Danmarks potentiale for afgrødebaseret biobrændstofproduktion i år 2020  63 

Til det formål defineres en standardbil, som har den størrelse og de egenskaber, der 

er efterspurgt hos danske bilister. Standardbilen skal være en prototype, som har 

egenskaber, der svarer til biler i mellemklassen. For at definere bilen er der hentet 

oplysninger om fire modeller i samme klasse. Alle fire modeller fås i både benzin- 

og dieseludgave, hvorved brændstoføkonomien kan sammenlignes indenfor samme 

model. Det er derfor hensigtsmæssigt, at motorydelserne (-effekt) er nogenlunde ens. 

Oplysningerne om de fire udvalgte biler er angivet i tabel 5.6. 

 
Tabel 5.6 Brændstoføkonomi ved blandet kørsel hos 4 bilmodeller, som fås i både benzin- og 

dieseludgave (FDM 2007). 

 
Volkswagen 

Polo Peugeot 207 Toyota Auris Hyundai Getz 

Brændstof benzin diesel benzin diesel benzin diesel benzin diesel 
Motoreffekt (HK) 80 80 88 90 97 90 97 88 
Brændstoføkonomi 
v. bl. kørsel (Km/L) 15,6 22,2 15,6 22,2 14,5 20,0 16,7 21,7 

 

Ud fra oplysningerne i tabel 5.10 sættes standardbilens brændstoføkonomi til at være 

15,6 og 21,5 Km/L for hhv. benzin- og dieseludgaven5. Biobrændstoffer vurderes 

ofte ikke at have samme køreegenskaber som de traditionelle brændstoffer. Således 

har bioethanol et mindre energiindhold end benzin (Larsen & Glejtrup 2006), og det 

ville på den baggrund kunne antages, at der kan køres færre kilometer på literen ved 

brug af bioethanol. Men Rasmussen (2007) har vist, at brændstoføkonomien er den 

samme ved anvendelse af benzin iblandet 5 % bioethanol (Bio95) som almindelig 

benzin (Blyfri 95). Dette skyldes, at bioethanol har et højere oktantal, hvilket fører til 

en øget forbrænding (Larsen & Glejtrup 2006). Beregninger af km/ha er derfor 

baseret på den antagelse, at biobrændstoffer har samme rækkevidde per liter som de 

fossile brændstoffer. Figur 5.4 angiver det teoretisk mulige biobrændstofudbytte 

angivet i km/ha, som er baseret på beregninger, hvor hele planten anvendes og både 

første- og andengenerationsteknologi tages i brug. 

                                                      
5 Standardbilens brændstoføkonomi er beregnet som gennemsnit af de 4 modeller angivet i tabel 5.10. 
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Figur 5.4 Biobrændstofudbytte angivet i km/ha for 16 udvalgte afgrøder. 

 

Som det fremgår af figur 5.4 er biobrændstofudbyttet synligt bedre hos majs, 

sukkerroer og lucerne, hvorimod bælgsæd herunder markært viser et dårligt udbytte. 

Ud fra disse udbytter er der udtænkt en karakterskala (tabel 5.7), som giver afgrøder 

med høje biobrændstofudbytter høje karakterer og afgrøder med lave udbytter lave 

karakterer. 

 

Tabel 5.7 Karakterskala for energiudbytter i kilometer per hektar. 

Karakterskala Energiudbytte (Km/ha) 
5 > 100.000 
4 75.000 - 100.000 
3 50.000 – 74.999 
2 25.000 - 49.999 
1 0 – 24.999 

 

5.4 Resultater og diskussion af analysemetoden 
Til denne kvalitative undersøgelse er 16 afgrøderarter blevet valideret for at vurdere 

deres egnethed til bæredygtig biobrændstofproduktion. At det netop er de 16 

afgrødearter (som anført i tabel 5.8) skyldes, at det for disse afgrødearter var muligt 

at tildele karakterer for de udvalgte faktorer i henhold til det tilgængelige 

datamateriale. Det vurderes, at alle afgrødearter, som vil være potentielle som 
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råmateriale i biobrændstofindustrien i Danmark, er repræsenteret, selvom visse (nye) 

arter som fx hamp, poppel, sorrel og elefantgræs mfl. vurderes også at have 

potentiale (Høegh 2007). 

 
Tabel 5.8 Karakterfordelingen for 20 afgrøder. Der er tildelt fire karakter under kategorien 

hensyntagen til natur, miljø og diversitet og en karakter for kategorien biobrændstofudbytte. 

Afgrødeart Hensyntagen til natur, miljø og diversitet Biobrændstofudbytte
 Brændstofforbrug Gødningsbehov Pesticidbehov Vandingsbehov Km/ha 
Vårbyg 4 2 3 4 3 
Vinterbyg 3 1 4 4 3 
Vårhvede 4 3 4 3 2 
Vinterhvede 3 1 3 2 4 
Rug 3 3 4 3 3 
Triticale 3 2 4 3 3 
Havre 5 4 5 4 2 
Majs 1 2 4 4 5 
Vårraps 4 3 3 3 2 
Vinterraps 4 1 3 1 3 
Sukkerroer 1 3 2 2 5 
Kartofler 2 1 1 2 4 
Bælgsæd 4 5 2 4 1 
Lucerne 5 5 5 5 5 
Græs 2 1 5 1 3 
Pil 2 4 3 3 4 

 

For hver faktor i kategorien hensyntagen til natur mm er der blevet tildelt en karakter 

vha. de karakterskalaer, som er defineret i det foregående. Biobrændstofudbyttet, 

som er den eneste faktor i udbyttekategorien, er til dels fundet i kapitel 3 og dels 

omregnet til en mere sammenlignelig enhed.  

Af tabel 5.8 fremgår det, hvorledes karaktertildelingen er sket ved brug af størst 

mulig udspænd i de individuelle faktorer. Dvs. at for hver faktor er karaktererne 1 til 

5 blevet tildelt. Alene ved at betragte tabel 5.8 kan det aflæses, hvorledes de 

forskellige afgrødearter under dyrkning tager hensyn til natur, miljø og diversitet. 

Men hvorvidt de er bæredygtige afhænger også af udbyttekategorien, som i dette 

tilfælde kun udgøres af biobrændstofudbyttet. Ved at sammenholde gennemsnits- 

karakteren af de fire faktorer under kategorien hensyntagen til natur mm og 

biobrændstofudbyttet er det muligt at vurdere afgrødearternes egnethed i forholdt til 

bæredygtig biobrændstofproduktion. Dette er illustreret i figur 5.5. 
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Figur 5.5 Afgrødearternes forhold mellem biobrændstofudbytte og hensyntagen til natur, 

miljø og diversitet ved dyrkning. De afgrødearter, som befinder sig øverst til højre og længst 

væk fra den stiplede linje, er særdeles velegnet til bæredygtig biobrændstofproduktion, 

hvorimod de afgrødearter, som er placeret nederst til venstre længst væk fra den stiplede 

linje, er særdeles uegnet til bæredygtig biobrændstofproduktion. Dvs. det er afstanden til den 

stiplede linje, som afgør egnetheden i forhold til bæredygtig biobrændstofproduktion. 

 

Som det fremgår af figur 5.5 er afgrødearterne vårhvede, vårraps, vinterraps, 

kartofler og bælgsæd mindre egnede i forhold til bæredygtig biobrændstofproduktion 

end afgrødearterne vinterhvede, rug, havre, græs, vår- og vinterbyg,. Selvom 

dyrkning af majs har et højt forbrug af brændstof og gødning (jf. tabel 5.8), og 

derved kun klarer sig middelmådigt i kategorien hensyntagen til natur mm, er det 

den afgrøde, som giver det højeste biobrændstofudbytte (figur 5.4), hvilket gør den 

velegnet til bæredygtig biobrændstofproduktion. Det samme gælder sukkerroer, som 

ligeledes giver et højt biobrændstofudbytte per hektar, men hvor dyrkning af 

afgrøden tilsvarende ikke har et højt hensyntagen til natur mm. Lucerne er til 

gengæld en afgrødeart, som i valideringen nærmest virker skræddersyet til 

bæredygtig biobrændstofproduktion. Denne afgrøde har potentialet til et højt 
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biobrændstofudbytte, samtidig med at dyrkning af afgrøden kræver et minimalt 

forbrug af diesel, gødning, pesticider og vanding, og dermed tager hensyn til miljøet. 

 

For afgrødearter, som i henhold til figur 5.5 ikke er egnet i forhold til bæredygtig 

biobrændstofproduktion, kan egnetheden forøges ved enten at øge biobrændstof- 

udbyttet eller ved at dyrkning af afgrøden tager større hensyn til natur, miljø og 

diversitet. Men for at forøge egnetheden er det dog en betingelse, at hvis 

biobrændstofudbyttet forøges må det ikke påvirke afgrødens hensyntagen til natur 

mm. og omvendt må biobrændstofudbyttet ikke forringes betydeligt, når der bliver 

taget større hensyn til natur mm. under dyrkning af afgrøden. I lighed med figur 5.1 

og Weiners (2002) teori kan der således vælges mellem to strategier for at øge 

egnetheden i forhold til bæredygtig biobrændstofproduktion. Det vil dermed være op 

til politiker, primærproducenter og forskere at afgøre hvilken strategi, der skal 

vælges, for at sikre/øge bæredygtigheden ved dyrkning af afgrøder til biobrændstof- 

produktion. 

