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1. SAMMENDRAG  

 

Biogas udgør et centralt element i planerne om at gøre Danmark fri af fossile brændsler. Biogas vil 

i stor udstrækning blive produceret af landbrugets restbiomasse i form af husdyrgødning og halm. 

Dertil kommer, at der kan være naturmæssige fordele ved at afhøste naturarealer og anvende 

materialet til biogasproduktion. 

Et biogasanlæg skal placeres optimalt i forhold til afsætning af den producerede energi, men lige så 

vigtigt er det at placere anlægget optimalt i forhold til den biomasse, som anlægget skal behandle 

for at minimere omkostningerne til transport af biomasse til anlægget og af afgasset biomasse 

retur til landmændene. 

For at kvalificere diskussionen af hvor det vil være mest optimalt at placere biogasanlæg på Fyn, 

ønsker man en lokalisering af biomassen. Hvor meget findes der, og hvor er koncentrationen 

størst? 

I denne rapport opgøres mængderne ud fra en række datakilder, forudsætninger og antagelser. Et 

sammendrag af opgørelserne kan ses i tabel 1. 

 

Tabel 1. Mængden og tørstofmængde samt potentiel biogasproduktion af husdyrgødning, halm og biomasse fra 

naturarealer på Fyn, Langeland og Ærø. 

 
Gylle Dybst. Staldg. Halm 

Fersk 

eng 
Mose 

Stand-

eng 

Våd-

omr. 

Mængde, 1.000 ton 2.361 291 28 534 - - - - 

Tørstof, 1.000 ton 141 80 6 454 10 0,5 1,2 1,9 

Metanprod., mio. Nm3 29,0 15,9 1,0 86,2 1,9 0,1 0,2 0,3 

 

57 pct. af landarealet er i landbrugsmæssig omdrift. Det er samme andel som på landsplan. Hus-

dyrtætheden er derimod lidt lavere end gennemsnittet i Danmark. Tætheden af husdyrproduktio-

nen er størst i et bælte fra Middelfart ned mod Svendborg.  

Der produceres ca. 546.000 ton tørstof i halm. Efter fradrag af det nuværende forbrug til strøelse, 

fodring og fyring er der et overskud på ca. 255.000 ton tørstof. Maksimalt 70 pct. af overskuddet 

vil kunne anvendes i biogasanlæg. Den højeste halmproduktion sker omkring Kerteminde, Svend-

borg, på Tåsinge, Langeland og i et bælte fra Bogense til Assens.  

Fra 5.200 hektar med naturarealerne fersk eng, strandeng, mose og vådområder kan der maksi-

malt høstes knap 14.000 ton tørstof. På grund af forskellige barrierer vil mængden i praksis dog 

være noget lavere. Tørstof fra naturarealer vil derfor kun udgøre en beskeden andel af den samle-

de biomassetilførsel til biogasanlæg. 

Den potentielle energiproduktion i form af biogas udgør ca. 4,8 GJ svarende til ca. 0,6 pct. af Dan-

marks samlede energiforbrug. 

Ud fra et omkostningsmæssigt synspunkt er dybstrøelse en interessant biomasse. Dels kan den 

ofte anskaffes gratis, og dels er energitætheden så høj, at indtransportomkostningen er relativ lav. 

Gylle er især interessant ved lave transportafstand, men ved lang afstand bliver omkostningen for 

høj på grund af den lave energitæthed. 
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Græs fra naturplejearealer og halm har også en høj energitæthed, så transportomkostningen er 

relativ lav. Anskaffelsesprisen er derimod høj, da der skal afholdes omkostninger til bjærgning og 

lagring. Især ved lav transportafstand er denne biomasse derfor ikke konkurrencedygtig overfor 

husdyrgødningen, som kan afskaffes gratis. 
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2. INDLEDNING OG BAGGRUND 

 

Biogas udgør en central del af den danske strategi for vedvarende energi. Således har regeringen 

besluttet, at halvdelen af den danske husdyrgødning i år 2020 skal anvendes til energiformål, og 

det forventes, at anvendelse til biogasproduktion vil udgøre størstedelen af potentialet. Biogaspro-

duktion på husdyrgødning alene er dog ikke umiddelbart rentabel, da energitætheden i husdyrgød-

ning generelt er for lav. Behandlingsomkostningerne pr. behandlet ton gødning bliver derfor for høj 

i forhold til den producerede gasmængde.  

For at kompensere for den ”tynde” husdyrgødning er det derfor nødvendigt at supplere med en vis 

mængde biomasse med en højere energitæthed for at ”booste” biogasproduktionen. I de allerede 

eksisterende biogasanlæg anvendes en vis mængde organisk affald fra bl.a. fødevareindustrien. 

Imidlertid kan kommende nye biogasanlæg ikke i samme omfang regne med at kunne anvende 

organisk affald, idet det brugbare affald allerede er disponeret af de eksisterende anlæg. Derfor vil 

der fremover komme fokus på landbrugsbaseret biomasse, som kan tilføres biogasanlægget sam-

men med husdyrgødningen. Resultater af tidligere undersøgelser har indikeret, at bl.a. halm og 

afhøstet biomasse fra plejekrævende naturarealer kan være interessante i den sammenhæng. 

Et biogasanlæg skal placeres optimalt i forhold til afsætning af den producerede energi, men lige så 

vigtigt er det at placere anlægget optimalt i forhold til den biomasse, som anlægget skal behandle 

for at minimere omkostningerne til transport af biomasse til anlægget og afgasset biomasse retur 

til landmændene. 

For at kvalificere diskussionen af hvor det vil være mest optimalt at placere biogasanlæg på Fyn, 

ønsker man en lokalisering af biomassen. Hvor meget findes der, og hvor er koncentrationen 

størst? 

Birkmose et al. (2013a) opgjorde de totale mængder af husdyrgødning, halm biomasse fra natur-

arealer og randzoner på Fyn, Langeland og Ærø. Opgørelsen viste, at der årligt produceres ca. 

235.000 ton tørstof i husdyrgødning, ca. 510.000 ton tørstof i halm og ca. 20.000 ton tørstof i 

biomasse fra naturarealer (ferske enge).  

Opgørelsen fra 2013 opgjorde således den totale mængde tørstof i biomassen, uanset om det vil 

være realistisk at indsamle biomassen til energiformål eller ej. En række forhold gør imidlertid, at 

det reelle potentiale for biomasse til energiformål er betydeligt mindre end den totale mængde. I 

denne rapport er den potentielle mængde af biomasse opgjort og lokaliseret ud fra en række anta-

gelser om muligheder og barrierer for indsamling. 

Opgørelsen er lavet ud fra en række tekniske ”fradrag” i den totale mængde tørstof: 

Potentiel mængde biomasse = total mængde biomasse ÷ tekniske fradrag. 

Eksempler på tekniske fradrag kunne være husdyrgødning fra små bedrifter, halm, som anvendes 

til strøelse og biomasse fra naturarealer, som ikke ønskes høstet på grund af høj naturværdi. 

Der skelnes mellem tekniske og ikke-tekniske fradrag, og denne rapport omhandler kun de tekni-

ske fradrag. Af ikke indregnede ikke-tekniske fradrag kan nævnes dårlig driftsøkonomisk potentia-

le, manglende interesse fra lodsejerens side til at indgå aftale om høst af biomasser samt tilskuds- 

og lovgivningsmæssige begrænsninger.  

Den potentielle produktion af biomasse er GIS-relateret, og det er derfor muligt at foretage en 

geografisk opdeling af den årlige produktion. Ud fra disse opgørelser er det muligt at udpege om-

råder, hvor produktionen af biomasse er tæt, og hvor den er mindre tæt.  
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Den geografiske opdeling er foretaget på to måder. Dels en inddeling på kommuneniveau og dels i 

et grid på 5x5 km. Griddet er Kort- og Matrikelstyrelsens officielle 5x5 km grid. Griddet er vist i 

figur 1. 

Griddet anvendes primært til visualiseringer på kort, hvor produktionen pr. arealenhed er vist. Den 

geografiske opdeling kan bl.a. anvendes til at forudsige, hvor det af hensyn til biomasseforsynin-

gen og transportomkostninger vil være mest hensigtsmæssigt at placere et biogasanlæg. 

 
Figur 1. Kort- og Matrikelstyrelsens officielle 5x5 km grid for Fyn, Langeland og Ærø. 
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3. LANDBRUGSINTENSIVITET 

 

Forsyningen med biomasse fra landbruget afhænger bl.a. af arealanvendelsen til landbrug i et givet 

område. For 5x5 km griddet er der lavet en opgørelse over: 

1. Det totale landareal pr. grid 

2. Det totale landbrugsareal i omdrift ( arealet ”under plov”) 

Arealet af fx vedvarende græs (fx enge) indgår ikke i denne opgørelse af landbrugsintensiteten, da 

disse arealer ofte ikke drives intensivt. Ud fra disse opgørelser kan det beregnes, hvor stor en pro-

centdel af et grid, som anvendes til intensiv landbrug. Resultatet af opgørelsen ses i figur 2.  

