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RESUME
SEGES Future Farmings Advisory Board har identificeret
dansk bioraffinering som et prioriteret indsatsområde, der
kan føre til nye attraktive forretningsmuligheder for
dansk landbrug. SEGES Bioøkonomi har derfor udarbejdet
dette White Paper på baggrund af bl.a. input fra Agro
Business Park og Mette Lübeck, Aalborg Universitet,
som har lavet en detaljeret kortlægning af igangværende
aktiviteter inden for området. Bioraffinering er omdannelsesteknikkerne, der skal realisere det fulde potentiale,
som biomassen besidder.
Der er i Danmark et betydeligt biomasse-potentiale, der
kan bruges som råvare til bioraffinering. Det anslås, at der
kan realiseres 10 mio. tons ekstra biomasse samtidig med,
at der opnås betydelige forbedringer for miljøet. Endvidere anslås det, at den producerede biomasse gennem
bioraffinering kan give en afledt produktion til en værdi af
14 - 26 mia. DKK og skabe 12.000-21.000 jobs.
Med henblik på at realisere det store potentiale er der
igangsat en række initiativer. Nationalt er de politiske strategier og anbefalinger for bioraffinering og den nye
bioøkonomi, som der kan skabes, koncentreret omkring
det Nationale Bioøkonomipanel, og på regionalt plan
er der igangsat en række konkrete initiativer målrettet
biøokonomien. Der er stor politisk velvilje til at understøtte udviklingen, men der er ikke en samlet national
strategi for, hvordan denne velvilje omsættes til
konkrete handlinger. Derudover har massive investeringer i forskning og udvikling endnu ikke ført til et
kommercielt gennembrud for bioraffinering. Der er behov
for, at stat, regioner, universiteter, landbrug og virksomheder samler kræfterne i stedet for at sprede dem
i lokale suboptimeringer! Eksisterende aktiver og viden
skal udnyttes maksimalt.
Udviklingen af den grønne bioraffinering, hvor der
produceres et græsbaseret foderprotein, er nu kommet
så langt, at der er behov for, at etableringen af de
første kommercielle anlæg understøttes. Derved
vil der kunne skabes erfaring med, hvordan de tekniske

løsninger skal se ud, for at der kan produceres protein og
andre produkter med den rette kvalitet til den rette pris.
Demonstration af succesfuld stabil drift og produktion
samt positiv afsætning af produkterne vil danne baggrund
for, at der kan opnås finansieringsmuligheder for den
næste generation af bioraffineringsanlæg.
De simple grønne bioraffineringsanlæg kan være
fundamentet, hvorpå bioraffineringsindustrien i
Danmark bygges. Mindre, simple decentrale anlæg til
behandling af grønne biomasser og store centrale anlæg
til avanceret raffinering af rest- og råprodukter fra de decentrale anlæg samt en fokuseret indsats for kaskade-udnyttelse startende ved produktion af højværdiprodukter
til fx kosmetik-, ingrediens- og pharma-industrien.
Kommercialiseringen af bioraffinering bør i første omgang
ikke basere sig på introduktion af avancerede raffineringsprocesser da disse bidrager med yderligere kompleksitet
og risiko Derimod skal de først introduceres, når den simple basisproduktion på decentrale anlæg er implementeret
og demonstreret økonomisk levedygtig.
I SEGES arbejder vi målrettet på at gøre bioraffinering til
et nyt forretningsområde for landmænd. Konkret er der
igangsat en række aktiviteter, der skal sørge for at bringe
bioraffinering ud af højtflyvende akademiske tidsskrifter
og ned på jorden – ned på de danske marker helt bogstaveligt.
Hvis danske landmænd skal have en betydelig andel i
værdiskabelsen fra bioraffinering, er det nødvendigt, at
et eller flere landmandsejede selskaber bidrager til udviklingen af forretningen, når de første bioraffineringsanlæg
etableres – ellers ender det ligesom biogasproduktionen,
hvor de store energiselskaber har skabt en milliardforretning, og landmændene hovedsageligt blot er leverandører.
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B

IORAFFINERING ER FORARBEJDNING af
en eller flere biomasser til en række salgbare
produkter. Nedenstående figur illustrerer en
bioøkonomisk værdikæde, der via bioraffinering skaber
en kaskadeudnyttelse af biomassen. Kaskadeudnyttelsen
handler grundlæggende om at realisere en råvares maksimale potentiale ved at anvende indholdsstoffer med den
højeste værdi først og i sidste ende bruge restfraktioner til
energiproduktion eller recirkulation.
I modsætning til mange af de traditionelle foder- og fødevareindustrier, som allerede eksisterer, forventes bioraffinaderier at producere både energi og andre

FIGUR 1: BIOØKONOMIEN OG KASKADEUDNYTTELSE
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produkter, herunder foder, fødevarer, biokemikalier og
-materialer. Produkterne skal afsættes på vidt forskellige
markeder, og det er ikke realistisk at forvente, at bioraffineringsanlægget har det nødvendige fulde markedskendskab, der skal til for at realisere det fulde potentiale.
Derudover vil teknologierne, der skal anvendes i bioraffineringen formentlig stamme fra forskellige brancher, og
hvis det fulde potentiale skal realiseres, er der behov for,
at der arbejdes sammen på tværs af brancher.
I +10 mio. tons planen udarbejdet af Aarhus Universitet
og Københavns Universitet beskrives det, at der kan realiseres 10 mio. tons ekstra biomasse samtidig med, at der
opnås ganske betydelige forbedringer for miljøet i form

ILL: INNOVATIONSNETVÆRKET FOR BIOMASSE
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Græs er en god afgrøde i rotation
og en bæredygtig ressource.

FOTO: LANDBRUGSMEDIERNE
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af reduceret næringsstofudledning og øget biodiversitet.
Den producerede biomasse kan, ifølge planen, gennem
bioraffinering give en afledt produktion på 14-26 mia.
DKK og generere 12.000-21.000 nye jobs hovedsageligt i
provinsen. Der er således beskrevet et ganske betragteligt
biomassepotentiale, der potentielt kan udnyttes gennem
bioraffinering. På trods af massive investeringer i udviklingen af nye biobaserede teknologier lader gennembruddet
dog stadig vente på sig. Årsagen hertil er primært, at
afkastet fra bioraffineringsanlæg typisk er lavt i forhold til
projekternes størrelse og risiko.
Der er gennemført en lang række udviklings- og demonstrationsprojekter i både ind- og udland. Generelt kan det
konkluderes, at:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Logistikken i at få biomasse og restprodukter til og
fra raffineringsanlægget og ikke economy of scale
definerer størrelsen af et bioraffineringsanlæg ved
biomasser med højt vandindhold (>30%), fx græs.
Den største risiko for bioraffineringsanlægget er at
sikre en stabil leverance af biomasse af tilfredsstillende kvalitet.
Der er et stort uudnyttet potentiale i forædling af
råvarer målrettet bioraffinering.
Langsigtede biomasseleverancer kræver et bæredygtigt landbrug.
Afkastet ved bioraffineringsteknologierne er typisk
lavt i forhold til investeringens størrelse og projekternes risiko.
Manglende finansiering af pilot- og demonstrationsfaciliteter udgør en flaskehals.
Regionale omstændigheder bestemmer bioraffineringens setup.
Flere produkter skal afsættes for at opnå rentabel
produktion.
Der er et kæmpe marked for protein til foder og
fødevarer.
Græs er en god afgrøde i rotation og en bæredygtig
ressource.