 

Valideringen i tabel 5.8 og figur 5.5 er blot et eksempel på, hvorledes afgrøderne kan 

sammenlignes med hinanden, når der fokuseres på bæredygtig biobrændstof- 

produktion. Som tidligere nævnt vurderes biprodukter at være en væsentlig faktor i 

forhold til bæredygtig biobrændstofproduktion, men det har desværre ikke været 

muligt at lave en karakterskala for disse. Som det fremgår af ovenstående eksempel 

er vår- og vinterraps ikke egnede til bæredygtig biobrændstofproduktion, men hvis 

biprodukter fra konverteringsprocessen blev medregnet vil disse to afgrøder 

formentlige klare sig langt bedre i valideringen. Der kan dog også være andre 

faktorer, som er væsentlige i forhold til bæredygtig biobrændstofproduktion, men 

som ikke er medtaget i ovenstående eksempel. Fx er det ikke belyst, hvilken effekt 

visse afgrødearter har på flora og fauna. Det er ligeledes heller ikke beskrevet 

hvorledes afgrøderne påvirker betingelserne for den efterfølgende afgrøde.  

Valideringen er i ovenstående anvendt under meget generelle forhold dvs. dyrkning 

af afgrødearter i forhold til bæredygtighed bliver vurderet på et nationalt plan. 

Metoden vil også kunne anvendes på et mere lokalt plan, hvor der kan være særlige 

interesser i forhold til afgrødeproduktion. Fx vil der i et område med 

drikkevandsinteresser være særlig fokus på anvendelsen af gødning og pesticider. På 

baggrund af tabel 5.8 kan gennemsnittet af afgrødernes gødnings- og pesticidbehov 

beregnes, hvorefter denne karakter kan sammenholdes med biobrændstofudbyttet 

(figur 5.6). I et område med drikkevandsinteresser vil der hos afgrødearterne således 

være andre egenskaber, der er væsentlige i forhold til bæredygtighed. 
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Ved sammenligning af figur 5.5 og 5.6 ses en ændring af visse afgrøders placering, 

således at nogle afgrødearter ændres fra at være ikke-egnet til egnet i forhold til 

bæredygtig biobrændstofproduktion, når der fokuseres på andre (lokale) interesser. 

Resultaterne af en sådan analyse kan derfor ikke generaliseres, men kan være 

værdifulde i det enkelte projekt, hvor lokale forhold skal tages med i betragtning. 

Derfor skal valideringen betragtes som et generelt værktøj, hvor de endelige 

vurderinger af enkelte afgrøder efterfølgende skal afvejes i henhold til lokale forhold 

i et eventuelt samarbejde mellem den enkelte landmand og en lokal konsulent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.6 Afgrødearternes forhold mellem biobrændstofudbytte og hensyntagen til drikke- 

vandsinteresser ved dyrkning af afgrøden. I et område med drikkevandsinteresser vil det være 

hensigtsmæssig at dyrke de afgrødearter, som er placeret længst oppe til højre. 

 

Resultaterne i figur 5.5 kan kun betragtes som en tilnærmelse af, hvad der forventes 

at være væsentligt i forhold til bæredygtig biobrændstofproduktion. For selvom en 

afgrøde som havre ifølge figur 5.5 er egnet til bæredygtig biobrændstofproduktion, 

er det tvivlsomt, om denne afgrøde vil blive anvendt som råmateriale i biobrændstof- 

produktionen, da den giver et lavt biobrændstofudbytte. Men dette resultat skal ses i 
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sukkerroer          vårraps        vinterraps         kartofler         bælgsæd lucerne         pil          majs

Egnede afgrødearter til 
bæredygtig 

biobrændstofproduktion
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lyset af, at investeringen i diesel, gødning, pesticid og vanding er lille i forhold til 

afkast (biobrændstofudbyttet). Denne betragtning kan være relevant, når fx politikere 

skal lovgive omkring hvilke råmaterialer, der må bruges til biobrændstofproduktion. 

 

Lucerne er i valideringen vurderet til at være den afgrøde, som klarer sig bedst i 

forhold til bæredygtig biobrændstofproduktion. Det skyldes bl.a. at denne afgrøde 

ikke bliver tildelt gødning, da den selv kan fiksere sit kvælstof. Denne egenskab er i 

forhold til energi yderst hensigtsmæssig, da fikseringen erstatter handelsgødning 

(evt. husdyrgødning), hvormed der ikke skal bruges energi på at fremstille og 

udbringe gødning. Kvælstoffiksering kan dog også have en negativ effekt i forhold 

til miljøet, såfremt den fikserede kvælstof ikke udnyttes. Kvælstof kan således 

komme i overskud, hvorefter det kan udvaskes og forurene grundvand (jf. afsnit 

5.2.2). Valideringen tager endvidere ikke højde for, at visse afgrøder (lucerne, græs, 

pil mm.) er flerårige, men tager derimod udgangspunkt i det forbrug af diesel, 

gødning, pesticid og vanding, som afgrøderne har i det første dyrkningsår. Men ved 

flerårige afgrøder vil der være betydelige besparelser i de efterfølgende år, da især 

etableringsomkostningerne (herunder dieselforbruget) er væsentlig nedsat. Dette 

betyder, at de flerårige afgrøder reelt tager mere hensyn til natur, miljø og diversitet 

end beskrevet i afsnit 5.2. 

 

Selvom valideringsmetoden vil udmærke sig mere på lokalt plan end på nationalt, er 

det tydeligt at afgrøderne lucerne og majs er egnede til bæredygtig biobrændstof- 

produktion. Også sukkerroer egner sig pga. sit høje biobrændstofudbytte, men 

dyrkning af afgrøden tager til gengæld ikke stort hensyn til miljøet. 
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6 Potentiel biobrændstofproduktion i år 2020 - 
Storylines 
Som det fremgår af kapitel 1 forventes mindst 10 % af transportsektorens 

brændstofforbrug i år 2020 at skulle bestå af biobrændstoffer. Det forventes, at nogle 

biler vil kunne køre udelukkende på biobrændstoffer, men hvor hovedparten af 

bilerne vil kunne køre på en blanding af fossilt brændstof og biobrændstof. Således 

er det allerede i dag muligt, at tanke benzin, hvori der er iblandet 5 % 

biobrændstoffer, hvilket ikke stiller yderligere krav til bilens nuværende 

motorteknologi. Hvordan kravet om 10 % biobrændstoffer håndhæves er op til de 

enkelte EU-medlemsstater. Men mht. opfyldelse af biobrændstodirektivets mål om 

5,75 % biobrændstoffer i år 2010 lægger den danske regering op til, at dette skal ved 

at påbyde olieindustrien at iblande 5 % biobrændstoffer i de fossile brændstoffer. På 

den baggrund er det sandsynligt, at samme fremgangsmåde vil blive anvendt for at 

opfylde målet om 10 % biobrændstoffer i år 2020, således at regeringen påbyder 

olieindustrien at iblande 10 % biobrændstof i det fossile brændstof for at opnå den 

ønskede målsætning. 

Transportsektorens brændstofforbrug udgjorde i år 2005 ca. 5,4 mia. liter, hvoraf ca. 

halvdelen er benzin og den anden halvdel diesel (Energistyrelsen 2006).  

 

 
Figur 6.1 Danmarks forbrug af transportbrændstoffer frem mod 2030 angivet i mio. liter 

(Energistyrelsen 2006). 

 

Som det fremgår af figur 6.1 har transportsektorens brændstofforbrug gennem de 

seneste 30 år været stigende, hvor især dieselforbruget er vokset. Til gengæld har 

benzinforbruget gennem de seneste fem år været faldende. Det forventes, at 
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brændstofforbruget i Danmark også i fremtiden vil stige. Således viser figur 6.1 en 

prognose over den forventede udvikling frem til år 2030. Heraf fremgår det, at 

brændstofforbruget i 2020 vil være ca. 6 mia. liter. På baggrund af at ca. halvdelen af 

brændstofforbruget i 2005 udgøres af benzin og den anden halvdel af diesel, antages 

det i de følgende beregninger, at 50 % af brændstofforbruget i 2020 udgøres af 

benzin og 50 % udgøres af biodiesel. Dvs. at der ved iblanding af 10 % 

biobrændstoffer er behov for 300 mio. liter bioethanol og 300 mio. liter biodiesel. 

 

6.1 Analyse af storylines 
Arealanvendelsen og afgrødesammensætningen, som den er i dag, blev beskrevet i 

kapitel 2. Ligeledes blev anvendelsen af den danske biomasseressource beskrevet. 