Det ses, at især i områderne omkring Assens, Kerteminde, Nordfyn, syd for Nyborg, Ringe og Syd-

langeland er der stor landbrugsintensitet. Opgørelsen af landbrugsarealet i omdrift anvendes i de 

videre beregninger til at beregne tætheden af produktionen af husdyrgødning og halm. 

 
Figur 2. Landbrugsintensitet. Omdriftsareal/landareal i procent. 
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4. HUSDYRGØDNING 

 

I denne opgørelse er der især sat fokus på de typer af husdyrgødning, som potentielt kan anven-

des i biogasanlæg, nemlig gylle, dybstrøelse og fast husdyrgødning (møg). Dertil kommer ajle 

(urin), som er så tørstoffattig, at det ikke er anvendeligt til biogasproduktion. Ajle er derfor udeladt 

af denne opgørelse. 

4.1. Metode 

Alle husdyrproducenter i Danmark indberetter et gødningsregnskab til NaturErhvervstyrelsen. I 

forbindelse med, at gødningsanvendelsen indberettes, indberettes også en række oplysninger om 

husdyrholdet. Disse oplysninger samles i en database hos NaturErhvervstyrelsen (Gødnings- og 

Husdyrindberetningen, GHI). Data anses for værende forholdsvis pålidelige, fordi de er en del af 

gødningsregnskabet, som kontrolleres af NaturErhvervstyrelsen. Erfaringsmæssigt findes der rela-

tivt få fejl i indberetningerne, når der udføres fysisk kontrol hos landmændene.  

Videncentret for Landbrug og AgroTech har modtaget et udtræk fra databasen gældende for plan-

perioden 2010-2011. Databasens oplysninger om husdyrproduktionen er koblet med husdyrgød-

ningsnormerne for de pågældende dyretyper og staldsystemer.  

I beregningen er fradraget gødning, som dyrene afsætter på marken under afgræsning, da denne 

gødningsmængde ikke vil være til rådighed for biogasproduktion. Hovedparten af alle danske 

landmænd får udarbejdet gødningsplaner og gødningsregnskab i samarbejde med en konsulent. 

Planlægningen udføres normalt i programmet Mark Online fra Dansk Landbrugsrådgivning, og data 

lagres centralt i Dansk Markdatabase. I forbindelse med gødningsplanlægningen registreres den 

tid, som hver dyretype er på græs. Disse data kobles med data fra GHI. 

Alle data er GIS-relaterede. Det vil sige, at data om gødningsproduktion er koblet med en GIS-

database, således at al produceret gødning er koblet til en GIS-koordinat, som gør det muligt at 

foretage geografiske opdelinger af produktionen – fx kommuneniveau eller et fast defineret grid. 

Som udgangspunkt er gødningsmængderne gældende ab lager. Det vil sige efter, at husdyrgødnin-

gen har været lageret i en periode, hvor fx tilførsel af regnvand vil fortynde gylle. Den mængde, 

som er relevant at regne med i biogassammenhæng, er imidlertid ab stald, fordi biogasanlægget 

afhenter gødningen direkte fra stalden – altså før lagring. I beregningen af mængderne ab stald er 

der foretaget en tilbageregning af mængderne for hver dyre- og staldtype med de omregningsfak-

torer (regnvand i gyllebeholder, tab ved kompostering mv.), som anvendes i husdyrgødningsnor-

merne. 

Der foreligger normer for tørstofindholdet i husdyrgødningen, men disse tal er ikke dækkende for 

det indhold, som kan forventes i husdyrgødning, som biogasanlæggene modtager. Dels er tørstof-

indholdet beregnet efter en usikker model, og dels er tørstofindholdet beregnet ab lager og ikke ab 

stald.  

I beregningerne er der derfor så vidt muligt anvendt data fra praksis, men der er suppleret med 

data fra Landsforsøgene. For fast gødning fra kvæg og svin er der ikke fundet pålidelige data fra 

praksis, hvorfor der er anvendt normtal. Data om tørstofindhold gylle er indhentet fra driftsperso-

nalet fra ni biogasfællesanlæg, som foretager måling af tørstofindholdet ved afvejning og tørring i 

tørreskab. Under tørring af gylleprøver tabes imidlertid en del tørstof i form af bl.a. flygtige fede 

syrer, som fordamper. Derved bliver den målte tørstofprocent lidt lavere, end den reelt er. Tabets 

størrelse er formentlig begrænset, idet VFA først dannes under lagring af gyllen, og lagringstiden 

for gylle, som skal bruges på biogasanlæg, er begrænset. I forhold til de målte tal for gylle er der 

skønsmæssigt tillagt 5 pct. for at kompensere for tørstoftabet (Møller, 2013). 
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En mere detaljeret beskrivelse af metode og usikkerheder kan læses i Birkmose et al., 2013b.  

I forhold til opgørelserne i Birkmose et al., 2013a er beregningsgrundlaget opdateret på flere punk-

ter. Normerne for mængden af gylle fra malkekøer er i normerne for 2013/14 øget ca. 20 pct., idet 

nyere opgørelser af bl.a. vaskevand fra malkeudstyr og rengøring af malkecentre viser, at vandfor-

bruget har været væsentligt undervurderet. Og da vaskevandet normalt ledes sammen med gyllen, 

har gyllemængden også været undervurderet. Som konsekvens deraf er data gennemregnet på ny, 

hvor gyllemængden for malkekøer er baseret på normer for 2013/14 (Husdyrgødningsnormer, 

2013-2014). De øvrige gødningsmængder er fortsat baseret på normer for 2010-11 Husdyrgød-

ningsnormer, 2010-2011). Samtidig er regnefejl for ungtyre og småkalve blevet rettet. Opdaterin-

ger og rettelser har den overordnede konsekvens, at dybstrøelsesmængden reduceres, og gylle-

mængden øges. 

 

4.1.1. Store og små bedrifter 

En vis del af gødningsproduktionen sker på relativt små bedrifter, hvor den samlede årlige gød-

ningsproduktion er relativ lav. Hvis gødningsproduktionen er lav vil det ofte være urentabelt for et 

biogasanlæg at afhente gødningen. Enten vil transportomkostningerne blive for høje, hvis gødnin-

gen skal afhentes med små intervaller, eller også bliver gødningen for gammel til biogasprodukti-

on, hvis bedriften ”sparer op” til et helt læs, som afhentes hver anden eller tredje uge. I opgørel-

sen er derfor skelnet mellem store og små bedrifter. Store bedrifter er defineret ud fra følgende 

kriterier: 

 Der samlet set på bedriften producereres mere end 750 ton gylle årligt (svarende til mindst et 

læs gylle hver 14. dag), 

 der produceres mere end 300 ton dybstrøelse pr. år, eller 

 der er en fjerkræbesætning på mindst 50 dyreenheder. 

De små bedrifter udgør et stort antal (ca. 48 pct. af bedrifterne), men den samlede andel af pro-

duktionen af husdyrgødning er forholdsvis lav (ca. 4 pct. – se afsnit 4.2.1).  

 

4.2. Resultater for husdyrgødning 

 

4.2.1. Opgørelse af gødnings- og tørstofmængder 

I tabel 2 er den producerede mængde husdyrgødning anført. Dels for alle bedrifter og dels for de 

store bedrifter alene. I alt produceres knap 3 mio. ton husdyrgødning, og langt hovedparten af 

gødningen producereres på store bedrifter (samlet set 96 pct.). Den andel af husdyrgødningen, 

som produceres på så små bedrifter, at det ikke vil være realistisk, at biogasanlægget ønsker at 

hente den, er derfor sandsynligvis ret begrænset. Den samlede mængde husdyrgødning på ca. 2,7 

mio. ton på de store bedrifter er lokaliseret på i alt ca. 2.700 bedrifter. 

I tabel 3 og 4 er produktionen af husdyrgødning og tørstof i fra de store bedrifter opdelt på hen-

holdsvis husdyrarter og bedriftsstørrelser. Det fremgår, at langt hovedparten af gødningen er svi-

negylle (63 pct.), 23 pct. er kvæggylle og 11 pct. er dybstrøelse. 64 pct. af gødningen produceres 

på mellemstore bedrifter på mellem 50 og 250 dyreenheder. 
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Tabel 2. Opgørelse af den årligt producerede gødningsmængde. Dels for alle bedrifter og dels for store bedrif-

ter alene. Opgjort i 1.000 ton pr. år. 

  Alle bedrifter, 1.000 ton Heraf på store bedrifter, 1.000 ton 

 
Gylle Dybstr. Staldg. Gylle Dybstr. Staldg. 