bioethanol, der kan anvendes direkte i den eksisterende
infrastruktur og med den nuværende bilflåde, bliver
dog mindre og mindre. Biomassen bør derfor i stedet
anvendes til produktion af foder, fødevarer, ingredienser,
materialer, kemikalier samt biobrændstoffer i flysektoren,
hvor el ikke er et alternativ.
Indsatsen inden for udviklingen af bioraffinering er intens,
og i det meste af verden bliver der investeret massivt i
forskning og udvikling for at sikre, at man ender som en af
vinderne i det globale bioøkonomi-kapløb. Hvis Danmark
skal ende som en af de mange vindere i kapløbet, er
der behov for en samlet indsats, hvor hele værdikæden
udvikles. Danmark har uden tvivl gode forudsætninger
for at realisere det fulde potentiale ved bioraffinering.
Vi har en solid primærproduktion og en ekstremt stærk
ingrediens- og fødevaresektor. Derudover er det en del af
vores DNA at arbejde sammen – også på tværs af sektorer,
hvilket uden tvivl bliver en af nøglerne til at forløse det
fulde potentiale ved bioraffinering: Vi har stærk viden om
enzymer, der bliver en af nøgleteknologierne i bioraffinering. Endelig har vi en stor biogassektor, der fortsat
udvides, som kan være et af fundamenterne, hvorpå
bioraffineringsbranchen bygges; her kan restfraktionerne
fra råvarerne udnyttes til energiproduktion, og næringsstofferne recirkuleres.
På nuværende tidspunkt er det kun fantasien, som sætter
grænser for, hvilke typer bioraffineringsteknologier og
råvarer der kan anvendes, og hvilke produkter der kan
produceres. Der er uendeligt mange muligheder – faktisk
så mange, at det kan være svært at vide, hvor vi skal
starte. Hvis økonomien ikke hænger sammen, tilføjer man
typisk mere avanceret behandling og produktion af nye
højværdiprodukter. Der er ingen tvivl om, at den store
værdiskabelse vil ligge i at bevæge sig op i værdikæden
og forædle produkterne, men før vi kommer dertil, er det
dog nødvendigt at få etableret en basisvolumenproduktion, hvorpå den videre bioraffinering kan bygge.

Fra politisk side er der både nationalt og globalt i høj
grad fokuseret på bioethanol, biodiesel, biogas og andre
biobrændstoffer til at fremme anvendelsen af grøn energi
til transport. Vinduet for overgangsteknologier som fx
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D

ER ER INGEN TVIVL OM, at bioraffinering
har potentialet til at åbne en lang række nye
forretningsmuligheder for dansk landbrug.
Det er dog på ingen måde givet, at værdiskabelsen kommer til at ende hos primærproducenterne. Hvis primærproducenterne skal opnå en merbetaling for deres råvarer,
er man nødt til at bevæge sig fra at være leverandør af en
basisråvare på et ekstremt prisfikseret marked med meget
høj konkurrence til at levere et målrettet produkt, som retfærdiggør en merbetaling fra aftageren (bioraffineringsanlægget). For at kunne levere målrettede produkter er det
nødvendigt med et stærkt kendskab til både raffineringsprocesserne, hvori råvarerne skal indgå, og markedet,
hvor produkterne fra bioraffinaderiet skal afsættes. Tæt
samarbejde og partnerskaber med raffineringsanlæggene
er derfor en forudsætning for at opnå dette kendskab og
for at kunne realisere det fulde potentiale.
Grønne biomasser
Grønne biomasser (som fx græs og kløver) er kommet i
fokus i de senere år, da de kombinerer højt biomasseudbytte og proteinindhold med gode miljøforhold. Inden
for de seneste år har Aalborg, Aarhus og Københavns

GRÆSHØST

PRESNING

GÆRING

universiteter forsket i, hvordan man vha. bioraffinering
kan ekstrahere proteinet i græs og anvende det som foder
til høns, kyllinger og grise. De grønne biomasser kan
derfor potentielt være en dansk kilde til protein, som kan
erstatte en del af sojaimporten. I tillæg til proteinindholdet har den grønne biomasse også andre potentialer for
raffinering af højværdiprodukter til fødevareingredienser
og energiformål. En omlægning af kornproduktion til
græsbaseret produktion har desuden en række miljømæssige fordele. Mens græs har det høje udbyttepotentiale,
udmærker rødkløver sig ved særdeles højt proteinindhold.
Landsforsøgene® med forskellige artsfordelinger har
hidtil vist, at der er stor variation i det samlede proteinudbytte afhængig af blandingsforhold og dyrkningsmetode.
Det er vurderingen, at man med en målrettet indsats vil
kunne forhøje det samlede proteinudbytte fra kløvergræsmarkerne betydeligt. Aarhus Universitet har ultimo 2017
modtaget støtte til at etablere et demonstrationsanlæg
i Tjele. I de gennemførte udviklingsaktiviteter er det demonstreret, at det er muligt at udskille proteinet, og det
videre arbejde fokuserer på at optimere processen.
Produktionen er skitseret nedenfor:

CENTRIFUGERING

PROTEIN-PASTA
svine- og hønsefoder

otein

PRESSEKAGE
Kvægfoder

BRUNSAFT
Biogasproduktion
BIO

FIGUR 2: PROCESOVERBLIK OVER GRØN BIORAFFINERING – EKSEMPEL
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Det høje vandindhold (omkring 80%) i de grønne
biomasser betyder, at transportomkostninger vejer tungt.
Derudover har forsøg på Foulum vist, at der skal gå så kort
tid som muligt fra høst til videre processering (omkring
8-12 timer). Det er således essentielt for bioraffineringsanlægget at få sikret en stabil leverance af biomasse af højest
mulig kvalitet. Ydermere har kvaliteten (proteinindholdet)
stor betydning for rentabiliteten af bioraffineringsprocessen, og der vil således være et stort potentiale for
synergier gennem styrket samarbejde mellem primærproducent og raffineringsanlæg. Udviklingen drives i høj grad
af efterspørgslen fra økologer, som ønsker at få græs ind i
sædskiftet og få et lokalproduceret bæredygtigt alternativ
til soja.

• Decentrale anlæg
• Centrale anlæg

Det høje vandindhold betyder desuden, at bioraffineringsanlæggene til produktion af proteinfoder formentlig
vil blive mindre, decentrale anlæg, der behandler græs fra
500-5.000 hektar. Den begrænsede biomasse-mængde
betyder, at bioraffineringsprocessen skal holdes så simpel
som muligt, og at proteinekstraktet ikke skal tørres, men
anvendes direkte i vådfodringsanlæg. Investeringsbehovet for et bioraffineringsanlæg vurderes af SEGES at være
15-30 mio. DKK. De mindre, decentrale anlæg bør baseres
på simple separationsprocesser, der vil fraktionere biomassen til forskellige foderprodukter og råfraktioner, der
kan videreraffineres på mere avancerede centrale anlæg.
Der er udført en lang række forsknings- og udviklingsprojekter omkring grøn bioraffinering. Teknologiens status og
identificerede udviklingsområder er opsummeret i tabel 1
på næste side.

FIGUR 3: PRINCIPSKITSE AF CENTRALE OG DECENTRALE BIORAFFINERINGSANLÆG

BIORAFFINERING – FORRETNINGSMULIGHEDER FOR DANSK LANDBRUG

11

TABEL 1 OPSUMMERING AF TEKNOLOGIENS STATUS
STATUS
Det er muligt at ekstrahere protein fra græs

Demonstreret i tidligere forsøg i græstørringsindustrien
og i nye forsøg på både Aalborg og Aarhus universiteter.