Hvordan disse vil udvikle sig frem mod år 2020 vil kun være hypotetiske 

vurderinger, da mange faktorer kan påvirke landbrugserhvervet. Alene gennem de 

sidste 12 måneder under specialet er der sket kolossale ændringer for både 

landbrugssektoren og energisektoren. Således er afregningsprisen for afgrøder og 

prisen på mælk steget markant. Men også olieprisen er inden for det sidste år steget 

voldsomt og forventes ikke at falde igen (Anonym 2007). Fremtidsudviklingen 

indenfor begge sektorer er derfor meget uvis, og det kan således være svært at 

vurdere forudsætninger i år 2020. Derfor opsættes tre storylines, som beskriver tre 

forskellige udviklingsscenarier frem mod år 2020 (tabel 6.1).  

 
Tabel 6.1 Tre storylines for mulig udvikling frem mod år 2020 

Storyline Udvikling frem mod år 2020 
A Øget efterspørgsel på svinekød og mælk er med til at øge den danske 

husdyrproduktion med 10 %. Landbruget som helhed intensiveres og 
udtagne arealer bliver opdyrket.  

B Natur og miljø kommer i fokus, hvor politiske indgreb som fx 
Vandrammedirektivet, Natura 2000-udpegninger, vandmiljøplaner mm. 
er med til at presse husdyrproduktionen i Danmark. Samtidig øges 
konkurrencen fra udlandet, hvilket er med til at presse priserne på kød og 
mejeriprodukter ned. Som følge heraf flytter 50 % af husdyrproduktionen 
til udlandet. 20 % af omdriftsarealerne ekstensiveres og tilførsel af 
gødning og pesticider reguleres (kvoter). 

C Prisstigninger på fossilt olie og øget ønske om at være selvforsynende 
medfører krav om at øge biobrændstofandelen til 50 % af 
transportsektorens brændstofforbrug. Nye teknologier (brint, 
brændselsceller mm) er i år 2020 ikke færdigudviklede, hvilket får 
efterspørgslen på biodiesel og bioethanol til at stige markant. Den øgede 
konkurrence om biomasse og stigende energipriser presser prisen på 
husdyrfoder, hvorefter husdyrproducenter forsøger at være 
selvforsynende med foder. Visse husdyrproducenter vil som følge heraf 
opgive husdyrproduktionen, for i stedet at dyrke afgrøder til 
bioenergiformål.   
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I modsætning til kvantitative scenarier bygger disse storylines ikke på 

sandsynligheder og kvantitativt datamateriale, men baseres alene på kvalitative 

vurderinger af fremtidens landbrug. De tre storylines kan derfor ikke betragtes som 

sandsynlige fremtidsperspektiver men kun som mulige fremtidsperspektiver.  

 

6.1.1 Fælles forudsætninger for alle tre storylines 

Selvom de tre storylines er defineret foroven er disse definitioner ikke udtømmende. 

Tabel 6.1 angiver kun hvorledes de tre storylines adskiller sig og ikke de 

forudsætninger, som gælder alle tre. Det vurderes, at være følgende fire faktorer, 

som vil præge den potentielle biobrændstproduktion frem mod år 2020: i) 

klimaændringer, ii) konverteringsteknologi, iii) arealanvendelse og iv) miljø. Da de 

to sidstnævnte er nærmere defineret i ovenstående storylines, vil det for de to 

førstnævnte være nødvendigt at fastlægge fælles forudsætninger.  

 

6.1.1.1 Klimapåvirkning 

Som det fremgår i projektets indledning vil klimaet ændre sig frem mod år 2100. 

Klimaændringerne vil dog allerede slå igennem i den nærmere fremtid i Danmark. 

Således vurderes det, at gennemsnitstemperaturen frem mod 2020 vil stige med 0,7 

% og at gennemsnitsnedbøren vil stige med 1 % i Danmark. Dette får betydning for 

planteproduktionen, da det for de fleste afgrødearter kan medføre ændrede vækst- 

betingelser. For korn og frøafgrøder vil det medføre en reduktion af udbytterne, da 

især korn vil modnes tidligere. Derimod vil udbytterne stige for grovfoderafgrøder, 

da disse afgrøder vil profitere af en forlænget vækstsæson (Olesen et al. 2006). 

Imidlertid vil klimaforandringerne også betyde, at variation i vejret vil være langt 

større. Dvs. at nogle vækstår vil give planteproduktionen optimale betingelser, hvor 

der i andre vækstår vil være katastrofale betingelser som fx tørke og skybrud. 

Alt i alt vurderes det, at variation i vejret vil forplante sig til variation i udbyttet, 

hvorfor det kan være svært at estimere de reelle udbytteændringer i år 2020. Derfor 

vil der i beregninger af potentiel biobrændstofproduktion i år 2020 ikke blive taget 

hensyn til klimaændringer. 

 

6.1.1.2 Konverteringsteknologi 

I kapitel 3 er et teoretisk biobrændstofudbytte for hver afgrøde blevet estimeret vha. 

oplysninger om biomassens indhold af sukrose, stivelse, cellulose og hemicellulose. 

Da ikke alle angivelser er baseret på et repræsentativt kildegrundlag, vil der være en 

standardafvigelse på de angivne biobrændstofudbytter. Men det antages, at 

afgrødebiomassens indhold af kulhydrater svarer til de værdier som angivet i tabel 
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3.2, og at det i år 2020 vil være muligt at konvertere alle kulhydrater (herunder C5-

sukre) til biobrændstof. Dvs. at der kalkuleres med de biobrændstofudbytter, som er 

angivet i tabel 3.4. 

 

6.2 Nationalt potentiale for biobrændstofproduktion 
Som det fremgår af kapitlets indledning er det nødvendigt at producere 300 mio. liter 

biodiesel og 300 mio. liter bioethanol for at imødekomme 10 % af transportsektorens 

brændstofforbrug i år 2020. I de følgende afsnit beskrives hvorledes dette mål kan 

opnås ved danskproduceret biomasse under forskellige forudsætninger / storylines. 

 

6.2.1 Nationalt potentiale af overskydende biomasse anno 2007   

Før potentialet for biobrændstofproduktion beregnes under de tre forskellige 

forudsætninger vil det dog være relevant at bestemme den potentielle biobrændstof- 

produktion af overskydende biomasse, som er tilgængelig i dag. Dvs. at der tages 

udgangspunkt i nuværende arealanvendelse, afgrødesammensætning og afgrøde- 

anvendelse, og der således ikke ændres i nuværende praksis. Herved bestemmes den 

potentielle biobrændstofproduktion, som ikke vil foregå på bekostning af andre 

hverv.  

Den overskydende biomasse vurderes at begrænse sig til slagteriaffald, eksporterede 

bulk-afgrøder (masseproducerede afgrøder, fx hvede) og afgrøderester (herunder 

halm). Slagteriaffald, der er egnet til biodieselproduktion, udgør ca. 100.000 tons om 

året (afsnit 2.1.3). Selvom en del forskellige afgrøder eksporteres, vurderes kun bulk-

afgrøderne (raps og hvede) at være rentabel til biobrændstofindustrien, da andre 

eksportafgrøder (fx frøgræs) indbringer landbruget god fortjeneste ved eksport. Over 

halvdelen af halmressourcen bliver allerede anvendt til fodring, strøelse eller fyring. 

2,23 mio. ton halm bjærges ikke, hvormed denne ressource teoretisk set vil være 

tilgængelig til biobrændstofproduktion. En del primærproducenter betragter dog 

halmen som værdifuld gødning, samtidig med at halm kan være jordstruktur- 

forbedrende. Det vurderes ikke at være tilrådeligt at fraføre alt ikke-bjærget halm af 

hensyn til jordens kulstofindhold og generelle frugtbarhedstilstand. Mht. korn er det i 

kapitel 2 angivet, at 14 % korn eksporteres, hvilket svarer til 1.207 mio. kg kerne. 

Det har ikke været muligt at finde oplysninger om rapseksportens størrelse, men det 

antages, at hovedparten eksporteres, og den resterende del anvendes til biodiesel- 

fremstilling i Danmark. Dermed vil hele rapsbiomassen være tilgængelig for 

biobrændstofindustrien. Den potentielle biobrændstofproduktion for biomasse, som 

er i overskud, er anført i tabel 6.2. 
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Tabel 6.2 Potentiel biobrændstofproduktion ved overskydende biomasse. 

Råmateriale 
Tilgængelig  
biomasse 
(mio. kg) 

Areal 
(ha) 

Potentiel  
biodieselproduktion

(mio. L) 

Potentiel  
bioethanolproduktion 

(mio. L) 
Slagteriaffald 100 - 113 - 
Rapsfrø 434 124.469 197 - 
Korn 1.207 ~172.500 - 585 
Halm 2.230 - - 1.054 
I alt  ~296.696 310 1.639 

 

Af tabel 6.2 fremgår det, at ved at anvende slagteriaffald samt den producerede 

rapsbiomasse til biodieselproduktion kan 10 % af dieselforbruget blive dækket af 

biodiesel. Ligeledes vil 10 % af benzinforbruget kunne dækkes alene ved råvarer, 

som er i overskud. Hvis 14 % af kornproduktionen anvendes til bioethanol- 

produktion vil korn alene kunne sørge for den nødvendige mængde. Også bio- 

ethanolpotentialet i det ikke-bjærgede halm er stor; således vil denne uudnyttede 

ressource kunne medføre over 1.000 mio. liter bioethanol, hvilket er over tre gange 

så meget som nødvendig i år 2020. 

