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1 Indledning 

Denne rapport sammenstiller materiale og oplysninger fremkommet i forbindelse med projektet om 

forundersøgelser til etablering af et biogasanlæg i Bio-Energipark Tønder. Rapporten er bilagsdel til den 

samlede rapportering for afslutningen af forundersøgelsesprojektet, som i 2009 opnåede tilskud fra 

Syddansk Vækstforums pulje til yderområdeudvikling. Det foreliggende materiale er i hovedsagen 

udarbejdet således at det knytter sig til projektets delmålområder. I nedenstående tabel gives en oversigt 

over sammenhængen mellem delmålområderne og de følgende afsnit. Ansvaret for indhold såvel som tekst 

af materialet påhviler de angivne forfattere. 

Delmålområde Relaterede afsnit 
1. Leverancegrundlag for 

husdyrgødning, 
biomasse m.v., 

2. Husdyrbrug i Tønder Kommune og potentielle muligheder for levering af gylle til 
biogasproduktion 
3. GIS analyser i forbindelse med placering af biogasanlæg i Sønderjylland 
4. Potentiale for produktion af energiafgrøder i Tønder området 
5. Affaldsprodukter til biogasproduktion i Tønder området 
6. Kontraktforhold til styring af relationer mellem leverandører og biogasproduktionsanlæg 
11. Konference om biogasproduktion i Syddanmark 

2. Anlæggets opbygning og 
funktion,  

3. GIS analyser i forbindelse med placering af biogasanlæg i Sønderjylland 
6. Kontraktforhold til styring af relationer mellem leverandører og biogasproduktionsanlæg 
7. Synergieffekter ved samlokalisering af produktion af biogas og bioethanol 
11. Konference om biogasproduktion i Syddanmark 

3. Afsætning af biogas og 
forarbejdet 
gødning/biomasse,  

8. Tekniske muligheder for opgradering/rensning af biogas for levering til naturgasnettet 
11. Konference om biogasproduktion i Syddanmark 

4. Økonomiske forhold og 
organisatorisk ramme,  

9. Estimering af direkte og afledte beskæftigelsesmæssige effekter 
11. Konference om biogasproduktion i Syddanmark 

5. Miljø- og planlægnings-
mæssige forhold 

10. Tids- og aktivitetsplan for myndighedsbehandling af biogasproduktionsanlæg 
11. Konference om biogasproduktion i Syddanmark 
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2 Husdyrbrug i Tønder Kommune og potentielle muligheder for levering af gylle til 

biogasproduktion 

Udarbejdet af Profilkonsulent Lars Kjeld Jensen, Sønderjysk Landboforening 

2.1 Interviewguide 

Baggrund 

Region Syddanmark finansierer en undersøgelse omkring etablering af et biogasanlæg i Tønder. 

Undersøgelsen tager udgangspunkt i det Bioenergipark Tønder og en placering i den nordlige ende af 

Tønder. Undersøgelsen udføres af Bioenergipark Tønder, men SLF bidrager med analyserne vedrørende 

landmændene.  

Vi har en samlet oversigt over landmænd i Tønder kommune og deres produktion. Formålet med disse 

interviews er at afdække hvor stor en interesse der reelt er, og under hvilket vilkår.  

Yderligere information om Bioenergipark Tønder http://www.toender-biofuel.dk/ 

Planen er pt. at der vil gå 1 år med myndighedsbehandlingen inden der kan bygges, så slutningen af 2011 

starten af 2012 er forventet opstart.  

Interview Guide 

Start med en præsentation.  

Navn. Jeg ringer fra Sønderjysk Landboforening, hvor vi er i gang med en undersøgelse på vegne af Region 

Syddanmark. Formålet med undersøgelsen er at afdække interessen bland landmænd i Tønder kommune 

for at være leverandører til et biogasanlæg. 

Må jeg stille dig et par uforpligtende spørgsmål? (behandles anonymt og svarene er uden binding).  

1) Interesse 

Er du interesseret i at levere din husdyrgødning til et biogasanlæg? 

Ja___ Nej___ 

Hvis nej hvorfor ikke ?______________________ (Hvis landmanden er helt afvisende stoppes her, 

ellers forhøres om du må stille nogle uddybende spørgsmål). 

2) Vilkår 

Udgangspunktet er at du tager samme mængde (efter DE) gylle hjem som du levere. På hvilke vilkår 

vil du være interesseret i at levere din gylle?  

a. Der betales en behandlingsafgift pr ton gylle på 5kr___ 

b. Der betales en behandlingsafgift pr ton gylle på 10kr___ 
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c. Du sælger din gylle til biogasanlægget og køber den afgassede gylle hjem. Priserne på 

gyllen fastsættes ud fra tørstofsindholdet og gødningsværdien?_____ 

d. Hvis du selv skal stå for transporten _____? 

e. Andre vilkår?_____________ 

3) Afsætning af DE 

a. Har du behov for at komme af med dyreenheder i forhold til dit harmoniareal? (Har du 

gylleaftaler i dag?) 