Græsfibre er egnet som foder til kvæg, og det medfører ikke en
ydelsesnedgang

Vist i fodringsforsøg i BioValue-projektet

Der er identificeret egnet høstudstyr, der ikke snitter græsset ved høst

Beskrevet i FarmTest’en ”Teknikker til høst og presning af græs
til udvinding af protein”

Det grønne protein skal enten tørres eller indgå i vådfodringsanlæg, da
det våde produkt giver udfordringer og sænker kapaciteten i pillepresningen ved selv lave mængder græsprotein (2,5% og 5% testet)

Er testet på Vestjyllands Andels anlæg september 2017
inden for OrganoFinery-projektet

Udviklingsområder
Få udviklet græsblandinger målrettet grøn bioraffinering

DLF-Trifolium arbejder på udvikling af nye græssorter
inden for BioValue-projektet.

Få udvidet produktionssæsonen, så der ikke blot kan raffineres
i fem måneder (fra maj-oktober)
Få udviklet græsbaserede proteinprodukter til humankonsum
Forøgelse af proteinudbyttet gennem procesoptimering med særlig
fokus på separationsprocessen

Foulum vil i 2018 installere nye forbedrede separationsprocesser
og køling af proteinpasta.

Afklare, om grønt protein påvirker kvaliteten af spæklaget hos grise

Testes i SuperGrassPork-projektet

At finde det optimale fodermiks med korn, fedt og mineraler
i færdigfoderblandingen til kyllinger og grise
Identificere den optimale foderblanding ift. sojaprisen
Anvendelse af brunsaften, (der udgør ca. 50% af indgangsmængden).
Forsøg i 2017 viser, at brunsaften kan anvendes i biogasanlæg, men
giver en meget lille gasproduktion (tørstofindholdet omkring 5%).
Tilsvarende er gødningsværdien begrænset (lille indhold af N og K).
Er der en ændring i proteinindholdet i græs, der kommer fra marker,
der ligger i flere år, fx græsmarker over 5 år uden omlægning?
Få udviklet håndterings- og opbevaringsmetoder, der sikrer, at der ikke
sker en forrådnelse af proteinpastaen.
Få udviklet et detaljeret investeringsbudget for grøn bioraffinering

Nuværende vurderinger baseres på erfaringer fra kartoffelmelsog biogasindustrien.

Få kortlagt grisenes fordøjelighed af græs og hvor meget soja, der kan
erstattes.

Testes i SuperGrassPork-projektet
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Foruden foderprodukter til enmavede dyr er der en række
andre produkter, der potentielt kan produceres fra de
grønne biomasser:
GRÆSPRODUKTER TIL HUMANKONSUM
Generelt har der været meget fokus på at finde højværdiprodukter, som kan fremstilles ved grøn bioraffinering
ved siden af produktionen af foderprotein. Det kan være
vegetabilsk protein til fødevarer og fitness-produkter, farvestoffer, fibre, mælkesyre eller farmaceutiske produkter
til kosttilskud (f.eks. fytoøstrogener). Dette arbejde er dog
ikke kommet ret langt, bl.a. fordi der ikke er etableret en
græsprotein-produktion til foder, der kan levere råvarer og
tekniske platforme til den videre udvikling.
FØDEVARER: KARTOFFELPROTEIN TIL FØDEVAREINGREDIENSER
En stor mængde kartofler laves til kartoffelmel. Restvand
fra produktionen af kartoffelmel indeholder både stivelse
og proteiner, og de vegetabilske proteiner kan separeres
fra væsken enten ved filtrering eller varmebehandling. I
begge tilfælde opnås der et produkt af høj fødevarekvalitet. KMC har udviklet en bred vifte af proteinprodukter
med forskellige funktionelle egenskaber som fødevareingredienser. KMC og AKV Langholdt har for nylig indgået
licensaftale med Lihme Protein Solutions om at udvinde
funktionelle proteiner af kartofler.
BIOBASEREDE KEMIKALIER: RAFFINERING AF SAPONINER FRA ROETOPPE
Udnyttelse (og bioraffinering) af hele afgrøden og ikke
kun den sukkerholdige roe er potentielt en måde, hvorpå
der kan genereres merværdi for landmanden og andre i
hele sukkerroens værdikæde. Roebladene har et højt indhold (6%) af såkaldte saponiner. Saponiner er glykosider,
som forekommer naturligt i en række planter og har bl.a.
det formål at beskytte planten mod svampe og skadedyr.
Saponiner har potentiale til anvendelse inden for de
områder, hvor sæber eller overfladeaktive stoffer allerede
anvendes. Dette omhandler vaskemidler, maling, farma,
plantebeskyttelse mm.
HØJVÆRDIPRODUKTER
Produktion af højværdiprodukter såsom sundhedsfremmere, medicin og kosmetikprodukter kan potentielt tilbyde dansk planteproduktion helt nye muligheder inden

for forretningsområder, hvor der eksisterer en helt anden
betalingsvillighed, end det er tilfældet på bulk-markedet.
Produktion af højværdiprodukter baseres på en betragtning af planten som en kemisk fabrik, der indeholder en
lang række komponenter, der potentielt kunne anvendes
til en lang række formål. Planter indeholder mere end
1000 sekundære metabolitter, der fungerer som plantens
immunforsvar, og som alle er potentielle bioaktive stoffer,
der eksempelvis kunne anvendes i lægemidler. Forsøg har
vist, at optimeret dyrkning af planter kan føre til et forhøjet indhold af ønskede aktive stoffer i planter. Derudover
kan indholdet af et givent aktivt stof bl.a. afhænge af
følgende parametre:
•
•
•
•
•
•

Genetisk baggrund
Del af planten der bruges
Høsttid/udviklingstrin ved høst
Behandling efter høst
Stress af planten (fx ved berøring, UV-lys,
biostimulanter)
Gødskningsniveau