Af ovenstående resultater kan udledes, at det ikke er nødvendigt at ændre i 

eksisterende drift og afgrødesammensætning for at opfylde målene om 10 % 

biobrændstoffer i år 2020. Målet om 10 % biobrændstoffer kan opfyldes alene af 

råvarer, som er i overskud eller eksporteres. Det afhænger dog i høj grad af, om den 

ovennævnte biomasse vil være til rådighed for biobrændstofindustrien, og således 

hvorvidt øvrige markedsvilkår bevirker, at biomassen ikke anvendes til andre formål.  

 

6.2.2 Nationalt potentiale ved storyline A 

Hvis husdyrproduktionen frem mod år 2020 bliver øget med 10 % vil dette medføre, 

at forbruget af foder tilsvarende vil stige med 10 %. Kornforbruget til foder udgør 

6.964 mio. kg om året (jævnfør tabel 2.2), hvilket vil stige med 10 % svarende til 

696 mio. kg. korn, således det samlede foderforbrug i denne storyline må forventes 

at udgøre 7.660 mio. kg. Stigningen svarer nogenlunde til halvdelen af den 

kornmængde, som eksporteres (1.394 mio. kg, jf. tabel 2.2). Det vil således ikke 

være nødvendigt at øge kornarealet for at imødekomme efterspørgslen på foder, hvis 

halvdelen af korneksporten inddrages som foder. Det vil derimod være nødvendigt at 

øge grovfoderarealet med 10 %, hvilket svarer til 78.432 hektar. Det øgede 

foderareal kan dog imødekommes af de udtagne arealer, der i storyline A bliver 

opdyrket. Hvis samtlige udtagne arealer på 193.348 hektar bliver opdyrket vil ca. 

115.000 hektar kunne anvendes til andre formål fx dyrkning af biomasse til 
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biobrændstofproduktionen. Imidlertid vil der sandsynligvis være stor konkurrence 

om dyrkningsarealet, fordi husdyrgødningsmængden tilsvarende vil stige med 10 %, 

og husdyrproducenter derfor må anskaffe ekstra jord for at overholde harmonikravet. 

Derudover vil især svineproducenter forsøge at blive selvforsynende med foder, 

hvilket også er med til øge presset på dyrkningsarealet. Hvis ovenstående forhold gør 

sig gældende ved storyline A, vil det sandsynligvis være husdyrproducenterne, som 

bestemmer afgrødesammensætningen.  

Den tilgængelige biomasseressource til biobrændstofproduktion vil delvist være 

afhængig af husdyrproducenterne og delvist planteavlere uden husdyrproduktion, 

som vil afsætte afgrøder til højest bydende. Ved storyline A vil der således være stor 

konkurrence om biomassen i Danmark. Selvom det under disse forudsætninger ville 

være mest hensigtsmæssig for biobrændstofefterspørgslen at dyrke de afgrøder, som 

giver det højeste biobrændstofudbytte per hektar, vil det for biobrændstofindustrien 

være nødvendigt at tilpasse sig de øvrige markedsvilkår.  

 
Tabel 6.3 Mulig afgrødesammensætning ved storyline A 

Afgrødekategori Areal (ha) I procent (%) 
Kornafgrøder 1.628.350 60 
Oliefrø 162.835 6 
Bælgsæd 10.855 0,4 
Kartofler 37.954 1 
Sukkerroer 70.562 2,6 
Græs m.m. 814.175 30 
I alt 2.713.916  

 

Dette betyder, at biobrændstofindustrien må nøjes med at aftage den biomasse, som 

er i overskud. Det vil endvidere være væsentligt for biobrændstofindustrien at 

anvende afgrøder, hvor konvertering medfører værdifuldt foder. Husdyrproducenter 

kan således have fordel af biobrændstofproduktionen. Vinterhvede vil under 

forudsætninger ved storyline A være den mest dyrkede afgrøder, hvorfor det kan 

antages at denne afgrøder til tider vil kommer i overskud. Her vil 

biobrændstofindustrien kunne fungere som buffer og anvende den mængde, som 

ikke anvendes som foder hos husdyrproducenterne. Derudover vil konvertering af 

vinterhvede samtidig medføre et biprodukt, fx melasse ved andengenerations- 

konvertering af halm, som kan betragtes som et værdifuldt foder. I de regioner, hvor 

det er muligt at opnå tilfredsstillende resultater med kernemajs, vil denne afgrøde 

muligvis blive foretrukket, da den ligesom vinterhvede må tildeles relativt meget 

kvælstof samtidig med, at majskerne er velegnet som svinefoder. Derudover giver 

kernemajs et højt biobrændstofudbytte per hektar og medfører ligeledes et rest- 
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produkt, som er egnet til foder. For at dække biodieselbehovet vil det være 

nødvendigt at opretholde rapsarealet. Raps vil tilmed være en god vekselafgrøde i et 

kornrigt sædskifte, og produktion af rapsdiesel vil ligeledes medføre værdifuldt foder 

som restprodukt. En mulig afgrødesammensætning under de forudsætninger, som er 

givet ved storyline A, er vist i tabel 6.3. Tabellen har taget udgangspunkt i tabel 2.3, 

men hvor afgrøder kun er inddelt i kategorier, da det vil være for spekulativt at 

præcisere arealet for hver enkelt afgrødeart. Som det fremgår ved sammenligning af 

tabel 2.3 og 6.3 er der sket en lille stigning i dyrkningsarealet for alle kategorier 

bortset fra bælgsæd og kartofler. Det samlede omdriftsareal er øget, hvilket er muligt 

ved at opdyrke brakarealet. 

Ud fra denne afgrødesammensætning og den tidligere beskrevne afgrødeanvendelse, 

vurderes det at biobrændstofproduktionen ved storyline A kan baseres på følgende 

biomasse: slagteriaffald, vår-/vinterraps, kornafgrøder (primært vinterhvede) og 

halmressourcen. En øget husdyrproduktion vil samtidig medføre en større ressource 

af slagteriaffald, hvilket kan være med til at øge biodieselproduktionen. Et øget 

kornareal vil automatisk betyde, at halmressourcen tilsvarende vil blive forøget. Men 

ved stigende husdyrproduktion vil forbruget af halm til foder og strøelse også være 

stigende, hvorfor halmressourcen i storyline A ikke vil være betydeligt større i 

forhold til den nuværende halmressource (jf. forrige afsnit). Det er i det hele taget 

vanskeligt at vurdere hvor stor en halmmængde, der vil blive anvendt til 

biobrændstofproduktion, men pga. stor efterspørgsel på biomasse ved storyline A 

kan det antages, at hovedparten af den ressource, som ikke afsættes til foder, strøelse 

eller kraftvarmeværk, vil blive anvendt til bioethanolproduktion. Biobrændstof- 

potentialet for den estimerede tilgængelige biomasse ved storyline A er vist i tabel 

6.4. 

 
Tabel 6.4 Potentiel biobrændstofproduktion ved storyline A 

Råmateriale Tilgængelig  
biomasse 
(mio. kg) 

Areal 
(ha) 

Potentiel  
biodieselproduktion

(mio. L) 

Potentiel  
bioethanolproduktion 

(mio. L) 
Slagteriaffald 110 - 124 - 
Rapsfrø 568 162.835 258 - 
Vinterhvede 698 116.722 - 394 
Kernemajs 93 10.000 - 56 
Halm ~2.000 - - ~1.000 
I alt  322.457 382 ~1.450 

 

Hvis husdyrproduktionen øges med 10 % vil det stadigvæk være muligt at 

imødekomme 10 % af transportsektorens brændstofforbrug vha. dansk produceret 

biomasse (tabel 6.4). Men dette sker på bekostning af korneksporten og de udtagne 
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arealer, som bliver genopdyrket. Derudover inddrages en stor part af den uudnyttede 

halmressource.  

 

6.2.3 Nationalt potentiale ved storyline B 

I storyline B reduceres omdriftsarealet (permanente græsarealer og udtagne arealer 

ikke medregnet) med 20 %, hvilket svarer til ca. 0,46 mio. hektar. Tilbage forbliver 

et omdriftsareal på ca. 1,86 mio. hektar. Hvis fødevareproduktionen fra år 2006 

bliver opretholdt og det nuværende foderareal bliver reduceret med 50 % vil ca. 0,5 

mio. hektar være disponibel til dyrkning af biomasse til biobrændstofindustrien (inkl. 

biomasse som eksporteres). Da der i storyline B er stor fokus på natur og miljø vil 

det være en forudsætning, at biobrændstofproduktionen baseres på afgrøder, som er 

egnet til bæredygtig biobrændstofproduktion. Som det fremgår af kapitel 5 er lucerne 

den mest bære- dygtige afgrøde i forhold til biobrændstofproduktion. Men også majs 

vil være egnet til bæredygtig biobrændstofproduktion, når hele planten anvendes. 