Assens 471 56 4 459 50 2 

Faaborg-Midtfyn 433 62 8 419 54 7 

Kerteminde 118 8 1 114 7 1 

Langeland 155 23 2 150 21 1 

Middelfart 247 60 4 244 56 4 

Nordfyns 373 30 4 365 25 4 

Nyborg 226 22 2 220 19 1 

Odense 112 15 2 110 10 2 

Svendborg 228 42 6 222 37 5 

Ærø 59 13 2 58 11 2 

I alt 2.423 331 36 2.361 291 28 

Pct. på store bedrifter - - - 97 88 77 

 

 

Tabel 3. Opgørelse af den årligt producerede gødningsmængde og tørstofmængde i husdyrgødning fordelt på 

dyreart. Opgjort for store bedrifter alene. 1.000 ton pr. år. 

  Husdyrgødning, 1.000 ton Tørstof, 1.000 ton 

  Gylle Dybstr. Staldg. Gylle Dybstr. Staldg. 

Svin 1.701 27 1 91 8 0 

Kvæg 619 241 23 49 60 5 

Pelsdyr 40 0 0 2 0 0 

Fjerkræ 2 18 4 0 10 1 

Heste 0 3 0 0 1 0 

Får 0 2 0 0 1 0 

Geder 0 0 0 0 0 0 

Hjorte 0 0 0 0 0 0 

I alt 2.361 291 28 141 80 6 
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Tabel 4. Opgørelse af den årligt producerede gødningsmængde og tørstofmængde i husdyrgødning fordelt på 

bedriftsstørrelse. Opgjort for store bedrifter alene. 1.000 ton pr. år. 

  Husdyrgødning, 1.000 ton Tørstof, 1.000 ton 

  Gylle Dybstr. Staldg. Gylle Dybstr. Staldg. 

0-50 28 12 2 1 3 0 

50-100 286 37 14 16 11 3 

100-150 391 30 7 22 9 2 

150-200 426 40 1 25 12 0 

200-250 414 54 2 24 15 0 

250-300 285 31 1 18 8 0 

300-350 144 23 0 9 6 0 

350-400 80 21 0 6 5 0 

400-450 70 24 0 5 6 0 

450-500 45 1 1 3 0 0 

500-550 26 1 0 2 0 0 

550-600 13 7 0 1 2 0 

600-650 32 2 0 2 0 0 

650-700 52 5 0 3 1 0 

750-800 13 1 0 1 0 0 

850-900 14 3 0 1 1 0 

900-950 0 0 0 0 0 0 

>1000 43 0 0 2 0 0 

I alt 2.361 291 28 141 80 6 
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4.2.2. Opgørelse af tætheden af gødningsproduktionen 

I figur 3 er produktionen af tørstof i husdyrgødning på de store bedrifter opgjort i forhold til om-

driftsarealet i 5x5 km griddet. Kortet viser således, hvor intensiv husdyrproduktionen er på det 

givne landbrugsareal. Er koncentrationen lav, betyder det, at egnen er præget af ren planteavl 

uden husdyrproduktion. 

Det fremgår af kortet, at husdyrproduktionen er tættest i et bælte fra Middelfart, ned over Ringe til 

Svendborg. Også på Ærø er der en tæt husdyrproduktion, mens tætheden er lavere på Nordfyn og 

på Nordlangeland. I og omkring Odense er tætheden lav. 

 
 
Figur 3. Tætheden af produktionen af husdyrgødning på de store bedrifter. Opgjort i kg tørstof pr. ha land-

brugsareal i omdrift. 
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Figur 4 viser den samme husdyrgødningsproduktion som i figur 3, men beregnet pr. arealenhed 

landareal – altså al landareal incl. veje, byer, skov og så videre. Denne tæthed viser således den 

reelle tæthed af husdyrgødningen. Tendensen er imidlertid den samme, som vist i figur 2. Tæthe-

den er størst i et bælte fra Middelfart ned mod Svendborg. 

 
Figur 4. Tætheden af husdyrgødningsproduktion på de store bedrifter. Opgjort i kg tørstof pr. ha landareal. 

 

5. HALM 

 

I dette afsnit er halmproduktionen på Fyn, Langeland og Ærø beregnet. Dels er den totale halm-

mængde beregnet, og dels er forbruget af halm til strøelse og fodring beregnet. Differencen mel-

lem disse to størrelser udgør det halmoverskud, som potentielt kan anvendes til energiformål. Den 

andel af halmen, som allerede i dag anvendes til energiformål på fx Fynsværket, lokale og decen-

trale varmeværker, er ikke opgjort. 
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5.1. Metode 

 

I det følgende afsnit beskrives metoden til at opgøre halmmængder. 

 

5.1.1. Halmudbytte 

Afgrødesammensætningen på landbrugsarealerne indberettes årligt til NaturErhvervstyrelsen i for-

bindelse med, at landmanden søger om Enkeltbetalingsstøtte (tidligere kaldet Hektarstøtte). Samt-

lige arealer, som landmanden søger om støtte til, bliver indtegnet på kort og samlet i en GIS-

baseret database. Ud fra databasen er der gennemført geografiske opgørelser over udbredelsen af 

afgrøderne på kommune- og 5x5 km gridniveau. 

Halmudbyttet pr. hektar for de enkelte afgrøder er estimeret af Videncentret for Landbrug ud fra 

diverse statistikker og forsøgsresultater. 

 

Tabel 5. Halmudbytter for de mest betydende halmproducerende afgrøder fordelt på jordtyper, ton tørstof pr. 

ha. Kilde: Videncenter for Landbrug. 

  JB 1 JB 2-4 JB 5-6 JB 7-9 

Vårbyg 2,0 2,1 2,7 2,9 

Vinterbyg 2,4 2,4 3,3 3,6 

Vinterhvede 2,7 3,0 3,8 4,1 

Vinterrug 3,9 4,5 5,5 5,9 

Triticale 3,9 4,4 5,1 5,4 

Vinterraps 2,5 2,9 3,3 3,5 

Ærter 3,0 3,0 3,0 3,0 

Frøgræs 3,0 3,0 3,0 3,0 

 

Ud fra arealfordelingen, kort over jordtypefordeling og halmudbyttet pr. ha er det samlede halm-

udbytte beregnet, og udbyttet er opgjort på kommune- og 5x5 km gridniveau. 

 

5.1.2. Halmforbrug til strøelse og fodring 

En del af halmen anvendes af landmanden selv til strøelse og fodring af dyrene. Ud fra databasen 

fra husdyrindberetningen er lavet en opgørelse over antallet af dyr af forskellig husdyrrace- og 

type i 5x5 km griddet.  

Ved beregning af husdyrgødningsnormerne anvendes en standardværdi for forbruget af halm til 

strøelse pr. dyr afhængig af staldsystemet. Ud fra fordelingen af dyr på de forskellige staldsyste-

mer er beregnet et gennemsnitligt halmforbrug for hver dyrerace og –type. Der findes ikke en op-

gørelse af halmforbruget til fordring. Derfor er der anvendt anslåede halmmængder til fodring af 

kvæg og heste (Aaes, 2014). Det samlede halmforbrug er beregnet ved at gange halmforbruget pr. 

dyr med antallet af dyr, og opgørelsen er lavet på kommune- og gridniveau. 

 



 
 
 

Kortlægning af biomasse til energiproduktion på Fyn, Langeland og Ærø | 15 

5.1.3. Halmoverskud 

Landbrugets halmoverskud beregnes som halmproduktionen fratrukket egetforbrug til fodring og 

strøelse. Dette overskud vil typisk blive anvendt til energiproduktion eller blive nedpløjet. 

 

5.2. Resultater for halm 

 

Tabel 6. Beregnet årlig halmproduktion, halmforbrug til foder og strøelse samt landbrugets halmoverskud 

fordelt på kommuner. Opgjort i 1.000 ton tørstof. 

  

Halmproduktion 

 

Halm-

forbrug Overskud fra landbruget 

  Korn 
Raps og 
ærter Frøgræs I alt I alt I alt Pct. 

Assens 66 12 4 82 18 63 77 

Faaborg-Midtfyn 74 12 5 91 18 73 80 

Kerteminde 30 5 3 38 2 35 94 

Langeland 40 10 5 55 6 49 89 

Middelfart 37 4 2 44 9 34 79 

Nordfyns 65 12 4 81 12 69 85 

Nyborg 38 7 3 47 6 41 87 

Odense 24 4 1 29 5 25 84 

Svendborg 50 9 5 64 12 52 81 

Ærø 13 2 0 15 3 12 78 

I alt 437 78 32 546 93 454 83 

 

Ifølge Danmarks Statistik blev der i 2012 produceret 515.000 ton tørstof i halm fra korn, raps og 

ærter i landsdel Fyn. Halmmængden fra frøgræs er ikke opgjort. Forbruget af halm til foder og 

strøelse i landsdelen er opgjort til 147.000 ton tørstof (Statistikbanken). Opgørelsen af den samle-

de halmmængde (excl. frøgræs) stemmer godt overens med opgørelsen i dette projekt. Derimod 

opgør Danmarks Statistik et betydeligt højere halmforbrug til strøelse og foder (147.000 ton tørstof 

mod knap 93.000 ton i dette projekt). Især Danmarks Statistiks opgørelse af foderforbruget er 

væsentlig højere end i opgørelsen i denne rapport. Umiddelbart anses det for usandsynligt, at de 

fynske dyr kan æde så meget halm, som opgjort af Danmarks Statistik. 