Ovenstående illustrerer en række muligheder for anvendelser af den komplette afgrøde, men der er behov for
flere aktiviteter for at underbygge og udforske anvendelsespotentialet.
Gul biomasse
Halm er en af de mest betydelige og tilgængelige bioressourcer fra landbrugsproduktionen i Danmark. Allerede
i dag arbejdes der intensivt med flere metoder for konvertering og raffinering af halmens indholdsstoffer. Halm
udmærker sig ved at være biologisk stabilt og have et højt
tørstofindhold, der hovedsageligt udgøres af cellulose,
hemicellulose og lignin.
I Danmark produceres der 6,5 mio. tons halm årligt,
hvoraf blot omkring halvdelen anvendes til energiproduktion eller strøelse. Det vurderes, at ca. 80% af de ca. 3,3
mio. tons ikke-bjerget halm vil kunne tages ud til anden
anvendelse uden forsyningsmæssige problemer eller
negative klima-, miljø- og naturmæssige påvirkninger. Der
er udviklet effektive håndterings- og transportsystemer,
og halm fragtes rundt over store strækninger. De store
mængder halm og effektive transportsystemer betyder,
at der er mulighed for at opnå en betydelig volumenpro-
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duktion. Eksempelvis blev der tidligere arbejdet på at
etablere et bioraffineringsanlæg i Måbjerg, som skulle omdanne 300.000 tons halm/år til bioethanol, biogas og fast
brændsel. De store volumener betyder, at det er muligt
at basere bioraffineringsanlæggene på mere avancerede
kemiske enhedsoperationer, såsom tørrings-, destillations- og forbehandlingsprocesser. De store mængder og
de avancerede kemiske enhedsoperationer betyder dog
også, at anlæggene typisk er dyre, og bioethanolanlægget i Måbjerg havde et samlet investeringsbehov på 1,8
mia. DKK. Foruden anvendelse til bioethanolproduktion
arbejdes der også på at få en større halmmængde anvendt
til biogasproduktion.
Nedenfor er oplistet nogle af de konkrete biobaserede
produkter, som kunne produceres fra den gule biomasse.
BIOENERGI: 2. GENERATIONS BIOETHANOL
– BIOBRÆNDSTOF
Halm til 2. generations bioethanol udnytter cellulosen og
hemicellulosen, der frigøres til sukker, og som kan konverteres af gær til ethanol. Frigørelse af sukre kan foregå med
forskellige termiske forbehandlingsmetoder efterfulgt af
enzymatisk behandling. Formålet med forbehandlingen
er at åbne biomassen og gøre den mere tilgængelig for
enzymerne, som efterfølgende tilsættes. Ved tilsætning af
enzymer nedbrydes cellulose og hemicellulose til enkelte
sukre, som efterfølgende kan omsættes til ethanol af gær.
Anlæggene er baseret på avancerede teknologier, behandler typisk store mængder biomasse (+300.000 tons/
år) og har et meget højt investeringsbehov (> 1 mia. DKK).
Der er etableret en række 2. generations bioethanolanlæg
i både USA, Brasilien og Europa af forskellige teknologileverandører. Problemerne har dog været omfattende, og
ingen af teknologileverandørerne har fået etableret mere
end et anlæg.
MATERIALER: UDNYTTELSE AF LIGNIN
I forbindelse med produktionen af bioethanol produceres en stor mængde lignin, der typisk anvendes som
energikilde grundet dets gode brændselsegenskaber og
høje brændværdi (> 20 GJ/t ). En række nye teknologier
forsøger at udnytte lignin til nye formål, herunder antioxidanter, kulfibre, bindere i isoleringsmaterialer og træprodukter, specialkemikalier m.m. Derudover har produktet
vist sig egnet som erstatning for bitumen i asfalt, og der
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er bygget flere vejstrækninger, hvor lignin er anvendt.
Både Aarhus Universitet og Aalborg Universitet har bl.a.
et hydrotermisk forflydningsanlæg (HTL) i pilotskala, der
er i stand til at omdanne lignin fra papirindustrien og
andre flydende biomasser til bio-olie under højt tryk og
temperatur.
BIOENERGI: METHAN (BIOGAS)
Interessen for brug af halm til biogasproduktion er vokset,
da ressourcerne af egnet organisk affald fra industrien
anses for opbrugt og Folketinget i juni 2012 besluttede,
at udbygningen af biogasområdet ikke skulle baseres
på energiafgrøder. Energiudbyttet ved brug af halm i
biogasanlæg er kun omkring det halve i forhold til brug af
halm som brændsel ved direkte fyring, men omsætningen
i biogasanlæg har den miljø- og landbrugsmæssige fordel,
at den tungt omsættelige del af det organiske stof ikke
bliver omsat. Det betyder, at dette kulstof udbringes på
landbrugsjord, når den afgassede gylle anvendes som
gødning og herved bidrager til at opretholde jordens
indhold af organisk stof (humus/kulstof). Halm er dog ikke
ligetil at bruge i biogas, da det er vanskeligt at opløse i
vand og har tendens til at danne flydelag i bioreaktoren.
Ved anvendelse af forbehandlingsteknologier som f.eks.
ekstrudering og brikettering ændres halmens egenskaber,
og dermed kan de to restprodukter kombineres effektivt
og give bæredygtig biogas.
MATERIALER: BIOBASEREDE KEMIKALIER
Helt overordnet kan sukkerdelen i halm benyttes som
fødekilde til mikroorganismer, der kan omsætte og
konvertere biomassen til nye funktionelle værdistoffer,
som kan erstatte petrokemiske stoffer og materialer. På
kort sigt er biomethan (biogas) samt bioethanol de første
kemikalier/brændstoffer, som produceres på industrielt
niveau. I fremtiden vil en række eksisterende petrokemiske kemikalier kunne erstattes af bæredygtige kemikalier
fremstillet ud fra biomasse, vha. mikrobielle konverteringsmetoder.
Grå biomasse
Husdyrgødning er mængde- og miljømæssigt en central
ressource for bioraffinering. Der produceres og opsamles
ca. 42 mio. ton husdyrgødning, hvoraf kun 12% i dag anvendes på biogasanlæg, og der er således stadig et massivt
udbygningspotentiale.
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BIOENERGI: METAN (BIOGAS)
Udnyttelse af gylle og andre spildprodukter til biogasproduktion kan ses som et eksempel på en moden konverteringsteknologi. Biogasteknologier er samtidig ofte en
byggesten i mere udbyggede integrerede bioraffinaderier,
fx i MEC. Ligeledes kan det indgå som et element i single
cell protein produktion som f.eks. UNIBI-Os U-Loop.
BIOENERGI: OPGRADERING AF BIOGAS
Biogas kan opgraderes til naturgaskvalitet ved at fjerne
CO2, som udgør ca. 35-40% af biogassen, og andre
uønskede elementer. Efterfølgende kan gassen, som er
næsten 100% ren biomethan, sendes ud på naturgasnettet (en mulighed, som blev åbnet i forbindelse med energiforliget i 2012). Der findes to teknologier, der anvendes
på biogasanlæg i Danmark: aminscrubber og kompressionssystemer. Derudover er der på Avedøre rensningsanlæg blevet demonstreret en ny spændende teknologi,
hvor CO2 ikke fjernes, men i stedet opgraderes til CH4 ved
tilsætning af brint. Teknologien er særdeles interessant,
da den leverer en kobling mellem el- og gasproduktion og
under de rette rammevilkår kan være relevant for de 55
gårdbiogasanlæg, der findes i Danmark.
FØDEVARER: SVAMPEPRODUKTION
I de fleste biogasproduktioner er der et potentiale for at
fraseparere, tørre og blande afgassede fibre med andre
organiske materialer og opgradere dette til dyrkningssubstrat (Advanced Substrate Technologies, AST) til produktion af højværdi spisesvampe.
Spisesvampe produceres i dag i et traditionelt substrat
lavet af komposteret halm og hestemøg. Med AST
konceptet produceres i stedet biogas, og N absorberes i
N-beriget flydende gødning. Det centrale i konceptet er,
at svampene ved hjælp af enzymer nedbryder cellulose,
lignin mm. i substratet, sådan at det brugte substrat fra
svampene kan anvendes som forbehandlet biomasse til
produktion af mere biogas.
Blå biomasse
Tab af næringsstoffer fra land til vand er i visse områder
af Danmark næsten uundgåeligt. I relation til at opsamle
disse næringsstoffer og reducere den miljømæssige belastning er det muligt at dyrke bl.a. muslinger og tang.
Både muslinger og tang kan opsamle næringsstoffer fra

