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Myter og paradokser om biomasseproduktion 

 Den samlede mængde biomasse er en fast størrelse 

 Øget produktivitet på marken vil øge 
miljøbelastningen 

 Når bioenergi påvirker fødevareproduktionen 
beregnes iLUC, men ikke når vi udtager 
landbrugsjord af miljøhensyn 

 



Fotosyntesen er umådelig ineffektiv! 

Zhu et al., Annu. Rev. Plant Biol. 61:235–6 (2010) 

Gust et al, MRS Bulletin (2008) 

 



Korn er en dårlig solfanger 
(worst) case: vårbyg 



Vi kan fordoble soludnyttelsen, så der er til både 
mad, energi & materialer 

Foulum 2013 



Nitratudvaskning meget lavere fra græs end 
fra korn og majs – uanset om det gødes eller ej 



Det er muligt samtidigt at øge udbyttet og at 
reducere nitratudvaskningen 

Hvede 

Byg 

Kløvergræs 
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Vil øget dyrkning af biomasseafgrøder 
mindske fødevareforsyningen? 



I +10 mio. tons planen er indlagdt mere produktive 
afgrøder i scenarier for øget biomasse til bioraffinering 

• Godt 200.000 ha korn og raps  
omlægges til roer med 19 t/ha TS i  
biomassescenariet 
 
• I miljøscenariet omlægges til  
græs med 15 t/ha TS 
 
• Hermed opnås ca. dobbelt  
biomasseudbytte/ha, hvoraf én  
fraktion kan udnyttes til foder og  
andre til energi og materialer  
 

 

Gylling et al., 2012 



+10 mio tons planen 
Tre biomassescenarier for 2020 

 Business as usual 

 Ingen ændringer i afgrødevalg eller teknologi 

 Historisk stigning i afgrødeudbytte og fodereffektivitet 

 Eksisterende ressourcer (halm, gylle, rapsolie m.m.) 

 Biomasseoptimeret 

 Kornsorter med mere halm 

 Øget halmopsamling 

 Mindre korn og raps –> mere højtydende biomasseafgrøde (roer) 

 Gødskning af græs på lavbundsarealer 

 Vejrabatter, grødeskæring, efterafgrøder m.m. 

 Miljøoptimeret 

 Ingen halmfjernelse i områder med kritisk lavt kulstof i jord 

 Maksimal eftergrøde og flerårige biomasseafgrøder (græs) 

 Ingen korn i nitratfølsomme områder 

 Ingen gødskning af græs på lavbundsarealer 

 Øget skovrejsning 

 

 
Gylling et al., 2012 



     Hvor meget mere biomasse kan 
land- og skovbrug levere? 

Scenarier for 2020; 
Gylling et al., 2012 



Scenarioresultater 2020 

Gylling et al., 2012 



Scenarioresultater 2020 ved plantning af 
energipil i stedet for roer og græs 

Gylling et al., 2012 

 



Forudsætter udvikling af bioraffinaderier 
til udvinding af energi, foder og materialer 
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Græs og kløver producerer mere og bedre 
protein end raps, ært og hvede  

– bør udvindes inden energianvendelse! 

Jørgensen et al., 2013 



Forsøg er i gang med separation, proteinfældning 
og rottefodring for at bestemme foderværdi og 

græsfibrene vil blive testet til HTL-olie og biogas 

Biovalue (www.biovalue.dk)  

Biobase (www.dca.au.dk/forskning/biobase)  

http://www.biovalue.dk/
http://www.dca.au.dk/forskning/biobase


Konklusioner 
 Udnyttelsen af biomasse fra landbruget kan 5-6 dobles  

 Fødevareproduktionen kan fastholdes 

 Knæk sammenhængen mellem produktion og miljø 

 Nitratudvaskning og pesticidforbrug kan reduceres 

 Biodiversiteten kan øges 

 Nye arbejdspladser på landet i bioindustrien 

 
Men det kommer ikke af sig selv! 

Samtidige ændringer i landbrug og bioindustri er vanskelige 



Vi kan producere mere biomasse og mere miljø hvis 
vi kombinerer det bedste fra agronomien med det 

bedste fra industrien! 
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Korn og raps er ikke særligt miljøvenlige 

 

 
 
 

• Pesticid behandlingshyppighed vintersæd: 3,0 
                          Raps: 3,7 

 
• Nitratudvaskning sædskifte på sandjord: 
    70-100 kg N/ha/år 

 
• Jordens kulstofpulje reduceres 



Græs ditto 

• Pesticid behandlingshyppighed græs: 0,07 
    
• Nitratudvaskning græs på sandjord: 
    10-30 kg N/ha/år 

 
• Jordens kulstofpulje øges 

Græs er meget miljøvenligt 



Øget biomasseudnyttelse kan reducere 
nitratudvaskningen (ton N/år)  

Biomassetype BAU Biomasse Miljø 

Husdyrgødning  -5.752 -5.752 -5.487 

Energiskov (pil og poppel) -248 -248 -248 

Omlægning af rapsarealer til 
biomasseafgrøder 

 -3.142 -6.085 

Omlægning af kornarealer til 
biomasseafgrøder 

 775 -5.040 

Skovrejsning -847 -847 -2.005 

Efterafgrøder   -4.212 

I alt -6.846 -9.214 -23.077 

 

Gylling et al., 2012 

Svarer ca. til manglende målopfyldelse i Vandrammedirektivet 



Effekt på lagring af C i jord af øget 
udnyttelse af biomasse (ton C/år) 

BAU Biomasse Miljø 

Raps til olie 0 0 0 

Energiskov 3.134 3.134 3.134 

Ny biomasse på rapsarealer – roer/græ - -20.456 37.125 

Ny biomasse på kornarealer – roer/græs - -41.098 74.588 

Høst af græs på lavbundsarealer 0 2.875 -2.104 

Skovrejsning på landbrugsjord, løv 941 941 2.228 

Skovrejsning på landbrugsjord, nål 3.240 3.240 7.673 

Høst af vejrabatter - -959 -959 

Høst af eksisterende efterafgrøder - -3.230 -9.690 

Høst af ”nye” efterafgrøder (hvor der ikke har været 
efterafgrøder før) 

- 1.190 10.020 

Effekt af øget efterafgrødeareal der ikke høstes - 13.100 17.150 

Øget udnyttelse af husdyrgødning (al kulstof 
udnyttes) 

-271.978 -271.978 -258.428 

Øget udnyttelse af halm -69.477 -65.897 -53.741 

Øget udnyttelse af frøgræs -17.618 -17.618 -17.618 

Samlet ændring i C-indlejring i jorden  -351.758 -396.755 -190.621 
Samlet ændring i C-indlejring ved bioforgasning af 
husdyrgødning i stedet for total udnyttelse -96.962 -141.959   51.481 

Jørgensen et al., 2013 



Effekt på BehandlingsHyppighed med 
pesticider af +10 mio. tons plan 

Business-as-
usual 

Biomasse Miljø 

BH-ændringer 

Energiskov 3,18->0,5 3,18->0,5 3,18->0,5 

Biomasseafgrøder på 
rapsarealer 

3,71->3,02 3,71->0,07 

Biomasseafgrøder på 
kornarealer 

2,75->3,02 2,75->0,07 

Skovrejsning 3,18->0,0 3,18->0,0 3,18->0,0 

Gns. BH i dansk landbrug 2020 3,14 3,13 2,78 

Jørgensen et al., 2013 