I dette projekt er mængden af halm til fyring ikke opgjort særskilt. Danmarks Statistik opgør 

mængden til 199.000 ton tørstof (Statistikbanken). Heraf forbruger Fynsværket ca. 150.000 ton 

tørstof (Holst, 2014). 

Overskudsproduktionen af halm fra landbruget er opgjort til ca. 450.000 ton svarende til 83 pct. af 

produktionen. Fratrækkes det nuværende forbrug af halm til fyring på 199.000 ton tørstof efterla-

des et indisponeret overskud på ca. 255.000 ton tørstof, som potentiel fremadrettet kan anvendes 

til biogasproduktion eller anden energiproduktion. Med nutidens teknik vil ikke al halm kunne an-

vendes til biogasproduktion, fordi en stor andel halm i et biogasanlæg giver tekniske vanskelighe-

der med flydelagsdannelse, pumpning og omrøring. 



 
 
 

Kortlægning af biomasse til energiproduktion på Fyn, Langeland og Ærø | 16 

 
Figur 5. Halmproduktion i korn, raps, ærter og frøgræs, kg tørstof pr. ha omdriftsareal. 

 

I figur 5 er vist et kort med halmproduktionen pr. ha omdriftsareal. Korn, raps og frøgræs er ud-

bredt over hele Fyn, Langeland og Ærø. Den højeste halmproduktion sker dog tilsyneladende om-

kring Kerteminde, Svendborg, på Tåsinge, Langeland og i et bælte fra Bogense til Assens. 
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Figur 6. Landbrugets halmoverskud (halmproduktion minus forbrug til foder og strøelse), kg tørstof pr. ha 

omdriftsareal. 

 

I figur 6 er landbrugets overskudshalm (produktion minus foder og strøelse) vist. Overskuddet er 

selvsagt størst, hvor halmproduktionen er høj, og hvor husdyrproduktionen er lav (sammenlign 

eventuelt figur 3 og 5). 

 

6. NATURAREALER 

 

En del beskyttede naturtyper kræver løbende pleje for ikke at springe i krat, rørskov eller anden 

uønsket natur. Plejen kan bestå af afgræsning eller slåning. Ved slåning efterlades den afslåede 

biomasse typisk på arealerne. Opsamlet biomasse kan anvendes på biogasanlæg, og opsamlingen 

vil desuden have den gavnlige effekt, at der fjernes næringsstoffer fra naturtyper, som man ofte 

gerne vil holde på et lavt næringsstofniveau. 
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6.1. Metode 

 

6.1.1. Arealet af naturarealer 

Arealet af naturarealer er opgjort særskilt for de beskyttede naturtyper, fersk eng, strandeng, mo-

ser samt vådområder.  

Arealet af beskyttet natur er opgjort ud fra GIS-databasen ”Beskyttet natur” på Miljøportalen 

(marts 2014). Vådområder er sammenstykket af GIS-baserede kort over vådområder fra Fyns Amt 

(frem til 2007), kort over gennemførte vådområdeprojekter siden 2007 og kort over igangværende 

vådområdeprojekter. 

Det vurderes, at ikke alle arealer vil være velegnede eller til rådighed for høst af biomasse til ener-

giproduktion. Bruttoarealerne er derfor fratrukket arealer, som vurderes ikke at være til rådighed 

ud fra følgende kriterier: 

 Arealer, hvortil der er givet Miljøtilsagn, er trukket fra, da det vurderes, at arealerne allerede i 

dag høstes til afgræsning eller høslæt.  

 A-målsatte områder er trukket fra, da naturværdien er vurderet til at være så høj, at høst ikke 

vil være relevant eller måske endda ødelæggende.  

 Moser, der er registret som skov er taget fra. 

 Arealer registreret som søer er trukket fra.  

 Alle arealer, som er mindre end 1 hektar er trukket fra, fordi det af praktiske hensyn næppe vil 

være rentabelt at høste dem. 

 Arealer på småøer uden broforbindelse er trukket fra, da det næppe vil være relevant at bjær-

ge biomassen. 

Kriterierne for at fratrække arealer er valgt mere eller mindre subjektivt. En rundspørge blandt 

kommunale natur- og miljømedarbejdere på Fyn, Langeland og Ærø tyder dog på, at de valgte 

kriterier giver et fornuftigt billede af de reelle muligheder. 

 

6.1.2. Høstudbyttet på naturarealer 

På baggrund af litteraturstudier er der foretaget en vurdering af biomasseproduktionen fra fire 

naturtyper: fersk eng, mose, strandeng og vådområde.  

Det er vurderingen i Nygaard, 2012, at biomasseproduktionen på §3-beskyttede ferske enge varie-

rer mellem 2,6 og 4,8 tons tørstof pr. ha., afhængig af antal slæt pr. år, samt af hvilke arter som 

er dominerende. Generelt for ferske enge angives en biomasseproduktion på 3,5 ton tørstof pr. år 

ved et årligt slæt (Kristensen & Hosted, 2011). Denne vurdering bekræftes af Ejler Petersen, Cen-

trovice (pers. kom.). I BioM-projektet er der målt en biomasseproduktion på 3,7 tons tørstof pr. år.  

Ved høst og fraførsel af biomasse fra engarealer vil der med biomassen fjernes næringsstoffer fra 

arealerne. Dette vil på nogle arealer med tiden medføre en nedgang i biomasseproduktionen, om 

end der mangler viden om, hvor hurtigt det vil ske (Nygaard et al., 2012). På andre arealer vil der 

kunne opretholdes en fortsat høj biomasseproduktion som følge af tilstrømning af næringsstoffer 

fra oplandet (Birkmose et al., 2013).  

Biomasseproduktionen fra moser er angivet til 0,5 ton tørstof pr. ha. (Kristense & Hosted, 2011). 

Det fremhæves dog, at den tilgængelige viden om biomasseproduktionen på denne naturtype er 

meget begrænset.   
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Desuden er det vurderingen, at moser fratrukket skov og kratområder vil have produktionspotenti-

ale som uplejede enge. 

Biomasseproduktionen fra strandeng er vurderet til 1,5 ton tørstof pr. ha (Kristensen & Hosted, 

2011) og mellem 1,7 og 2,3 ton tørstof pr. ha. (Nygaard et al., 2012). I sidstnævnte vurdering er 

der forudsat tagrør på 25 pct. af det samlede strandengsareal. Biomasseproduktionen for tagrør er 

vurderet til 10 ton tørstof pr. ha., hvilket bidrager til at hæve den samlede biomasseproduktion fra 

strandenge. 

Tagrør er dog ikke specielt egnet til biogasproduktion, og med et årligt slæt er vurderingen, at 

fremvæksten af tagrør på arealerne vil mindskes med tiden. Derfor udelades tagrør i vurderingen 

af den samlede biomasseproduktion fra strandenge.  

Det er vurderingen, at biomasseproduktionen fra ikke vandlidende arealer på våde enge af denne 

naturtype er på niveau med ferske enge – det vil sige 3,5 ton tørstof pr. ha.  

 

Tabel 7. Sammenstilling af sandsynligt årlig høstudbytte på forskellige naturtyper.  

  Høstudbytte, ton tørstof pr. ha pr. år 

Fersk eng 3,5 

Mose 0,5 

Strandeng 1,5 

Vådområde 3,5 

 

 

6.2. Resultater for naturarealer 

 

I tabel 8 er vist de opgjorte naturarealer for Fyn, Langeland og Ærø. Opgørelsen viser, at der i alt 

(brutto) findes knap 18.000 hektar fersk eng, mose, strandeng og vådområde. I tabellen er også 

opgjort nettoarealet af de fire naturtyper, det vil sige efter fradrag for A-målsatte arealer, arealer 

med Miljøtilsagn, søer, skove og arealer under 1 hektar. Nettoarealet udgør i alt 5.200 hektar, 

hvoraf knap 3.000 hektar udgøres af fersk eng. Nettoarealet, som potentielt kan anvendes til bio-

gasanlæg, udgør 29 pct. af det totale naturareal. 