Majs kræver ligeledes et lille energiforbrug ved dyrkning og vil samtidig være med 

til at øge afgrødediversiteten. Tabel 6.5 viser hvorledes afgrødesammensætningen i 

over- ordnede kategorier ved storyline B. 
 

Tabel 6.5 Mulig afgrødesammensætning ved storyline B 

Afgrødekategori Areal (ha) I procent (%) 
Kornafgrøder (inkl. majs) 1.084.000 40 
Raps 271.000 10 
Kartofler 10.000 0,4 
Grovfoder + foderroer + ært 322.000 11,9 
Lucerne 200.000 8,2 
Permanent græs 800.000 29,5 

 

Da slagteriaffaldsressourcen i denne storyline halveres, vil det være nødvendigt at 

øge rapsdieselproduktionen. Raps har som afgrøde et stort energiforbrug (kapitel 4), 

men det må antages, at der ved storyline B ikke må tildeles samme mængde gødning 

og pesticider per hektar. Det kan derfor ikke forventes, at samme afgrødeudbytter 

opnås, hvorfor det vil være nødvendigt at fordoble rapsarealet.  
 

Tabel 6.6 Potentiel biobrændstofproduktion ved storyline B 

Råmateriale Tilgængelig  
biomasse 
(mio. kg) 

Areal 
(ha) 

Potentiel  
biodieselproduktion

(mio. L) 

Potentiel  
bioethanolproduktion

(mio. L) 
Slagteriaffald 50 - 56 - 
Rapsfrø 558 271.000 253 - 
Lucerne 280 200.000 - 1.361 
Majs 38 29.000 - 220 
I alt  500.000 309 1.581 
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Halmressourcen vil ikke være tilgængelig for biobrændstofindustrien, da den til dels 

anvendes til fyring, fodring eller strøelse og til dels ikke bliver bjærget grundet 

forsikring mod jorderosion og kvælstofudvaskning samt opretholdelse eller 

forbedring af dyrkningsjordens frugtbarhed. Hvilke råmaterialer, der er tilgængelig 

for biobrændstofindustrien, er vist i tabel 6.6. Som det fremgår af resultaterne, vil en 

halvering af husdyrproduktion frigøre et stort areal, som vil kunne benyttes til 

produktion af biomasse til biobrændstofindustrien, også selvom dyrkningsarealet 

reduceres med 20 %. Bioethanolproduktionen vil endda være så stor, at den kan 

dække halvdelen af benzinforbruget og således indikerer muligheder for større 

anvendelse af biomasse til biobrændstoffer, også på den anden side af år 2020. 

 

6.2.4 Nationalt potentiale ved storyline C 

Hvis 50 % af brændstofforbruget i år 2020 skal udgøres af biobrændstoffer, og dette 

skal ske vha. dansk produceret biomasse vil det kræve store ændringer i 

afgrødesammensætningen. Det vil da være biobrændstofproduktionen, som bestem- 

mer afgrødesammensætningen. Når energipriser tilmed antages at være stigende, kan 

det forventes, at afgrøder med det højeste nettobiobrændstofudbytte (jf. afsnit 4.4.2) 

vil blive foretrukket for at kunne producere den størst mulige mængde biobrændstof. 

Hvorledes, det kan påvirke afgrødesammensætningen, er vist i tabel 6.7  

 
Tabel 6.7 Mulig afgrødesammensætning ved storyline C 

Afgrødekategori Areal (ha) I procent (%) 
Korn 1.084.000 40 
Raps 885.000 33 
Sukkerroer 50.000 1,8 
Majs 135.000 5 
Kartofler 5.000 0,2 
Græs mm. 542.000 20 
I alt 2.710.000  

 

Som det fremgår af tabel 6.7 er det nødvendigt at reducere kornarealet og arealet til 

græs mm. (industrifrø, helsæd, kløvergræs, græs i omdrift og permanent græs) for at 

frigøre plads til afgrøder til biobrændstofproduktion. Især rapsarealet øges, da der 

ikke er andre afgrøder, som pt. kan anvendes som råmateriale i biodieselfremstilling. 

Biobrændstofproduktion baseret på danske afgrøder vil således fortrænge dyrkning 

af foder, som i sidste ende kan medføre en reduktion af husdyrproduktionen. 

Imidlertid vil fremstilling af biodiesel medføre biproduktet rapskager, som er 

værdifuldt proteinfoder og dermed vil kunne kompensere for noget af foderarealet. 

Halmressourcen forventes at være nogenlunde den samme, for selvom kornarealet 



 

Danmarks potentiale for afgrødebaseret biobrændstofproduktion i år 2020  79 

bliver reduceret, vil det øgede rapsareal også medføre halm. Tabel 6.8 viser den 

potentielle biobrændstofproduktion ved storyline C. 

 
Tabel 6.8 Nationalt biobrændstofpotentiale ved storyline C. 

Råmateriale Tilgængelig  
biomasse 
(mio. kg) 

Areal 
(ha) 

Potentiel  
biodieselproduktion

(mio. L) 

Potentiel  
bioethanolproduktion

(mio. L) 
Slagteriaffald 100 - 113 - 
Rapsfrø 3.088 885.000 1403 - 
Sukkerroer 674 50.000 - 369 
Majs 140 15.000 - 113 
Halm 2.230 - - 1.054 
I alt  950.000 1.516 1.536 

 

Den ønskede mængde biobrændstof var på forhånd givet (1,5 mia. L biodiesel og 1,5 

mia. L bioethanol), og det er derfor mere interessant at se hvordan den tilvejebringes. 

Biodieselproduktion er en meget vanskelig parameter at øge, da biodiesel pt. kun kan 

baseres på to forskellige råmaterialer: Raps og slagteriaffald. Hvis sidstnævnte skal 

imødekomme rapsefterspørgslen i denne storyline vil det kræve mindst en tidobling 

af husdyrproduktionen, hvilket er urealistisk. Det vil derfor afhænge af raps, hvis 

biobrændstofudbytte per hektar er lavt sammenlignet med andre afgrøder. Et 

rapsareal på 885.000 hektar vil desuden medføre alvorlige sædskifteproblemer, da 

raps kun må dyrkes ca. hvert fjerde år for at undgå roenematoder, kålbrok, 

knoldbægersvamp (Dansk Landbrugsrådgivning 2005). 

 

Der er vha. tre storylines beregnet biobrændstofproduktionspotentialer på nationalt 

plan under tre forskellige forudsætninger. Som det fremgår af alle tre 

beregningseksempler, vurderes det at være muligt at imødekommer 10 % af 

transportsektorens brændstofforbrug i år 2020. Målet vil dog være mest vanskelig at 

opnå ved storyline A, hvor konkurrencen om dyrkningsarealet vil stige enorm. Hvis 

husdyrproduktionen derimod ikke længere vil være så dominerende (storyline B og 

C), vil det frigøre store dele af dyrkningsarealet, hvilket øger potentialet for 

biobrændstofproduktion. Med nuværende praksis er det som vist i afsnit 6.2.1 

muligt, at imødekomme 10 % af transportsektorens brændstofforbrug i år 2020 alene 

ved anvendelse af overskydende biomasse. Men kun at anvende overskydende 

biomasse vurderes ikke at være hensigtsmæssig og realistisk, hvorfor det vil være 

nødvendigt at inddrage en del af dyrkningsarealet til produktion af biomasse til 

biobrændstofindustrien.  

Som nævnt i kapitel 1 vil er der gennem de sidste 20 år kommet større fokus på 

landbrugets påvirkning på miljøet, hvor kravene til landbrugsdrift løbende blev 
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skærpet. Denne trend kan også forventes at fortsætte frem mod år 2020, hvilket kan 

være med til reducere husdyrproduktionen (svarende til storyline B). Reguleringer i 

landbrugets påvirkning på miljøet kan således indirekte være med til at frigøre areal 

til dyrkning af biomasse til biobrændstofproduktion.  

 

6.3 Biobrændstofpotentialet på regionalt niveau 
Det er nu vist hvorledes den ønskede biobrændstofproduktion kan opnås under flere 

forskellige forudsætninger på nationalt plan. Da der som beskrevet i kapitel 2 er 

store regionale forskelle på afgrødesammensætning og bedriftstyper vil det være 

nødvendigt at vurdere potentialet for biobrændstofproduktion på regionalt plan, fordi 

forskellige forhold gør sig gældende fra region til region.  