vand dog via forskellige mekanismer. Tang kan opsamle
næringsstoffer direkte via fotosyntese. Muslinger opsamler derimod næringsstoffer via filtrering af fytoplankton.
Marine/blå biomasser som muslinger, tang og søstjerner er relevante for danske landmænd af flere årsager,
herunder:
• Marine biomasser kan fungere som virkemiddel
til opsamling af overskydende næringsstoffer fra
landbruget.
• Næringsstoffer opsamlet i marine områder kan fordeles på landarealer og dermed reducere brug/import af
kunstgødning
• Lokale infrastrukturer kan benyttes til forarbejdning
af både agro- og marine biomasser.
I Danmark er en betydelig andel af kyst og farvand fredet
eller beskyttet. Dette begrænser mulighederne for dyrkning af muslinger og tang. 17,7 % af det danske hav er på
nuværende tidspunkt under Natura 2000 beskyttelse, og
aktiviteter i disse områder kræver særlig tilladelse. Dertil
er områder også reserveret til trafikruter og infrastrukturer
som broer, færger og vindmølleparker, hvilket forhindrer
anvendelse af disse områder til dyrkningsformål.
Det Nationale Bioøkonomipanel har i 2016 udarbejdet
”Anbefalinger vedrørende værdikæder baseret på blå
biomasse, med særligt fokus på værdikæder baseret på
muslinger og tang”.
MUSLINGER
Muslinger kan dyrkes både i indre og ydre farvende, dog
på vidt forskellige betingelser. Specielt til havs stilles
der store krav til dyrkninssystemerne, således at de kan
modstå de kraftige fysiske påvirkninger som bølger, vind
og is. Dyrkning/opdræt og høst/fangst af muslinger er
generelt forbundet med relativt store investerings- og
driftsomkostninger.
I Danmark landes der årligt 40.000-60.000 tons blåmuslinger. Potentialet for opdræt vurderes dog at være
300.000 tons.
I demonstrationsprojektet ”Muslinger i New Nordic
petfood” med deltagelse af Blå Biomasse A/S, Kingsmoor
Petfood A/S og Aarhus Universitet, undersøges nye forretningsmodeller. I det igangværende projekt undersøgers
muligheder for anvendelse af blåmuslinger som råvare til
produktion af forskellige typer petfood produkter.
I projektet ”Muslingeskaller som fyldstof i bioplastem-
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Det undersøges bl.a., om
knuste muslingeskaller
kan anvendes som fyldstof i bioplast.
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ballage” undersøges det, om knuste muslingeskaller kan
blandes med bioplast for derved at reducere prisen på
plastproduktet.
TANG
I dag dyrkes der årligt omkring 30 mio. tons tang (vådvægt) på verdensplan med bred anvendelse til foder,
fødevarer, medicin med mere. Tang dyrkes typisk i åbne
havområder, men kan også dyrkes i landbaserede tankanlæg. Kommerciel udnyttelse af opskyllet tang er også
mulig. Tang indeholder en række spændende værdistoffer, herunder kulhydrater, fedtstoffer, proteiner, vitaminer,
pigmenter og mineraler. Indholdet af værdistofferne
afhænger af en række parametre herunder type/art, årstid
og dyrkningsforhold. Dette gør det meget svært at generalisere omkring indhold. Overordnet har tang dog et højt
vandindhold (80-90%) samt et højt aske/mineralindhold
(op til 30%).
Kommerciel dyrkning af tang i Danmark er pt. ret begrænset. Den danske dyrkning og høst af tang er meget lav, på
nuværende tidspunkt kun få tons pr. år, men et produktionspotentiale på 2.200-8.100 tons vådvægt i 2025 er
realistisk, hvis eksisterende produktionsanlæg udnyttes
fuldt ud. En række virksomheder importerer tang og har
forretningsmodeller, der inkluderer raffinering. CP Kelco
udvinder carrageenan fra importeret Eucheuma spinosum (rødtang). Virksomheden deltager også i en række
projekter med det formål at udnytte alle værdistofferne i
tang bl.a. via kaskadeprincippet. En række andre danske
virksomheder, der har aktiviteter omkring tang, inkluderer
Nordisk Tang, Dansk Tang, Organic Seaweed, Seaweed
Société og Hjarnø Havbrug. Opskyllet tang anvendes pt. i
mindre omfang ved Solrød Biogasanlæg, hvor hensigten
har været at benytte 7.400 tons tang om året fra stranden.
I 2016 blev det kun til 1.234 tons tang. En udfordring er
bl.a. det høje indhold af cadmium og sand.
Strandopskyl undersøges også for potentiale til insektproduktion i projektet ”BIOFISK – Fra strandopskyl til labre
larver”. Insekter kan bl.a. bioraffineres til protein og olie.
Insekter genererer desuden et spændende gødningsprodukt. Kommende resultater vil vise, om konvertering af
strandopskyl kan løse udfordringer med tungmetaller.
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Phycobiliproteiner
Pigmenter
Antioxidanter
Vitaminer
Bioaktive peptider
Saponin (glykosid)

ILL: INNOVATIONSNETVÆRKET FOR BIOMASSE

Alginat (kulhydrat)
Omega-fedtsyrer
Mannitol (sukkerstof)
Iod (mineral)

FIGUR 4: EKSEMPEL PÅ VÆRDIOPTIMERING AF TANG
Tang indeholder en række værdifulde komponenter,
herunder specielle kulhydrater, funktionelle proteiner,
farvestoffer samt unikt mono- og polyumættet fedt. Værdien af tang kan optimeres ved, igennem skræddersyede
bioraffineringsprocesser, at isolere de mest værdifulde
komponenter. Illustration er tilpasset fra en kortlægning
udført af INBIOM.
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RELEVANTE PROJEKTER

TABEL 2 EKSEMPLER PÅ BIORAFFINERINGSPROJEKTER OMHANDLENDE TANG
Projekt/Initiativ

Formål/fokus/noter

VALSEA – Valorization of red
Bedre udnyttelse af værdifulde
seaweed biomasses towards future stoffer i rødtang (Eucheuma
sustainability
spinosum)
SUBLEEM – Generisk pilotanlæg til Etablering af et generisk pilokaskadeudnyttelse af restressourtanlæg til kaskadeudnyttelse af
cer gennem bioraffinering
biomasse. Bioraffinering af tang
påbegyndes primo 2018.
MAB4 – MakroAlge Biorraffinering
til Højværdiprodukter

Udvinding af stoffer til foder, fødevareingredienser og hudcremer

Macrofuels

Fremstilling af ”biofuel” (ethanol,
butanol, biogas) fra tang

MACRO CASCADE – Cascading
Marine Macroalgal Biorefinery

Fokus på sukkertang og søl. Udvikling af dyrkningssystemern og nye
foder og fødevareprodukter via
kaskadeprincippet

Tang.nu - Danske tangressourcer i
Tang.nu vil bidrage til en cirkulær
spil – til fødevarer, foder og som en ressourcestrøm mellem hav og
håndsrækning til havmiljøet
land ved at realisere og udbrede
dyrkning, høst og anvendelse af
tang som ny bæredygtig ressource
til fødevarer og foder.
BIOFISK - Fra strandopskyl til labre
larver

Tang bruges som fodermiddel til
insekter. Insekter kan bioraffineres
til højværdiprodukter.