I figur 9 er tørstofudbyttet fra de forskellige naturtyper beregnet ud fra oplysningerne i tabel 7 og 

8. I alt produceres der knap 14.000 ton biomasse på naturarealerne. Hele 75 pct. af biomassen 

stammer fra ferske enge. Strandeng og vådområder bidrager kun beskedent til biomasseprodukti-

onen. 
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Tabel 8. Opgørelse over naturarealer. Bruttoarealet er det samlede areal med de viste naturtyper, mens netto-

arealet er arealerne efter de omtalte fradrag i afsnit 6.1.1. 

    Nettoareal, ha 

Andel til biogas, pct.   

Brutto-
areal, 

ha 
Fersk 
eng Mose Strandeng 

Våd-
område I alt 

Assens  2.689 467 193 103 19 783 29 

Faaborg-Midtfyn  3.664 646 135 79 355 1.215 33 

Kerteminde  916 82 43 192 46 363 40 

Langeland  1.726 183 93 0 25 302 17 

Middelfart  1.879 328 116 151 28 623 33 

Nordfyns  2.101 415 71 120 0 606 29 

Nyborg  1.320 200 96 34 44 374 28 

Odense  1.265 348 115 73 0 536 42 

Svendborg  1.454 200 63 43 11 318 22 

Ærø  964 83 9 0 0 92 10 

I alt 17.979 2.952 935 796 529 5.212 29 

 

 

Tabel 9. Beregnet årlig tørstofudbytte fra naturarealer. 

  Tørstofudbytte, ton pr. år 

  Eng Mose Strandeng Vådområde I alt 

Assens  1.633 97 155 67 1.952 

Faaborg-Midtfyn  2.261 67 119 1.242 3.689 

Kerteminde  285 22 289 161 756 

Langeland  642 47 0 89 777 

Middelfart  1.148 58 227 98 1.530 

Nordfyns  1.453 36 180 0 1.669 

Nyborg  700 48 51 155 954 

Odense  1.219 57 110 0 1.386 

Svendborg  701 32 64 40 837 

Ærø  290 5 0 0 295 

I alt 10.332 467 1.194 1.853 13.846 
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I figur 7 er produktionen af tørstof fra naturarealer opgjort i forhold til landarealet i 5x5 km grid-

det. Det fremgår, at den største produktion af biomasse fra naturarealer sker i et område mellem 

Ringe og Faaborg. 

 

 

 
Figur 7. Produktionen af tørstof fra naturarealer opgjort i forhold til landarealet. 
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7. POTENTIEL BIOGASPRODUKTION 

 

Den producerede biomasse, som er opgjort i afsnit 4, 5 og 6 for henholdsvis husdyrgødning, halm 

og naturarealer, kan omregnes til en potentiel gas- og energiproduktion ud fra en række forudsæt-

ninger om indholdet af organisk stof i tørstoffet og den potentielle biogasproduktion pr. ton orga-

nisk tørstof. I tabel 10 er den potentielle biogasproduktion beregnet ud fra de samme forudsætnin-

ger, som er anvendt i Birkmose et al., 2013. 

Potentielt kan der produceres ca. 135 mio. Nm3 metan pr. år ud fra de tre typer biomasse, svaren-

de til ca. 4,8 PJ. Langt hovedparten af gaspotentialet (64 pct.) stammer fra halm og kun en for-

svindende del fra naturarealer (ca. 2 pct.). 

Hvis man i opgørelsen ser bort fra halm, stammer 95 pct. af biogaspotentialet fra husdyrgødningen 

og blot 5 pct. fra biomasse fra naturarealer. 

Der kan produceres i alt 4,8 PJ energi i form af biogas fra husdyrgødningen, halmen og biomassen 

fra naturarealerne på Fyn, Langeland og Ærø.  

 

Tabel 10. Potentiel gas- og energiproduktion i biomasser fra husdyrgødning, halm og fra naturarealer.  

Mio. Nm3 metan pr. år. 

  Husdyrgødning Naturarealer 
Halm-
over-
skud 

  

  Gylle Dybstr. Staldg. Eng Mose 
Strand-

eng 
Våd-

område I alt 

Assens 5,4 2,7 0,1 0,29 0,02 0,03 0,01 12,0 21 

Faaborg-Midtfyn 5,2 3,0 0,2 0,41 0,01 0,02 0,22 14,0 23 

Kerteminde 1,3 0,3 0,0 0,05 0,00 0,05 0,03 6,7 8 

Langeland 1,7 1,1 0,0 0,12 0,01 0,00 0,02 9,2 12 

Middelfart 3,1 3,0 0,1 0,21 0,01 0,04 0,02 6,5 13 

Nordfyns 4,4 1,4 0,1 0,26 0,01 0,03 0,00 13,2 19 

Nyborg 2,8 1,2 0,0 0,13 0,01 0,01 0,03 7,8 12 

Odense 1,3 0,5 0,1 0,22 0,01 0,02 0,00 4,7 7 

Svendborg 2,8 2,1 0,2 0,13 0,01 0,01 0,01 9,9 15 

Ærø 0,8 0,6 0,1 0,05 0,00 0,00 0,00 2,2 4 

I alt 29,0 15,9 1,0 1,9 0,1 0,2 0,3 86,2 135 

Pct. incl. halm 22 12 1 1 0 0 0 64 100 

Pct. excl. halm 60 33 2 4 0 0 1 - 100 

Energi, PJ 1,04 0,57 0,04 0,07 0,00 0,01 0,01 3,10 4,84 
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8. OMKOSTNINGER TIL BJÆRGNING OG TRANSPORT 

 

I dette afsnit er omkostningerne til bjærgning og transport af biomasse beregnet på et sammenlig-

neligt grundlag. Omkostningerne er beregnet frem til den modtages på anlægget afhængig af 

transportafstanden til anlægget. 

8.1. Gylle 

Transportomkostningerne for gylle afhænger primært af to forhold nemlig transportudstyrets kapa-

citet og transportafstanden. Særligt gælder for gylle desuden det forhold, at gyllen både skal 

transporteres ind og ud. Der er i tabel 11 foretaget modelberegninger over transportomkostninger 

for gylle baseret på erfaringsdata fra eksisterende biogasanlæg. 

I beregningerne er der forudsat anvendt sættevogn med trykløs tank med en kapacitet på 30 ton 

pr. læs. Timeprisen for lastbil med chauffør er sat til 700 kr. pr. time. Det er forudsat, at gyllen 

afhentes gratis hos leverandøren. 

 

Tabel 11. Transportomkostninger for gylle, kr. pr. ton. 

Transportafstand, km 1 5 10 20 50 

Transportomkostninger, kr. pr. ton 13 17 22 32 63 

Transportomkostninger, kr. pr. ton 

tørstof (6,5 pct. TS) 
198 263 342 498 971 

Transportomkostninger, kr. pr. ton 

VS (80 pct. af TS) 
248 329 427 623 1.213 

 

8.2. Dybstrøelse 

Transportomkostningerne for dybstrøelse afhænger, som det er tilfældet for gylle, primært af 

transportafstand og udstyrets kapacitet. I nogle tilfælde har landmanden selv vogne, der kan 

transportere dybstrøelsen, men det mest rationelle system vurderes at være en containerløsning, 

således, at typisk lastvognen stiller en tom container, når der afhentes en fyldt.  

I beregningerne er der forudsat anvendt en 20 fods container, som kan rumme i underkanten af 40 

m3. Der er endvidere forudsat en massefylde for dybstrøelsen på 1,7 m3 pr. ton. Det er således 

beregnet, at kapaciteten er 23,4 ton pr. læs. Øvrige forudsætninger er som nævnt ovenfor. Der er 

forudsat en tørstofprocent på 30. 

Tabel 12. Transportomkostninger for dybstrøelse, kr. pr. ton. 

Transportafstand, km 1 5 10 20 50 

Transportomkostninger, kr. pr. ton 16 20,8 26,7 38,6 74,9 

Transportomkostninger, kr. pr. ton 

tørstof (30 pct. TS) 
53 69 89 129 250 

Transportomkostninger, kr. pr. ton 

VS (80 pct. af TS) 
67 87 111 161 312 
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8.3. Naturplejegræs 

Eng- og lavbundsarealer er vidt forskellige med hensyn til størrelse, udbytte, tilkørselsforhold og 

farbarhed, hvilket samlet medfører meget varierende omkostninger til biomassehøst.  

 

8.3.1. Hø 

I BioM-projektet blev omkostninger til høst og transport reduceret til ca. 0,50 kr. pr. kg tørstof for 
de bedste arealer (www.1). Der er dog en stor variation på omkostningerne, der varierer fra 0,41 

kr. pr. kg tørstof til 0,64 kr. pr. kg tørstof. Hertil skal lægges lagringsomkostninger på 0,08 kr. pr. 
kg tørstof (wrapning). Der er anvendt traditionelt udstyr til høst af græs, dvs. skårlægger og rund-
ballepresser med snitter. Meget våde arealer, som ville kræve specialudstyr, er ikke høstet. Rund-
ballerne er lavet så store som muligt for at maksimere mængden af bjærget værdistof pr. trans-
port.  