I afsnit 6.2 foreslås tre forskellige afgrødesammensætninger på nationalt plan under 

tre forskellige forudsætninger. De foreslåede afgrødesammensætninger vil dog pga. 

regionale forskelle ikke være hensigtsmæssige at praktisere i alle regioner af 

Danmark. Fx foreslås under storyline C at sukkerroer vil være egnet som biomasse 

til biobrændstofindustrien. Men dette vil være mest hensigtsmæssig på Sydhavsøerne 

(Storstrøms Amt), som i forvejen har sukkerfabrikker og en dyrkningstradition 

(herunder maskinpark mv.) for netop denne afgrøde. Ud fra de givne forudsætninger 

/storylines vurderes det, hvorledes afgrødesammensætningen i både Sønderjyllands 

og Storstrøms Amt vil ændres. 

 

Forudsætningerne under storyline A giver regionerne vidt forskellige muligheder. 

Sønderjyllands Amt, der i forvejen har høj husdyrtæthed, har især pga. 

harmonikravet ikke store udvidelsesmuligheder indenfor husdyrproduktionen. Det 

kan derfor ikke forventes, at husdyrproduktionen vil blive øget med 20 % i denne 

region. Derimod har Storstrøms Amt meget lav husdyrtæthed, og rummer derfor 

store muligheder for at øge husdyrproduktionen. Når den nationale husdyrproduktion 

vil stige med 20 % på nationalt plan, vil udviklingen forventeligt være størst i denne 

region. 

De forudsætninger, som er givet ved storyline B, vil påvirke landbruget mest i 

Sønderjyllands Amt, da husdyrproduktionen her er størst. Men alle landbrugsarealer 

vil blive berørt af storyline B, da tildeling af pesticider og kvælstof bliver begrænset. 

Dette kan medføre, at afgrøder, der har behov for stor tildeling for at opnå 

tilfredsstillende resultater, vil blive nedprioriteret. Fx kræver kartoffeldyrkning stort 

forbrug af pesticider (jf. kapitel 4), hvilket vil gøre denne afgrøde vanskelig at dyrke 

under de forudsætninger, som er givet ved storyline B. Selvom dyrkningsarealet 
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bliver reduceret med ca. 20 %, vil der stadigvæk blive frigjort areal til fx 

biobrændstofproduktion i Sønderjyllands Amt, da behovet for foderafgrøder i denne 

region bliver halveret. Dyrkning af afgrøder til biobrændstof kan således erstatte en 

del af foderproduktionen i Sønderjyllands Amt. Omvendt forholder det sig i 

Storstrøms Amt, hvor reduktionen i foderarealet vil være relativ lille. Dyrkning af 

afgrøder til biobrændstoffer vil formodentlig ske på bekostning af salgsafgrøderne 

vårbyg, vinterhvede og sukkerroer. 

Ved storyline C vil der opstå stor konkurrence om dyrkningsarealet. Husdyr- 

producenter i Sønderjyllands Amt vil pga. langvarige investeringer i fx staldbyggeri 

ikke kunne omstille sig til udelukkende at dyrke afgrøder til biobrændstoffer. Majs 

(silomajs) og stivelseskartofler vil under forudsætninger ved storyline C have stort 

potentiale som råmateriale til biobrændstofproduktion i Sønderjyllands Amt. Da 

husdyrtætheden i Storstrøms Amt er lav og regionen primært består af planteavlere, 

ville disse hurtigt kunne omstille sig til at dyrke afgrøder til biobrændstoffer. Især 

anvendelse af sukkerroe til bioethanolproduktion er oplagt, da regionen i forvejen 

har stor erfaring med sukkerroedyrkning. Tilmed er to sukkerfabrikker beliggende i 

regionen, som vil kunne omstille produktion til bioethanolproduktion.  

 

6.3.1 Biobrændstofpotentialet i Sønderjyllands Amt 

I det følgende er en mulig afgrødesammensætning ved tre forskellige storylines givet 

for Sønderjyllands Amt. De mulige afgrødesammensætninger for år 2020 tager 

udgangspunkt i den fra år 2002-2005, som vurderes at svare til den nuværende. 

Afgrødesammensætningen fra 2002-2005 indikerer samtidig også hvilke afgrøder, 

der er behov for i denne region. Selvom de tre forskellige storylines kan ændre 

betydeligt på afgrødesammensætningen vurderes det, at der stadigvæk vil være 

behov for alle afgrødearter. Det vil således blot være et spørgsmål om ændringernes 

størrelse. I tabel 6.9 vises afgrødesammensætningen for 2002-2005 og mulige 

sammensætninger ved de tre storylines. 

Som beskrevet i afsnit 6.2.2 vurderes afgrøderne vinterraps, vinterhvede og 

kernemajs i storyline A at være de mest anvendte råmaterialer i biobrændstof- 

industrien. Vinterhvede og vinterraps vil formodentlig primært blive dyrket på de 

lerede jorde, hvorimod kernemajs også kan dyrkes på de sandede jorde dog med 

risiko for behov for vanding og dermed ringere nettobiobrændstofudbytte.  
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Tabel 6.9 Afgrødesammensætning i hektar for Sønderjyllands Amt ved storyline A, B og C. 

 

I storyline B vurderes majs, lucerne og vinterraps at være de væsentligste 

råmaterialer i biobrændstofindustrien, hvor lucerne og majs kan dyrkes med tilfreds- 

stillende resultater på lerjorde såvel som sandjorde. Vinterrapsen vil blive 

foretrukket på lerjordene, fordi dyrkning af denne afgrøde på sandjord med minimal 

tilførsel af gødning vil give lavere udbytter.  

 
Tabel 6.10 Potentiel biobrændstofproduktion for Sønderjyllands Amt (angivet i mio. L) 

Afgrøde Storyline A Storyline B Storyline C 
  Biodiesel Bioethanol Biodiesel Bioethanol Biodiesel Bioethanol 
Vinterraps 14,5  14,5  101  
Vinterhvede       
Majs  81  127  255 
Lucerne    136   
Kartofler  17    58 

  

Under forudsætninger fra storyline C vurderes majs (hel plante) og stivelseskartofler 

at blive anvendt som råmateriale i bioethanolproduktionen i Sønderjyllands Amt, 

primært fordi disse afgrøder giver høje (biobrændstof-)udbytter på sandjorde. 

Regionen har tilmed tradition for dyrkning af majs og kartofler, hvor der for 

sidstnævntes vedkommende endda forefindes en stivelses-/kartoffelmelsfabrik, som 

muligvis kan omdannes til ethanolfabrik. Vinterraps vil blive dyrket på både ler- og 

sandjorde i Sønderjyllands Amt, da efterspørgslen på biodiesel under storyline C vil 

være stor. Tabel 6.10 viser den potentielle biobrændstofproduktion under forud- 

sætning af de tre storylines. Som det fremgår af tabellen kan der i Sønderjyllands 

Amt opnås store mængder biobrændstof baseret på få råmaterialer. Pga. den store 

forekomst af sandjorde i Sønderjyllands Amt vil det være hensigtsmæssig at basere 

Afgrødeart 2002-2005 Storyline A Storyline B Storyline C 
Vårbyg 54.512 58.000 40.000 20.000 
Vinterbyg 14.339 15.000 10.000 5.000 
Vårhvede 1.979 2.000 2.000 1.000 
Vinterhvede 57.673 65.000 45.000 25.000 
Rug 4.309 4.000 4.000 4.000 
Havre 8.030 8.000 8.000 8.000 
Triticale 4.138 5.000 5.000 4.000 
Vårraps 668 500 500 500 
Vinterraps 9.888 10.000 10.000 70.000 
Kartofler 4.252 8.000 1.000 10.000 
Sukkerroer 1.006 1.000 1.000 1.000 
Majs 16.023 18.000 20.000 30.000 
Græs i omdrift 32.944 35.000 17.000 32.000 
Lucerne - 0 20.000 0 
I alt 209.761 229.500 183.500 210.500 
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biobrændstofproduktionen på afgrøder, som giver tilfredsstillende udbytter under 

sådanne dyrkningsbetingelser. Baseret på resultater fra kapitel 4 og 5 vurderes de 

mest egnede afgrøder for denne region at være kartofler, majs og lucerne. Dette er 

også vist i tabel 6.11, som er en SWOT-analyse af Sønderjyllands Amt i forhold til 

potentialet for at producere biobrændstoffer under nuværende forudsætninger.  

 
Tabel 6.11 SWOT-analyse af biobrændstofpotentialet i Sønderjyllands Amt. 