PROVIDE – Protein valorization
through informatics, hydrolysis
and separation

Udvinding af protein via hydrolyse
og separation. Projekt har bl.a.
deltagelse af CP Kelco

Dyrkning af allergenfri tang i tanke
som ingrediens til fødevarebaseret
nicheproduktion

Dyrkning af tang i landbasserede
tankanlæg, hvilket garanterer allergenfrit/skaldyrsfrit produkt (også
via videre bioraffinering)
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INSEKTER
Forbruget af proteiner i verden stiger, og husdyrproducenter har en voksende udfordring med at finde bæredygtige
proteinprodukter til foder. Producenter af økologiske
svin og fjerkræ i EU har siden juli 2010 haft en særlig stor
udfordring med at skaffe proteinfoder. Det skyldes, at det
ikke længere er tilladt at bruge mere end 5 % ikke-økologisk protein i foderet, og denne andel forventes sænket
yderligere.
I Danmark er der flere projekter, som arbejder for at
finde nye kilder af økologiske vegetabilske proteiner til
anvendelse i husdyrfoder. Men der er kun få undersøgelser vedrørende animalske proteinkilder. Melorm har en
høj udnyttelse af fodermaterialet og har samtidig et højt
proteinindhold, som kan sammenlignes med fiskemel.
Insekter er et relativt nyt forsknings- og udviklingsområde
i Danmark (og EU). Nationalt har flere videninstitutioner,
herunder Teknologisk Institut (TI), KU, DTU, RUC og AU,
startet aktiviteter om emnet inden for de seneste par år.
Foruden de kendte ovenfor beskrevne teknologier er der
en forventning om, at nye bioraffineringsteknologier vil
føre til helt nye muligheder særligt gennem kaskadeudnyttelse af biomasser og produktion af højværdi-produkter. På den korte bane kan der forventes at blive etableret
en række mindre decentrale anlæg til produktion af proteinfoder fra græs. De centrale anlæg baserer sig på simple
separationsprocesser, og mere avanceret raffinering kan
forventes at foregå på centrale anlæg, der behandler
råprodukter fra de decentrale anlæg. De nye raffineringsmetoder vil føre til efterspørgsel efter nye råvarer med
målrettede sammensætninger, der vil ændre sig i takt
med, at teknologierne flytter sig, og nye raffineringsmetoder opstår.
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RAMMERNE
FOR LANDBRUGETS
UDNYTTELSE
AF FORRETNINGSMULIGHEDER I
BIORAFFINERING
GRØN PULJE
90 MIO KR.
BIORAFFINERI

NG

25 MIO KR.
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Å NATIONALT PLAN har de politiske strategier for bioøkonomien været baseret på det
nationale bioøkonomipanel, der blev nedsat
første gang i 2013 og i 2017 har igangsat sit arbejde i
en fornyet form. Dannelsen af det oprindelige panel
udsprang af den daværende regerings ”Vækstplan for
vand, bio og miljøløsninger”. Der er i dag ikke en samlet
national strategi for bioøkonomiens udvikling i Danmark.
På regionalt plan er der en række konkrete initiativer, som
er målrettet udviklingen af biøokonomien. Region Midtjylland har iværksat et udviklingsprogram for bioøkonomi,
og Region Sjælland er vært for det nationale hub for
bioøkonomi i Scale-up Denmark programmet. Ligeledes
har Guldborgsund Kommune lanceret et bioøkonomisk
vækstcenter med henblik på at fremme virksomhedsudvikling og vækst med afsæt i bioraffinering. Samlet set er
der en stor politisk velvilje til at understøtte udviklingen,
men der er endnu ikke en samlet national strategi for,
hvordan denne velvilje omsættes til konkrete handlinger.
I forligsteksten vedrørende målrettet regulering fra 16. januar 2018 fremgår det, at der ”afsættes en grøn pulje på
90 mio. DKK, som skal understøtte kvælstof-, natur- og
klimatiltag, der relaterer sig til landbrugsjorder, herunder
anvendelsen af præcisionslandbrug samt 25 mio. DKK til
udvikling og kommercialisering af bioraffinering, fx ved
etablering af grønne bioraffinaderianlæg fordelt rundt
om i landet.” Den hidtidige offentlige indsats på området
har som tidligere nævnt været kommissionsarbejde i
det Nationale Bioøkonomipanel, hvor der specifikt er
formuleret anbefalinger til bl.a. fremme af grønne bioraffinaderier. Der er givet midler til en række forsknings- og
udviklingsprojekter, hvor teknikken og udbyttet af grøn
bioraffinering er blevet testet og udbygget. Der er på Aarhus Universitet etableret Center for Cirkulær Bioøkonomi,
og der er givet en GUDP-bevilling på 8 mio. DKK til Aarhus
Universitet til etablering af et stort forsknings- og demonstrationsanlæg for grøn bioraffinering, der med yderligere
støtte fra store virksomheder og Region Midtjylland
forventes i drift medio 2019.

rette kvalitet til den rette pris. Kun gennem etablering af
kommercielle anlæg kan der opnås erfaringer med kontinuerlig drift af anlæggene, der leverer høj produktivitet
og ensartede produkter. Det vil igen være forudsætningen
for at kunne demonstrere, at det er muligt at opnå kommerciel afsætning af produkterne. Disse elementer kan
ikke vises på forskningsbaserede demo-anlæg. Men der
kan og bør arbejdes tæt sammen mellem de etablerede
forskningsdemoanlæg og de kommende kommercielle
demoanlæg. Demonstration af succesfuld stabil drift og
produktion samt positiv afsætning af produkterne vil
danne baggrund for, at der kan opnås finansieringsmuligheder for den næste generation af bioraffineringsanlæg.
Der er udført en lang række beregninger af økonomien i
bioraffinering af forskellige former for biomasse. Et fællestræk ved resultaterne er, at omkostningerne til logistikken
i forbindelse med fremskaffelsen af biomasserne udgør
en meget væsentlig del af økonomien, i flere tilfælde
50-70% af omkostningerne. Derudover er forretningsmodellerne typisk skrøbelige, da de ofte baserer sig på
volumenproduktion af enkeltprodukter som f.eks. ethanol
eller foderprotein. I begge tilfælde er der tale om særdeles prisfølsomme markeder, hvor biobaserede produkter
konkurrerer med veletablerede og optimerede globale
forsyningskæder. Der er således et behov for at videreudvikle raffineringsteknologierne, så der bliver tale om flere
produkter med højere værdi, som kan bære såvel logistiksom procesomkostninger ved bioraffineringsprocesserne.
Det er demonstreret både internationalt og nationalt, at
der kan produceres højværdiprodukter fra biprodukter
(f.eks. valleprotein). Kommercialiseringen af bioraffinering bør dog ikke basere sig på introduktion af videre
raffineringsprocesser, da disse bidrager med yderligere
kompleksitet og risiko, der først bør introduceres, når
basisproduktionen til foder- og energiprodukter er implementeret og demonstreret.