Der blev i BioM-projektet aftalt en afregningspris med aftageren af biomassen fra engarealerne 

(Aarhus Universitets biogasanlæg i Foulum) på 0,52 kr. pr. kg tørstof leveret på anlægget i Fou-
lum. Ved denne pris er indtjeningen for biogasanlægget det samme, som hvis der i stedet var ind-
købt majs til biogasproduktionen til 1 kr. pr. foderenhed. 

BioM-projektet var den gennemsnitlige transportafstand ca. 10 km.  Ved øgede transportafstande 
forøges transportomkostningerne (figur 1). Forudsætning er transport med traktor og halmvogn. 
Det er oplagt, at det ved lange transportafstande er fordelagtigt at omlæsse ballerne til transport 
med lastbil.  

8.3.2. Ensilage 

I Dubgaard et al., 2012, er der beregnet driftsøkonomi for en biogasproduktion baseret på eng-
græsensilage. Der er ikke medregnet en betaling for biomassen til lodsejeren, da arealerne typisk 

ikke har nogen overskudsgivende alternativ anvendelse. Det er desuden forudsat, at biomassen 
kan behandles i biogasanlægget til samme omkostning som øvrige biomasser.  Biomassen lagres 
som ensilage, og der er beregnet en produktionspris på 268 kr. pr. ton ensilage for bjærgning, 
transport og ensilering, hvilket svarer til 0,89 kr. pr. kg tørstof.  

I tabel 13 er der vist resultater af beregnede transportomkostninger for transport af frisk enggræs. 

I beregninger er forudsat anvendelse af en container med kapacitet til 30 tons. Øvrige forudsæt-
ninger er de samme som ovenfor under tabellerne for omkostninger til transport af gylle og 
dybstrøelse (se afsnit 8.2). Der er forudsat en tørstofprocent på 50 pct. svarende til, at græsset er 
forvejret. 

 

Tabel 13. Transportomkostninger af enggræs som  funktion af transportafstand. Forudsætninger er transport 

med 30 tons container. 

Transportafstand, km 1 5 10 20 50 

 

Transportomkostninger, kr. pr. ton 

 

14 17 22 31 58 

Transportomkostninger, kr. pr. ton tørstof 

(30 pct. TS) 

 

45 58 73 104 192 

Transportomkostninger, kr. pr. ton VS  

(90 pct. af TS) 

 

50 64 81 116 214 

 

 

http://www.1/
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8.4. Halm 

 

8.4.1. Anskaffelse og bjærgning 

Halm indeholder en række næringsstoffer særligt N, P og K. Når halm fjernes fra marken, i stedet 

for at blive nedmuldet i jorden, bortføres disse næringsstoffer fra marken, og de skal derfor erstat-

tes på anden vis. Det er derfor rimeligt at tillægge næringsstofferne en værdi svarende til indkøb af 

mineralsk gødning. 

I vinterhvede kan der som gennemsnit regnes med ca. 4,3 tons halm pr. ha med et vandindhold på 

15 pct. 

Håndtering af halm omfatter en række maskinoperationer i marken: 

 Vending af halm 

 Presning af halm i baller 

 Bjærgning af halmballer fra mark til oplagsplads 

 

Vending af halm er ikke nødvendig, hvis halmen er tør. I år med megen nedbør i høstperioden, kan 

det være nødvendigt med vending af halmen op til flere gange. I tabellen nedenfor er der regnet 

med én vending af halmen.  

Omkostningerne til vending, presning og bjærgning er beregnet på basis af maskinstationers stan-

dardprisliste. Disse priser indeholder blandt andet aflønning til maskinføreren. Hvis landmanden 

selv udfører maskinoperationerne vil han i princippet kunne tjene denne løn og på den måde opnå 

en (indirekte) fortjeneste ved håndtering og salg af halmen. Hvis landmanden ønsker at se helt 

eller delvist bort fra aflønning af egen forbrugt tid til håndtering af halmen, vil han antageligt kun-

ne udføre maskinoperationerne til en lavere pris end maskinstationerne og dermed til lavere priser 

end vist i tabellen nedenfor. 

Halmen er presset i bigballer med en gennemsnitlig vægt på 542 kg pr. stk. Hertil kommer om-

kostninger til lagring og forsikring.    

Lagring kan ske på forskellige måder. Nedenfor er vist metode og forbundne omkostning: 

 Ladebygning med fast gulv: 25 øre/kg 

 Staklade: 10 øre/kg 

 Plastikoverdækning: 5 øre/kg 
 

Det er rimeligt at indregne en omkostning til forsikring, eftersom forsikringspræmien stiger ved 

oplagring af halm på ejendommen. 

Hertil kommer likviditetsmæssige og administrative omkostninger: 

 Rentetab: ”Forsinket” betaling i forhold til produktionstidspunktet pga. forskudt levering  

(sept. – april):  Ca. 1 øre/kg 

 Administration: Ca. 1-2 øre pr. kg 

 

I alt 2-3 øre/kg 
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Landmanden løber en risiko ved oplagring af halm: 

 Svind 

o Mindst ved lagring i ladebygning 

o Størst ved lagring under plast 

 Evt. forsinkelse i såning af efterfølgende afgrøde 

 Ekstraordinære udgifter til halmbjærgning 

 Andet 

o Eksempelvis manglende aftagning hos værker 

 

I alt sættes risikoafdækningen til 15 pct. af omkostningerne. Samleskema med omkostninger i 

forbindelse med håndtering af halm. 

I tabel 14 er de forskellige omkostninger samlet og prisansat i øre pr. kg halm ved 85 pct. tørstof.  

 

Tabel 14. Beregning af prisen for halm, omkostning pr. kg på bedriften. 

 Øre pr. kg halm 

Værdi af næringsstoffer i halm 9,7 

Vending 3,0 

Presning 13,6 

Bjærgning 7,5 

Lagring 10,0 

Forsikring 3,0 

Andre omkostninger 3,0 

Risikodækning 7,5 

I alt 57,3 

 

Tabellen viser, at omkostningen til gødningserstatning, bjærgning, lagring mv. af halm til salg er 

ca. 57 øre pr. kg. 

Bemærk, at der i tabellen ikke er anført fortjeneste. Den fremkomne pris er i princippet således 

alene omkostninger, der skal dækkes, inden der kan udtrækkes en fortjeneste til landmanden. 

Ønsker landmanden en fortjeneste, skal denne lægges oven i de samlede omkostninger. 

Som nævnt vil en del af landmandens mulighed for fortjeneste på halmsalg kunne opnås ved at 

han selv udfører maskinoperationerne (dem alle eller blot nogle af dem), og i sin omkostningsbe-

regning indregner en aflønning til sig selv. Denne fortjeneste fremtræder ikke synligt i tabellen 

ovenfor, da omkostningsniveauet er individuelt og forskelligt fra landmand til landmand. Nogle 

landmænd vil med egne maskiner antagelig ikke kunne konkurrere med maskinstationer, selv ikke 

uden indregning af timeløn til landmanden. 
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8.4.2. Transport til aftager 

Foruden de i tabellen viste omkostninger kommer omkostning til transport fra leverandør til afta-

ger. Det omfatter læsning af halm på ejendom og lastbiltransport. Omkostning til tømning af lastbil 

bæres af aftager. 

Forudsætninger for transportberegninger: 

 13 tons halm pr. lastvognstræk 

 Lastbil, timepris: 700 kr. pr. time 

 Læssetraktor, timepris: 500 kr. pr. time 

 Læssetid pr. læs: 20 min 

 Tømmetid pr. læs: 20 min 

 Ventetid pr. læs: 2 min 

 Hastighed på vej: 50 km/t 

 

Tabel 15. Transportomkostninger for halm som funktion af transportafstand. 

Transportafstand, km 1 5 10 20 50 

 

Transportomkostninger, kr. pr. ton 
61 71 84 110 187 

Transportomkostninger, kr. pr. ton tørstof 

(30 pct. TS) 
71 83 99 129 222 

Transportomkostninger, kr. pr. ton VS  

(90 pct. af TS) 
75 99 104 136 232 

 

 

8.5. Sammenligning af omkostninger 

I afsnit 8.1 – 8.4 er de samlede omkostninger til bjærgning, lagring, transport mv. beregnet for 

husdyrgødning, enggræs og halm. Omkostningerne er beregnet for den samlede omkostning, som 

et energianlæg har, indtil biomassen ankommer til anlægget. 

I figur 8 er omkostningerne sammenlignet for gylle, dybstrøelse, enggræs og halm. Resultaterne er 

anført pr. ton organisk tørstof. 