Styrker Svagheder 
• Gode erfaringer med dyrkning af 

kartofler, lucerne og majs, som er 
velegnet til biobrændstofproduktion 

• Stor husdyrgødningsressource, som 
kan anvendes som gødning til 
biomasseproduktion 

• Stor konkurrence om arealet pga. 
stor husdyrtæthed 

• Overvejende sandjorde (60 %)  
 

Muligheder Trusler 
• Biodieselproduktion baseret på raps 
• Bioethanolproduktion baseret kartofler 

(1. generationsteknologi) 
• Bioethanolproduktion baseret på 

lucerne og silomajs (2. 
generationsteknologi)  

• Stor efterspørgsel på restprodukter som 
har foderværdi 

• Stigende konkurrence om 
dyrkningsarealet 

• Husdyrproduktionen begrænser 
udbuddet af biomasse 

 

6.3.2 Biobrændstofpotentialet i Storstrøms Amt 

Det er også estimeret hvorledes afgrødesammensætningen for Storstrøms Amt vil 

udarte sig ved de tre storylines (tabel 6.12). I forhold til referenceårene 2002-2005 

vil der ved storyline A ske en forøgelse af kornarealet bl.a. på bekostning af 

sukkerroerarealet. Derimod vil der i storyline C ske en forøgelse af sukkerroe- 

arealet, men også en forøgelse af rapsarealet, som skal imødekomme efterspørgslen 

på biodiesel.  

 

Ved dyrkning af afgrøder til biobrændstofproduktion vælges i alle tre storylines 

afgrødearter, som giver gode udbytter på lerjorde. I forhold til Sønderjyllands Amt 

foretrækkes vinterhvede frem for kernemajs i storyline A. Ligeledes foretrækkes 

sukkerroer frem for majs (hel plante) i storyline C. Tabel 6.13 viser den potentielle 

biobrændstofproduktion af de råmaterialer, som vurderes at være tilgængelige i 

Storstrøms Amt. 
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Tabel 6.12 Afgrødesammensætning i hektar for Storstrøms Amt ved storyline A, B og C. 

Afgrødeart 2002-2005 Storyline A Storyline B Storyline C 
Vårbyg 62.528 65.000 40.000 32.000 
Vinterbyg 5.766 5.000 5.000 2.000 
Vårhvede 822 800 500 500 
Vinterhvede 69.809 85.000 50.000 40.000 
Rug 1.024 1.000 1.000 500 
Havre 1.010 1.000 1.000 500 
Triticale 250 250 250 0 
Vårraps 267 250 250 250 
Vinterraps 5.363 8.000 8.000 50.000 
Kartofler 785 500 500 0 
Sukkerroer 31.016 17.000 5.000 40.000 
Majs 2.674 8.000 19.000 15.000 
Græs i omdrift 5.444 8.000 5.000 5.000 
Lucerne - 0 15.000 0 
I alt 186.758 199.800 150.500 185.750 

 

 

Som det fremgår af tabel 6.13 vil Storstrøms Amt kunne producere betydelige 

mængder af biobrændstoffer alene baseret på afgrøder. Biobrændstofpotentialet i 

storyline A er dog meget usikkert, da det stort set afhænger af regionens udvikling 

indenfor husdyrproduktion. Men hvis ikke husdyrtætheden tilnærmer sig tætheden i 

Sønderjyllands Amt, vil der under forudsætningerne i storyline A stadigvæk være 

store arealer til rådighed for biobrændstofindustrien. 

 
Tabel 6.13 Potentiel biobrændstofproduktion for Storstrøms Amt (angivet i mio. L) 

Afgrøde Storyline A Storyline B Storyline C 
  Biodiesel Bioethanol Biodiesel Bioethanol Biodiesel Bioethanol 
Vinterraps 13  13  87,5  
Vinterhvede  178     
Majs    123  113,8 
Lucerne    40   
Sukkerroer      369 

 

Tabel 6.14 viser en SWOT-analyse af biobrændstofpotentialet i Storstrøms Amt 

under de nuværende forudsætninger. Som det fremgår af tabellen er der kun få 

svagheder og trusler, men derimod gode muligheder i forhold til biobrændstof- 

potentialet i Storstrøms Amt. Dette skyldes ikke mindst den nuværende afgrøde- 

sammensætning og dyrkningstraditioner, som er bygget op omkring dyrkning af 

sukkerroer, der egner sig rigtig godt til biobrændstofproduktion. 
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Tabel 6.14 SWOT-analyse af biobrændstofpotentialet i Storstrøms Amt. 
Styrker Svagheder 

• Lav husdyrtæthed 
• Overvejende lerjorde (80 

%) 
• Store kompetencer indenfor 

sukkerroerdyrkning  
• To sukkerfabrikker 
• Høje udbytter for 

sukkerroer, vinterraps og 
vinterhvede 

• Mindre erfaring med afgrødearter, som er 
egnet til bæredygtig biobrændstofproduktion 
(lucerne) 

• Stort forbrug af pesticider og handelsgødning  
 

Muligheder Trusler 
• Sukkeroerne kan anvendes 

til  fremstilling af 
bioethanol 

• Anvende hvede til 
bioethanolproduktion 

• Øge rapsarealet og anvende 
raps til biodieselfremstilling

• Stigende konkurrence om dyrkningsarealet 
• Risiko for sædskiftesygdomme ved 

anvendelse af få afgrødearter til 
biobrændstofproduktion (fx raps) 

• Minimal regional afsætning på biprodukter, 
som har foderværdi 

 
 

Ved sammenligning af Sønderjyllands Amt med Storstrøms Amt er det tydeligt, at 

biobrændstofproduktionspotentialet er størst i Storstrøms Amt. Potentialet er mindre 

i Sønderjyllands Amt først og fremmest pga. den høje husdyrtæthed. Hvis det bliver 

relevant at udarbejde en national strategi for øge biobrændstofproduktionen, kan det 

udfra ovenstående anbefales at udpege Storstrøms Amt som en region, der skal 

fokusere på biobrændstofproduktion, hvorimod Sønderjyllands Amt fortsat skal 

prioritere husdyrproduktionen. Ved en udpegning reduceres den regionale 

konkurrence om dyrkningsarealet, samtidig med at begge interesser bliver sikret. 

Derudover er en udpegning hensigtsmæssig, da den efterspurgte biomasse (enten 

foder eller råmateriale til biobrændstofproduktion) bliver dyrket regionalt og således 

ikke skal transporteres over større afstande. Ulempen ved en udpegning er, at 

eventuelle synergieffekter mellem husdyr- og biobrændstofproduktion ikke 

honoreres. Fx vil biobrændstofproduktion medføre biprodukter, der er egnet til 

husdyrfoder, hvilket ikke vil blive efterspurgt i same grad i en region udpeget til 

biobrændstofproduktion i forhold til en region udpeget til husdyrproduktion. 

 

Biobrændstofproduktion rummer store muligheder for dansk landbrug, ikke mindst 

økonomisk. Som det fremgår i kapitel 1, er der allerede sket en stigning i 

råvareprisen, som til dels skyldes den øgede efterspørgsel på biomasse til 

biobrændstofproduktion. Dette medfører økonomiske fordele for de primærprodu- 

center, som udelukkende dyrker afgrøder til senere frasalg, hvorimod det for 

primærproducenter med husdyrproduktion fører til øgede udgifter ved køb af foder. 

Den fremtidige biobrændstofproduktion kan således for mange primærproducenter i 
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Danmark betyde mindre indtjening. Lige netop af den grund vil det være nødvendigt 

med en national strategi for afgrødeproduktionen frem mod år 2020. Denne kan 

sikre, at både husdyr- og biobrændstofproduktion kan tilvejebringe den nødvendige 

biomasse, hvormed efterspørgslen på biomasse i Danmark ikke vil eskalere og 

konkurrencen om dyrkningsarealet være tiltagende. Hvis ikke en sådan strategi 

bliver udarbejdet fra politisk side, kan det for dansk landbrug være nødvendigt selv 

at udarbejde en strategi for derved at sikre sig mod de negative følger, som 

biobrændstofproduktion kan medføre.  
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7 Konklusion 
Potentielle biobrændstofudbytter er fundet for alle danske afgrødearter, dvs. 

udbytter, som ikke er opnåelige i dag, men vurderes at være opnåelige i år 2020 vha. 

ny teknologi (primært indenfor andengenerationsbioethanolteknologi). Sukkeroer og 

majs viser det største udbyttepotentiale ved beregning af de teoretisk opnåelig 

biobrændstofudbytte per hektar. Energiforbruget ved dyrkning er ligeledes blevet 

estimeret for alle danske afgrødearter. Resultatet heraf viser, at energiforbruget 

afhænger af jordtype, hvor især vanding på sandjorde er en væsentlig negativ faktor. 

Hvis ikke der vandes, er energiforbruget ved dyrkning af afgrøder på sandjorde 

mindre end dyrkning på lerjorde. Afgrødearterne lucerne og havre har et lille 

energiforbrug ved dyrkning. Hvis biobrændstofudbyttet sammenholdes med energi- 

forbrug ved dyrkning, vil sukkerroer og majs stadigvæk være de mest egnede, dog 

stærkt efterfulgt af lucerne.  

 

Der er foretaget en validering af afgrøderne i forhold til bæredygtig biobrændstof- 

produktion. Lucerne er pga. sit minimale forbrug af pesticider og gødning samtidig 

med et potentielt højt biobrændstofudbytte den afgrødeart, som egner sig bedst til 

bæredygtig biobrændstofproduktion. Majs er ligeledes velegnet i forhold til 

bæredygtig biobrændstofproduktion, for selvom den har et større forbrug af diesel, 

gødning og pesticider ved dyrkning bliver dette opvejet af et højt biobrændstof- 

udbytte. 