Hvis udviklingen for alvor skal drives fremad, er der behov
for, at de første kommercielle anlæg til grøn bioraffinering
etableres. Derved vil der kunne skabes konkrete erfaringer med, hvordan de tekniske løsninger skal se ud, for at
der kan produceres protein og andre produkter med den
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STATUS FOR
BIORAFFINERINGSPROJEKTER
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N RÆKKE PROJEKTER inden for grøn bioraffinering er blevet igangsat de seneste år, og
der er en øget politisk bevågenhed på området.
Senest har Folketinget i januar 2018 afsat 25 mio. DKK til
udvikling og kommercialisering af bioraffinering xvi. Denne
status er et forsøg på at beskrive viden fra de forskellige
projekter og skabe et overblik over de aktiviteter, de
forskellige nyere projekter indeholder. Samtidig forsøges
det at identificere, hvilke aktiviteter der fremadrettet er
behov for at iværksætte, og hvor der kan peges på synergi
og samarbejdsmuligheder.
Tidligere har der været en stor indsats på området i
Danmark på universitetsniveau. Dette har pågået gennem
en årrække uden den store bevågenhed fra samfundet.
På Aalborg Universitet blev idéerne videreført gennem et
strategisk forskningsprojekt, BIOREF (2009-2013), hvor
der blev udviklet metoder til proteinudvinding fra lucerne
med særligt fokus på at fremstille hvidt protein til human
anvendelse. Endvidere har der for en række år siden været
en proteinraffineringsfabrik i industriel skala på Lolland.
På fabrikken blev der udvundet protein til foder til enmavede dyr fra lucerne ved en varmeudfældningsteknik. Der
er således ikke tale om et helt nyt forretningsområde, men
en fornyet interesse for bioraffinering, som kan levere andre produkter end biobrændstof. Interessen i de seneste
år er bl.a. kommet fra økologisk side, da det økologiske
landbrug står med en række udfordringer både mht. sædskifte og gødning og med at skaffe tilstrækkeligt økologisk
proteinfoder til enmavede dyr. Disse udfordringer søges
løst gennem bioraffinering af grønne afgrøder.
En stor andel af de igangværende aktiviteter udløber i
løbet af 2018 med undtagelse af SuperGrassPork, der
udløber i 2019. Derudover er der etableret et Center for
Cirkulær Bioøkonomi ved Aarhus Universitet, som bl.a.
har til formål at styrke tværfagligt samarbejde. En større
del af aktiviteterne er centreret om bioraffinering af især
foderprotein og optimering af denne proces. Der har været iværksat et større forsøg for at producere forsøgsfoder
til forskellige dyr: slagtekyllinger, æglæggende høner, grise
samt kvæg. Foderforsøgene med grøn protein har vist, at
der er et rigtigt spændende potentiale, men at foderkvaliteten mht. fordøjelighed og andre kvalitetsparametre ikke
helt er på højde med sojabønner og -skrå til trods for en
favorabel aminosyresammensætning. Det har overrasken-

22

de vist, at pulp fra skruepresseprocessen ensileres fint, og
at malkekøer producerer 5-10% mere mælk, end hvis de
fodres med traditionel ensilage.
Der findes en række anlæg i Danmark, der kan betegnes
bioraffineringsanlæg, herunder bl.a. mejerier, slagterier,
sukkerfabrikker mf. Desuden er der i en årrække forsøgt
at etablere større bioraffineringsanlæg som fx Maabjerg
Energy Centre, der dog endnu ikke er blevet realiseret.
Globalt set er dog etableret en række fuldskala bioraffineringsanlæg. 2. generations ethanolanlæg er etableret
i USA, Brasilien og Italien, og derudover er flere papirfabrikker blevet omdannet til bioraffinaderier. I de følgende
afsnit beskrives konkrete bioraffineringsanlæg i ind- og
udland.
KMC
KMC fremstiller fødevareingredienser baseret på kartofler. Den årlige produktion af kartofler er 1,1 mio. tons,
hvilket resulterer i 190.000 ton stivelse og 19.600 tons
pulver/flakes (2015/16 nøgletal). Kartofler indeholder
også protein, og efter bioraffineringsprocessen, hvor
stivelsen udvindes, findes protein primært i ”juicen”. Foruden protein indeholder ”juicen” også en række mineraler
og kulstofkilder (se figur nedenfor).

73-78% frugtjuice
18-20% stivelse

1-2% protein

2% fibre

Frugtjuice indeholder
sukker, aminosyrer, organiske og ikke organiske
mineraler, etc.
Man har produceret kartoffelstivelse til fødevarer i Danmark igennem
de seneste 100 år
Proteiner til foder har
være produceret siden
1983
Man har produceret
fiber til fødevarer i små
mængder siden 2005

FIGUR 5: KARTOFLENS BESTANDDELE OG ANVENDELSESMULIGHEDER
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KMC deltager også i projektet (PROVIDE) – Protein valorization through informatics, hydrolysis and separation,
som har fokus på at generere højværdi-produkter ud fra
proteinerne i kartofler. Senest har KMC sammen med AKV
Langholt indgået en aftale med Lihme Protein Solutions
om at samarbejde, udvikle og kommercialisere funktionelle proteiner til fødevarer. KMC er et skoleeksempel og
forbillede for bioraffinering i praksis, hvor man har formået at transformere forretningen fra produktion af standard
kartoffelstivelse til højt specialiserede produkter.

25%

Øvrige

Avlerindtjening pr. ha

Protein
Højværdi
stivelser

NPS
2015

2025

FIGUR 6: AVLERINDTJENING FRA STIVELSESKARTOFLER
– NU OG FREMOVER. NPS = NATIVE POTATO STARCH xix
Transformationen er realiseret gennem massiv investering
i innovation og udvikling, hvor der både er holdt fokus på
kerneforretningen (højvolumenmarked) samtidig med at
nye forretningsområder (højværdi produkter) er blevet
opdyrket. Derudover har KMC formået at orientere sig
mod både mark (avler) og markedet (kunder), og kunder
og eksterne videnspartnere er inddraget i produktudviklingen.
KMC deltager i en række projekter omhandlende bioraffinering og biokonvertering. KMC har bl.a. deltaget i
projektet (BIOPOL) ”udvinding af biopolymer fra spildevand (17). I dette projekt blev et pilotanlæg for biopolymerproduktion opstillet på KMC’s renseanlæg i Brande.
Kulstoffet i spildevandet blev omdannet til biopolymerer
vha. bakterier.

MEC
Maabjerg Energy Concept (MEC) er et muligt bioraffineringsanlæg, der skal producere bioethanol på basis af
halm. Anlægget ønskes etableret i Holstebro ved siden
af det eksisterende biogasanlæg (Maabjerg Bioenergi) og
kraftvarmeanlæg (Måbjergværket), der skal aftage biprodukterne fra ethanolproduktionen. Bioraffineringsanlægget forventes at omsætte 300.000 tons halm til 80 mio.
liter bioethanol. En sidestrøm fra bioethanolproduktionen er produktionen af 58.000 tons lignin, som forventes
anvendt som input til kraftvarmeproduktionen. Endelig
forventes den sidste sidestrøm fra bioethanolproduktionen (90.000 tons vinasse) anvendt i biogasproduktionen.
Ørsted (det tidligere DONG Energy) var oprindeligt en
del af projektkonsortiet omkring projektet sammen med
Novozymes og Vestforsyningen. Ultimo 2016 lukkede
Ørsted alle udviklingsaktiviteter inden for Inbicon-teknologien (2. generations bioethanolteknologi) og trak sig ud
af projektet.
DAKA ECOMOTION (BIODIESEL)
Daka er en del af den internationale SARIA-koncern,
som fremstiller kvalitetsingredienser til fødevarer, foder,
landbrug, aqua-industrien og industriel anvendelse.
Virksomhedens hovedfokus ligger på fremstilling af
højkvalitetsproteiner og -fedt fra animalske biprodukter.
Derudover er SARIA aktiv inden for området vedvarende
energi (biodiesel og biogas) og er en stor udbyder af tjenesteydelser til landbrugs- og fødevareindustrien.
Daka indsamler og forarbejder animalske restprodukter
og døde dyr i Danmark. Daka EcoMotion er en del af Daka
Danmark gruppen og producerer miljøvenlig 2. generations-biodiesel ved forarbejdning og oparbejdning af døde
dyr og animalske restprodukter. Produktion er etableret
i 2001 i forbindelse med Dakas fabrik i Løsning, Hedensted. Biprodukter fra produktionen af biodiesel som
glycerin bruges enten af virksomheden selv eller tilsættes
i produktionen hos andre brancher bl.a. biogasanlægget
i Horsens.
UDVIKLING I UDLANDET
Nova-Institute har i samarbejde med Bio-based Industries
Consortium (BIC) gennemført en kortlægning af kommercielle bioraffinaderier i Europa (se figur 7 nedenfor).
Bioraffinering er af BIC defineret som ”an integrated
production plant using biomass or biomass-derived
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feedstocks to produce a range of value added products
and energy.” Undersøgelsen, der opdateres årligt, har
kortlagt 224 bioraffinaderier, hvoraf tre (Inbicon Biomass
Refinery, Emmelev A/S og Daka ecoMotion) er lokaliseret
i Danmark. Inbicons anlæg i Kalundborg er ikke længere
i drift.
Som det fremgår af Figur 7, er størstedelen af bioraffinaderne baseret på stivelses- og sukkerprodukter (63) eller
olie- og fedtprodukter (118), mens der blot er opgjort 5
anlæg (hvoraf det ene ikke længere er i drift), der baserer
sig på andre lignocellulose biomasser end træ. På trods
af massive investeringer i udvikling af teknologier til
behandling af halm eller andre lignocellulose biomasser
er gennembruddet udeblevet.