Omkostningen ved 0 km angiver anskaffelsesprisen. Hældningen af kurven afspejler transportom-

kostningen pr. km.  
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Figur 8. Samlede omkostninger sammenlignet for gylle, dybstrøelse, enggræs og halm.  

 

Ud fra et omkostningsmæssigt synspunkt er dybstrøelse en interessant biomasse. Dels kan den 

ofte anskaffes gratis, og dels er energitætheden så høj, at indtransportomkostningen er relativ lav. 

Gylle er især interessant ved lav transportafstand, men ved lang afstand bliver omkostningen for 

høj på grund af den lave energitæthed. 

Græs fra naturplejearealer og halm har også en høj energitæthed, så transportomkostningen er 

relativ lav. Anskaffelsesprisen er derimod høj, da der skal afholdes omkostninger til bjærgning og 

lagring. Især ved lav transportafstand er denne biomasse derfor ikke konkurrencedygtig overfor 

husdyrgødningen, som kan afskaffes gratis. 

I figuren er ikke indregnet omkostninger til biogasanlæggets håndtering af biomassen på biogasan-

lægget og til udtransport af den afgassede biomasse. For fast biomasse vil det ofte være hensigts-

mæssigt fx at foretage en forbehandling af biomassen for at lette håndteringen i anlægget og øge 

gasudbyttet. 

Til sammenligning betaler nogle biogasanlæg ofte ca. 1.000 kr. pr. ton organisk tørstof i majs leve-

ret på anlægget. Majs opfattes dog håndteringsmæssigt som en mere attraktiv biomasse end græs 

og halm, da kravene til forbehandling er lavere. Betalingsvilligheden for majs er derfor højere end 

ved fx græs fra naturarealer eller halm. 
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9. DISKUSSION 

 

I dette afsnit diskuteres undersøgelsens usikkerhedsfaktorer og resultater. 

 

9.1. Undersøgelsens sikkerhed 

 

Biomasse- og tørstofmængderne i denne rapport er opgjort ud fra en lang række datakilder, forud-

sætninger og antagelser. Det samlede resultat vil derfor være behæftet med en vis usikkerhed. En 

vurdering af de væsentligste usikkerhedsfaktorer: 

 Landbrugsareal og arealernes benyttelse: Data er hentet fra Landmændenes indberetning i 

forbindelse med ansøgning om Enkeltbetalingsstøtte. Da fejl kan medføre store fradrag i støt-

ten, er der stor omhyggelighed med indberetningen, og fejlprocenten ved kontrol er meget lav. 

Det vurderes derfor, at sikkerheden er meget høj. 

 Antallet af husdyr: Data er hentet fra landmændenes indberetning til GHI, og normalt er fejl-

procenten i indberetningen lav. Det samlede antal husdyr indberettet til GHI på landsniveau 

svarer overvejende med antal dyr i officielle statistikker. Det vurderes derfor, at usikkerheden 

er lav. 

 Gødningsmængder: Gødningsmængderne er teoretisk beregnet ud fra et ”standarddyrs” foder-

indtag, tilvækst, forbrug af drikkevand, strøelse, vandspild mv. Erfaringsvis er der stor forskel 

fra bedrift til bedrift. I gennemsnit er der dog nogenlunde overensstemmelse mellem norm og 

praksis. For visse dyregrupper kan der dog være betydende afvigelser. Fx blev normerne for 

malkekøer ændret væsentligt i 2013, fordi der var for stor afvigelse. Det vurderes, at der er 

nogen usikkerhed på gødningsmængderne – især for produktioner, hvor datagrundlaget for 

normfastsættelse er sparsom som fx for opdræt og tyre, fjerkræ, heste. 

 Tørstofprocent i husdyrgødning: Data er hovedsagelig erfaringsbaseret fra biogasfællesanlæg. 

Der er en vis variation mellem biogasanlæg, men det vurderes, at gennemsnittet er rimelig 

dækkende for praksis. 

 Opdeling af husdyrgødning i gødningstyper og dyrearter: Opdelingen sker på baggrund af 

landmændenes indberetning af husdyrholdet til GHI. Det vurderes, at opdelingen er forholdsvis 

sikker. 

 Differentiering af små og store bedrifter: Vurderingen er subjektiv ud fra, at der skal være en 

vis mængde gødning til rådighed på en bedrift, før det kan være relevant at hente den til et 

biogasanlæg. Ved de valgte afskæringskriterier afskærer man næsten halvdelen af bedrifterne, 

men kun ca. 5 pct. af husdyrgødningen. Det vurderes derfor, at mindre ændringer i afskæ-

ringskriterierne kun vil få lille betydning for den afskårne husdyrgødning. Det vil ikke rykke 

væsentligt på, at langt størstedelen af husdyrgødningen vil være til rådighed til biogasproduk-

tion. 

 Halmudbytter: Halmudbytterne for de vigtigste afgrøder er vurderet og opdelt på jordtyper ud 

fra en lang række undersøgelser og forsøg af Videncentret for Landbrug, Planteproduktion. Den 

samlede halmproduktion på Fyn, Langeland og Ærø i denne opgørelse stemmer overens med 

Danmarks Statistiks opgørelse. Det vurderes derfor, at opgørelsen af halmmængderne er for-

holdsvis sikker. 

 Landbrugets halmoverskud: Halmoverskuddet er beregnet som produktionen minus forbrug til 

strøelse og foder. Forbrug til strøelse og foder er beregnet ud fra antallet af husdyr og deres 

standardforbrug til strøelse og fodring. Opgørelsen af dyrenes forbrug er forholdsvis usikker, 

fordi der ikke findes nyere opgørelser af forbruget i praksis, og der vil være meget store varia-

tioner fra bedrift og fra egn til egn. Forbruget er derfor opgjort skønsmæssigt.  
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Det samlede opgjorte forbrug til foder og strøelse er væsentlig lavere end Danmarks Statistiks 

opgørelse. Det vurderes, at Danmarks Statistiks opgørelse af halm til foder er overvurderet. 

Forbruget til foder og strøelse i denne opgørelse er dog sandsynligvis konservativt. 

 Arealer med natur: Arealerne er hentet fra Arealinfo, som samler kommunernes opgørelser af 

naturarealer. Det vurderes, at arealerne er forholdsvis sikkert opgjort, om end der kan være 

fejludpegninger og ændringer, som ikke er ajourført i kortlægningen. 

 Afskæring af ikke-relevante naturarealer: Afskæringskriterierne er subjektivt valgt, og valget er 

behæftet med betydelig usikkerhed. De enkelte arealer er ikke vurderet individuelt, og derfor 

kan der forekomme arealer, som er afskåret, og som ikke burde være det og omvendt. Fx fin-

des der A-målsatte naturarealer (høj naturværdi), som er afskåret, men af flere kommuner ud-

peget alene fordi de er store og sammenhængende (og derfor har stor naturværdi), men reelt 

vil en årlig høst af biomasse være en fordel. Og en del arealer under 1 hektar vil kunne høstes, 

hvis de fx ligger tæt på andre arealer, mens en del arealer over 1 hektar, som ligger isoleret, 

ikke vil være relevant at høste. Det vurderes derfor, at afskæringen af ikke-relevante natur-

arealer er ret usikker. 

 Udbyttet af biomasse fra naturarealer: I praksis er der formentlig stor variation på høstudbyt-

tet fra naturarealer, om end viden om udbytterne er begrænset. Herunder også om udviklingen 

i høstudbytterne efter flere års høst uden tilførsel af gødning. Det vurderes derfor, at høstud-

bytterne er ret usikkert bestemt. 

 Potentielt biogasudbytte: Det potentielle biogasudbytte er estimeret ud fra en række forsøg 

med afgasning af forskellige biomasser på bl.a. Aarhus Universitet. Erfaringen er imidlertid, at 

der kan være stor forskel i den målte biogasproduktion i forskellige undersøgelser, og erfarin-

gen viser, at forskellen kan skyldes forskelle i gylletyper, gyllens alder, forbehandlingsmetode, 

udrådningstid mv. Det vurderes dog, at de valgte biogaspotentialer i gennemsnit vil være rime-

lig dækkende for praksis. 

 

9.2. Undersøgelsens resultater 

 

Den gennemsnitlige landbrugsintensitet på Fyn, Langeland og Ærø er i denne undersøgelse bereg-

net til 57 pct. Det betyder, at 57 pct. af landarealet er i omdrift, hvilket igen betyder, at arealerne 

indgår i et almindeligt landbrugssædskifte. Denne andel svarer fuldstændig til intensiteten på 

landsplan. 