 

To regioner, Sønderjyllands og Storstrøms Amt, er blevet vurderet i forhold til 

potentialet for biobrændstofproduktion under forskellige forudsætninger. I Sønder- 

jyllands Amt er potentialet til stede, selvom husdyrproduktionen beslaglægger det 

meste af dyrkningsarealet. Anderledes stort er potentialet i Storstrøms Amt, som ikke 

har samme husdyrtæthed. Storstrøms Amt har endvidere i forvejen tradition for  

produktion af sukkerroer til fabrik, som kan ændres til en mulig ethanolfremstilling.   

 

På baggrund af de teoretisk opnåelige biobrændstofudbytter er det muligt at 

imødekomme EU’s målsætning om 10 % biobrændstoffer alene vha. dansk produ- 

ceret biomasse. Hvis alle uudnyttede biomasseressourcer samt eksporterede afgrøder 

inddrages til biobrændstofproduktion er det ikke nødvendigt at ændre i den nu- 

værende arealanvendelse og afgrødesammensætning.  
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8 Perspektivering 
Som det fremgår af konklusionen er det muligt at imødekomme EU’s målsætning 

om 10 % biobrændstoffer alene vha. dansk produceret biomasse. Dette er dog 

betinget af at alle uudnyttede biomasseressourcer samt eksporterede afgrøder 

inddrages til biobrændstofproduktion. Hvorvidt disse ressourcer er tilgængelig for 

biobrændstofindustrien er usikkert. Mht. halmressourcen er det usikkert hvor stor en 

del, der kan bjærges og herunder, hvorvidt det vil få konsekvenser for jordens 

frugtbarhed, samtidig med at den bjærgede halm i høj grad efterspørges på landets 

kraftvarmeværker. Mht. de eksporterede afgrøder (især korn) er det usikkert om 

denne vil blive inddraget, da de eksporterede afgrøder som regel giver et højt afkast. 

Det er desuden ikke sikkert, at de eksporterede afgrøder er særlig egnet som 

råmateriale, og der vil muligvis kunne dyrkes bedre egnede afgrøder i forhold til 

biobrændstofproduktion på de arealer, hvor afgrøder til eksport dyrkes. Der vil 

derfor med stor sandsynlighed ikke være muligt at basere den nationale 

biobrændstofproduktion udelukkende på de uudnyttede biomasseressourcer og 

eksporterede afgrøder, men derimod være nødvendigt at supplere med biomasse, 

som primært dyrkes til biobrændstofindustrien. Opgørelsen, som der henvises til, kan 

dog bruges til at aflive myten om at biobrændstofproduktion i Danmark vil ske på 

bekostning af foder- og fødevareproduktion. Det opgørelsen viser er, at det er muligt 

at producere den nødvendige mængde biobrændstof i Danmark samtidig med at 

foder- og fødevareproduktion opretholdes, hvis blot ressourcerne anvendes på anden 

vis.   

 

Afgrøderne majs, sukkerroer og lucerne viser stort potentiale som råmateriale til 

biobrændstofproduktion og vil formodentlig derfor blive foretrukket når landmanden 

vælger afgrøde, der senere skal afsættes til biobrændstofindustrien. Dette kan 

forårsage en væsentlig stigning i dyrkningsarealet af disse afgrøder ligesom 

rapsarealet er styret af øget biodieselefterspørgsel.  

At ovenstående afgrøder egner sig til biobrændstofproduktion er i dette projekt 

udelukkende baseret på teoretisk opnåelige biobrændstofudbytter. Hvorvidt disse 

afgrøder i realiteten vil være velegnede råmaterialer til biobrændstofproduktion 

afhænger af den fremtidige forskning og investeringsvillighed for opskalering af 

pilotanlæg til kommercielle anlæg. Der har været stor fokus på nogle af de 

uudnyttede biomasseressourcer (fx halm), hvorfor forskning indenfor disse 

råmaterialer har været prioriteret højt. Men som det diskuteres i kapitel 6, vil den 
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overskydende biomasse i Danmark sandsynligvis ikke være tilstrækkelig for at 

imødekomme biobrændstofefterspørgslen i år 2020, hvorfor det kan være nødvendigt 

at reservere arealer til dyrkning af biomasse til biobrændstoffer. Her vil majs, 

lucerne og sukkerroer være lovende afgrøder, såfremt teknologien er udviklet til at 

konvertere alle kulhydrater (inkl. hemicellulose). Det forventes afklaret indenfor en 

årrække på 2-5 år. 

 

Som det også fremgår af konklusionen er der store regionale forskelle på 

biobrændstofproduktionspotentialet, hvor der i Storstrøms Amt er langt større 

potentiale end i Sønderjyllands Amt. Det vil således være nødvendigt ved opførelse 

af biobrændstoffabrikker at tage hensyn til de regionale forskelle. Som det er nævnt 

tidligere vil det være relevant med en national strategi for hvorledes biobrændstof- 

fabrikker / biobrændstofproduktioner placeres bedst i forhold til biomasse- 

ressourcernes tilstedeværelse. 

 

Selvom Danmark i forhold til andre lande rummer en meget intensiv landbrugs- 

produktion, er det vist, at det med få tilpasninger i landbrugsstruktur, areal- 

anvendelse og afgrødesammensætning er muligt at imødekomme 10 % af transport- 

sektorens brændstofforbrug. Hvis dansk landbrug kan omstille/tilpasse sig i forhold 

til den fremtidige biobrændstofproduktion kan Danmark være at betragte som 

foregangsland, da det således vil være på baggrund af en intensiv landbrugs- 

produktion. 

Dansk landbrug vil kunne eventuelt gå skridtet videre, og stile efter at blive 

selvforsynende med energi indenfor landbrugssektoren. I forhold til biobrændstoffer 

kan dette realiseres ved at substituere den fossile diesel med biodiesel, som potentielt 

kan produceres på gårdniveau.  
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9 Kritisk refleksion over emne og proces 
Når man igennem et specialeforløb på cirka 12 mdr. kigger tilbage, er der en række 

beslutninger, som blev truffet på et svagere grundlag, end det ville være tilfældet på 

nuværende tidspunkt. Det er prisen for at stille sig selv den udfordring, det er at 

tilrettelægge sit specialeforløb indenfor et nyt fagligt område. 

Den første periode i specialeforløbet blev anvendt til at sætte sig ind i emnet. På 

forhånd var det bestemt, at specialeforløbet afbrudt i aprilmåned blev afbrudt af en 

rejse til Brasilien. Målet var derfor, at det endelige projektoplæg skulle foreligge 

inden afrejse. Dette havde den fordel, at man var presset til at færdiggøre oplægget 

før en frist. Det havde så desværre også den ulempe, at projektoplægget ikke var 

baseret på de bedste forudsætninger. Dette betød, at oplægget måtte tilrettes efter 

hjemkomsten fra Brasilien. En i forvejen stram tidsplan var således allerede 

overskredet. Da jeg oven i købet var bevidst om, at jeg i efteråret (2007) skulle følge 

et kursus sideløbende med specialearbejdet, var jeg klar over, at der måtte ske en 

prioritering for at kunne overholde afleveringsfristen i december. Dette førte til, at 

jeg opsagde min stilling som studentermedhjælper hos Sektor for Økologi, 

Plantedirektoratet. Dermed kunne jeg nu frem til kurset i efteråret fokusere 100 % på 

specialet, hvilket var til stor fordel for effektiviteten og produktiviteten. Kurset i 

efteråret (EU-ret) var endvidere til gavn for specialet, da jeg her valgte at skrive en 

synopsis om implementering af biobrændstofdirektivet. 

Under selve arbejdet med specialet har der været adskillige sten på vejen, hvor den 

væsentligste var at udvikle en model i Excel, som vha. data fra forskellige kilder 

skulle beregne det nationale biobrændstofproduktionspotentiale. Dette viste sig, at 

være meget kompliceret, hvorfor det var nødvendigt at dele beregningerne op i tre 

regneark.  

En anden udfordring var kapitel 5, hvor en ny metode skulle udvikles. Selve 

metodeudviklingen var spændende, men det var vanskeligt at gøre valideringen 

mindst mulig subjektiv, da der ved udarbejdelse var mange valg, der påhvilede mig. 

Ligeledes var SWOT-analyserne vanskelige ikke at gøre subjektive, men havde der 

været mere tid, ville denne analyse kunne blive forbedret ved at inddrage et 

ekspertpanel, som giver deres bud på styrker, svagheder, muligheder og trusler for 

hver region.  

Alt i alt føler jeg, at jeg gennem arbejdet med specialet har tilegnet mig en stor viden 

både indenfor det faglige men især også indenfor det metodiske. Selve vejledningen 

fra både Henrik og Jesper har været meget tilfredsstillende. 
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