FIGUR 7: KORTLÆGNING AF BIORAFFINADERIER I
EUROPA, 2017
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BORREGAARD
Norske Borregaard har omdannet en klassisk papirfabrik
til et moderne bioraffinaderi, der producerer en lang
række forskellige specialprodukter fra træ. Konkret kan
fremhæves specialcelluloseprodukter og vanillin (syntetisk alternativ til vanilje).
Udviklingen kan sammenlignes med transformationen,
som KMC har været igennem: fra at producere en bulk-

vare, hvor der er en helt ekstrem priskonkurrence, har
de formået at udvikle deres forretning til produktion af
højt specialiserede produkter gennem stort fokus på markedsdrevet innovation. Produkterne, der produceres, er i
en global kontekst niche-produkter, men for Borregaard
et stort forretningsområde (Borregaard havde i 2016 en
omsætning på 4,5 mia. NOK). Derudover fokuserer de på
markeder med høje indgangsbarrierer.

FIGUR 8: PRODUKTER PRODUCERET PÅ BORREGAARDS BIORAFFINADERI GENNEM DE SIDSTE 100 ÅR xxiii
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Grøn bioraffinering fremstår som den mest
attraktive teknologi for dansk landbrug.

FOTO: Torben Spanggaard
Frandsen, SEGES
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Ansvar

Dato

A

F DE BESKREVNE BIORAFFINERINGSTEKNOLOGIER fremstår grøn bioraffinering
som den mest attraktive for dansk landbrug:
Teknologien er simpel, investeringsbehovet er lavt, hvilket
sammen med det faktum, at produkterne i første omgang
skal afsættes på eget marked, betyder, at den samlede
risiko er lav sammenlignet med de mere avancerede
bioraffineringsanlæg, hvor både investeringsbehov og teknologikompleksiteten er højere, og produktafsætningen
foregår på et nyt marked. Derudover drives udviklingen i
høj grad af de skærpede miljøkrav i den målrettede regulering, der kan tvinge landmænd over i græsproduktion.
SEGES Bioøkonomi er bekendt med flere landmænd og
virksomheder, der arbejder målrettet på at få etableret
de første kommercielle grønne bioraffineringsanlæg. For
at støtte udviklingen og sikre, at danske landmænd får
det maksimale ud af den grønne bioraffinering, vil SEGES
Bioøkonomi søge to projekter hos Promilleafgiftsfonden.
De to projekter er beskrevet i figur 10 nedenfor.

2019

En række decentrale anlæg er
etableret. Produkter til human
konsum produceres sammen
med foder

Understøttende aktiviteter

Understøttende aktiviteter

Biomasseproduktion fra
miljøfølsomme områder (PAF)

Højværdiprodukter fra
grøn bioraffinering (PAF)

•
•
•
•
•

Ny afgrøder
Optimerede sædskifter
Optimering af høsttidspunkt
Bedriftsøkonomi
Dyrkningsområder

Nature Energy, der for nylig solgte sine kommercielle
aktiviteter for et milliardbeløb til en engelsk investeringsfond etablerede først i 2014 deres første tre biogasanlæg.
Deres succes skyldes ikke, at de har udviklet den mest
avancerede teknologi – biogas laves stadig på den samme
måde, som man altid har gjort. Derimod har de formået at
udvikle forretningen omkring biogasproduktion, samtidig
med at lovgivningen blev ændret, og det blev muligt at
modtage støtte for opgraderet biogas. I 2017 blev det
blandt andet annonceret, at Nature Energy havde indgået
aftale med Audi omkring salg af grønne certifikater.
Det samme kommer til at gøre sig gældende for den
grønne bioraffinering, hvor den teknologiske udvikling
hovedsageligt vil være optimering, når de første kommercielle anlæg etableres, og det, der driver udviklingen
frem, bliver udviklingen af forretningen. Hvis danske
landmænd skal have en betydelig del i forretningen ved
bioraffinering, er der derfor behov for, at enten et af vores
eksisterende (fx KMC) eller et nyt andelsselskab involverer
sig i udviklingen af forretningen omkring bioraffinering.
Derudover er det bydende nødvendigt, at kommende
bioraffineringsanlæg ejes og drives af landmænd eller
landmandsejede selskaber, så primærproducenterne ikke
blot ender som leverandører.

2020

Etableringen af de første grønne
bioraffineringsanlæg til produktion
af foder

Der er dog derudover brug for yderligere aktiviteter, hvis
dansk landbrug skal sikre, at en del af værdiskabelsen skal
ende hos primærproducenterne. Og at det ikke ender
ligesom biogasbranchen, hvor store energiselskaber får
skabt en milliardforretning, der har potentialet til at blive
det nye vindmølle-eventyr for Danmark. Ligesom det var
tilfældet for udviklingen inden for 1. generations bioethanol, sol-, vindkraft og skifergas, så oplevede biogasbranchen også en lang række år med moderat vækst, før
udbygningen i Danmark virkelig tog fart (figur 11).

• Udvikling af nye højværdiprodukter med særlig fokus på
human konsum
• Smagskarakterisering og
udvikling af græsbaserede
produkter

FIGUR 10: PROJEKTER OMKRING BIORAFFINERING, DER SØGES
AF SEGES BIOØKONOMI HOS PROMILLEAFGIFTSFONDEN I 2018
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Der er brug for yderligere aktiviteter,
hvis dansk landbrug skal sikre, at en
del af værdiskabelsen skal ende hos
primærproducenterne.

FIGUR 11: HISTORISK OG FORVENTET (2017-2020)
BIOGASPRODUKTION (PJ) I DANMARK

FOTO: Torben Spanggaard Frandsen, SEGES
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Hvis danske landmænd
skal have en betydelig del
i forretningen ved bioraffinering, er der behov for,
at enten et af vores eksisterende
eller et nyt andelsselskab involverer sig
i udviklingen af forretningen omkring
bioraffinering.
FOTO: KMC
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