Mængden af husdyrgødning er opgjort til ca. 2,7 mio. ton. Det svarer til, at 7,2 pct. af landets hus-

dyrgødning bliver produceret på Fyn, Langeland og Ærø. Til sammenligning ligger 8,2 pct. af det 

samlede omdriftsareal i Danmark på Fyn, Langeland og Ærø. I forhold til landet som helhed er der 

således en lidt lavere husdyrtæthed. Alt andet lige vil der derfor være en lidt mindre mængde gylle 

til rådighed inden for en given radius end i landet som helhed. 

Langt hovedparten af husdyrgødningen er svinegylle. Især den andel, som er sogylle, anses for så 

”tynd”, at den ofte er uegnet til biogasproduktion. Af den samlede produktion af svinegylle på 1,7 

mio. ton er 0,5 mio. ton sogylle. Realistisk set bør denne mængde ikke indregnes i gødningspoten-

tialet selv om den produceres på store bedrifter. 

Hovedparten af gylle fra slagtesvin og stort set al kvæggylle anses for værende velegnet til biogas-

produktion. Enkelte kvægbedrifter anvender imidlertid sand som strøelsesmaterialer i sengebåse-

ne. De store sandmængder gør gyllen uegnet til biogasanlæg. Der foreligger ingen statistik over 

udbredelsen af stalde, hvor der anvendes sand som strøelse. På landsplan anvendes forsuring af 

gylle med svovlsyre i stalden på 150-200 bedrifter. Årsagen er et ønske om at reducere ammoniak-

fordampningen fra husdyrgødningen. Antallet af anlæg på Fyn er ukendt.  
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Det har været nævnt, at forsuret gylle til biogasanlæg kan være en ulempe, da den tilførte svovl 

kan hæmme processen. Nyere undersøgelser fra Aarhus Universitet tyder dog på, at anvendelse af 

op til 10-15 pct. forsuret gylle ikke har nogen negativ effekt på biogasproduktionen – flere under-

søgelser tyder endog på en positiv effekt. Med mindre der sker en meget stor udbredelse af forsu-

ringsanlæg, vil forsuring næppe være en barriere for anvendelse af gyllen til biogasanlæg. 

I alt produceres ca. 35 pct. af tørstoffet i dybstrøelse på trods af, at dybstrøelse kun udgør 11 pct. 

af gødningen. Dybstrøelse er derfor en meget vigtig kilde til biomasse. Erfaringerne med at anven-

de dybstrøelse på biogasanlæg er imidlertid begrænsede, og traditionelt henregnes dybstrøelse til 

”besværlig” biomasse. Årsagen er, at transport og oplagring er anderledes en for gylle, indfødning 

er besværlig og risikoen for besværlig omrøring og dannelse af flydelag er overhængende. Imidler-

tid er eksisterende biogasanlæg ofte ikke bygget til at anvende dybstrøelse (fx vil omrøringskapaci-

teten ofte være for lav), og viden om den optimale forbehandling er begrænset. De fleste for 

kommende biogasanlæg vil dog blive indrettet, så de kan håndtere dybstrøelse. Hvis al husdyrgød-

ning incl. dybstrøelse blev blandet i én spand, vil den gennemsnitlige tørstofprocent være på ca. 

8,5 pct. En sådan gennemsnitlig tørstofprocent vil fortsat være pumpbar. Det vurderes, at der ikke 

vil være noget til hinder for, at al dybstrøelse kan anvendes sammen med gyllen på biogasanlæg, 

såfremt de håndteringsmæssige udfordringer løses. 

I forhold til husdyrgødningen er der en relativ stor mængde overskudshalm. Efter fratrækning af 

det nuværende forbrug til fyring er der beregnet et overskud på ca. 2,5 mio. ton tørstof i halm, 

som i dag primært nedmuldes. En del vil kunne anvendes til biogasproduktion. Imidlertid er der 

procesmæssige grænser for, hvor stor en andel, der kan opblandes i gyllen uden, at tørstofprocen-

ten bliver for høj og processen besværliggjort. Især hvis der samtidig anvendes en stor mængde 

halmholdig dybstrøelse. Nyere erfaringer fra Aarhus Universitet tyder dog på, at der kan anvendes 

en betydelig andel, såfremt halmen forbehandles ved fx brikketering, og biogasanlægget har uden 

tekniske vanskeligheder kørt med en gennemsnitlig indfødet tørstofprocent på 14 (Møller & Han-

sen, 2014).  

Hvis blandingen af de 2,7 mio. ton gylle og dybstrøelse iblandes med ca. 175.000 ton forbehandlet 

halmtørstof, vil den samlede tørstofprocent blive 14. Det vurderes derfor, at maksimalt 70 pct. af 

det nuværende halmoverskud kan anvendes til biogasproduktion. 

Den potentielle mængde tørstof fra naturarealer er forholdsvis beskeden set i forhold til mængden 

af tørstof i gylle og halm. Det vurderes således, at der makismalt kan høstes knap 14.000 ton. I 

praksis vil den reelle mængde tørstof fra naturarealer, som man kan forvente, sandsynligvis være 

endnu lavere. En del arealer vil være isolerede og ufremkommelige, en del vil være for våde (især i 

regnfulde somre) til færdsel med høstmaskiner og en del lodsejere vil muligvis ikke ønske at indgå 

aftale om høst. Ud fra et mængdemæssigt synspunkt udgør naturarealer derfor et forholdsvist ube-

tydeligt omfang, og til tilstedeværelsen af naturarealer bør derfor kun indgå med ret begrænset 

vægt i beslutningen om placeringen af biogasanlæg. Imidlertid kan det være uhyre fornuftigt at 

tilvejebringe så meget biomasse fra naturarealerne som muligt, da høst af biomasse fra naturarea-

lerne ofte har en række positive effekter så som naturpleje og fjernelse af næringsstoffer fra føl-

somme naturarealer. 

I alt kan der produceres ca. 4,8 PJ energi fra den potentielle mængde husdyrgødning, halm og 

biomasse fra naturarealer på Fyn, Langeland og Ærø. Det totale energiforbrug i Danmark er ifølge 

Energistyrelsen ca. 785 PJ. Den fynske produktion af biogas kan altså potentiel dække ca. 0,6 pct. 

af Danmarks energiforbrug. 
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10. KONKLUSION 

 

På baggrund af undersøgelsen kan det konkluseres om den landbrugsbaserede biomasseproduktion 

på Fyn, Langeland og Ærø: 

 57 pct. af landarealet er i landbrugsmæssig omdrift. Det er samme andel som på landsplan. 

 Husdyrtætheden er lidt mindre end i landet som helhed. 

 I alt produceres der:  

o 2,7 mio. ton husdyrgødning på store bedrifter, hvoraf 11 pct. udgøres af dybstrøelse. 

o 227.000 ton tørstof i husdyrgødning på store bedrifter. Heraf produceres ca. 35 pct. i 

dybstrøelse. 

 Tætheden af husdyrproduktionen er størst i et bælte fra Middelfart ned mod Svendborg. 

 Der produceres ca. 546.000 ton tørstof i halm. Efter fradrag af det nuværende forbrug til strø-

else, fodring og fyring er der et overskud på ca. 255.000 ton tørstof. Maksimalt 70 pct. af over-

skuddet vil kunne anvendes i biogasanlæg. 

 Den højeste halmproduktion sker omkring Kerteminde, Svendborg, på Tåsinge, Langeland og i 

et bælte fra Bogense til Assens. 

 Fra 5.200 hektar med naturarealerne fersk eng, strandeng, mose og vådområder kan der mak-

simalt høstes knap 14.000 ton tørstof. På grund af forskellige barrierer vil mængden i praksis 

dog være noget lavere. Tørstof fra naturarealer vil derfor kun udgøre en beskeden andel af den 

samlede biomassetilførsel til biogasanlæg. 

 Der kan potentielt produceres 135 mio. Nm3 metan årligt fra de nævnte biomasser. Halm udgør 

størstedelen af potentialet (64. pct.). I praksis vil ikke al overskudshalm kunne anvendes i bio-

gasanlæg af procesmæssige hensyn. 

 Den samlede potentielle energiproduktion i biogas udgør 4,8 PJ svarende til 0,6 pct. af hele 

Danmarks energiforbrug. 

 Ud fra et omkostningsmæssigt synspunkt er dybstrøelse en interessant biomasse. Dels kan den 

ofte anskaffes gratis, og dels er energitætheden så høj, at indtransportomkostningen er relativ 

lav. Gylle er især interessant ved lav transportafstand, men ved lang afstand bliver omkostnin-

gen for høj på grund af den lave energitæthed. 

 Græs fra naturplejearealer og halm har også en høj energitæthed, så transportomkostningen 

er relativ lav. Anskaffelsesprisen er derimod høj, da der skal afholdes omkostninger til bjærg-

ning og lagring. Især ved lav transportafstand er denne biomasse derfor ikke konkurrencedyg-

tig overfor husdyrgødningen, som kan afskaffes gratis. 
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