Ja___ (hvis ja noter ca. antal), nej___ 

b. På hvilke vilkår vil det være attraktivt for dig at afsætte din overskudsgylle til biogas i stedet 

for genne gylleaftaler?  

i. Hvad må det koste eller hvad skal du have pr ton gylle? ______ (noter om det er en 

betaling til landmanden eller modsat 

c. Har du planer om fremtidig udvidelse af din bedrift, og vil du her være interesseret i at 

afsætte DE? Ja___, Nej____ hvis ja noter antal og forventet årstal:_______ 

4) Bindings periode 

Hvor mange år er du villig til at forpligtige dig som leverandør? (bindingsperioden er under 

forudsætning af fortsat drift og ikke en hindring for eventuelt salg) 

a. 0-5 år 

b. 5-10 år 

c. 10-15år 

d. længere 

5) Investering 

Vil du være med som investor i projektet.  

a. Ja, hvis jeg skal deltage vil jeg også eje en del af projekt 

b. Nej, det er ikke afgørende at jeg er med som investor.  

c. Hvis jeg er med som investor skal det give et afkast på ____% af min investering.   

6) Tjek data 

a. Hvor mange DE har du på din bedrift?____ 

b. Hvilken type: Kvæg____  Svin____ Høns_____ Andet____ 
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c. Hvor mange ejendomme skal der afhentes gylle fra_____ (antal adresser).  

d. Hvor mange ejendomme skal der leveres gylle til ____ (antal adreser). 

7) Øvrige kommentarer omkring biogas projekter 

2.2 Oversigt over husdyrproducenter og deres interesse at levere gylle til biogasproduktion 

2.2.1 Database over husdyrproducenterne i Tønder kommune 

Analysen er udført med udgangspunkt i husdyrbrug i Tønder Kommune. Data er indhentet via CHR registret 

og opgjort af Conterra. Data er leveret med opgørelse af antal Dyreenheder (DE) og type opgjort på 

adresser. Herudover indeholder data angivelse af hvem der ejer ejendommen og ejerens adresse. Der er i 

Tønder kommune registreret 585 adresser med mere end 10 DE. 

Tabel 1. Fordeling af samtlige adresser på type 

Type Antal Antal DE Gns 
Kvæg 293 61.132 DE 208 DE 
Svin 190 29.029 DE 152 DE 
Fjerkræ 14 3.920 DE 280 DE 
Mink 1 10 DE 10 DE 
Økologer 87 15.228 DE 175 DE 
Total  585 109.319 DE 186 DE 

 

Økologerne er her medtaget samlet uanset typen af husdyr. Dette skyldes at økologerne nødvendigvis skal 

have deres gødning behandlet separat i forhold til øvrige husdyrbrug, hvorfor de ikke er medtaget i den 

videre analyse.  

Ud fra registrering på adresser blev data samlet i forhold til bedrifter med samme ejer, hvor en bedrift 

defineres som en eller flere ejendomme med samme ejer. Samtidig blev økologer og mink udskilt af den 

videre analyse. Økologerne da de som ovenfor nævnt vil skulle have et særskilt biogasanlæg og mink fordi 

der alene er en ejendom med en mindre produktion i kommunen.  

Dernæst blev der indlagt en nedre grænse på 40 DE pr bedrift i den videre analyse. Den nedre grænse blev 

fastlagt ud fra et ønske om at sikre tilstrækkeligt kvantum fra den enkelte leverandør, i forhold til hvad der 

er økonomisk rentabelt at afhente. Denne grænse er lige ledes anvendt i de øvrige dele af analysen. I 

Tønder kommune er der 366 konventionelle bedrifter med mere end 40 DE. Samlet er der på de 366 

bedrifter 90.727 DE ud af kommunens 109.319DE.   

Tabel 2. Opgørelse af konventionelle bedrifter med mere end 40DE 

Type Antal Antal DE Gns 
Kvæg 240 58.263 DE 242 DE 
Svin 115 28.339 DE 246 DE 
Høns 11 4.125 DE 375 DE 
Total  366 90.727 DE 247 DE 
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2.2.2 Opgørelse af det sandsynlige leverancegrundlag 

Ud af de 366 bedrifter i Tønder kommune blev der i første omgang udvalgt 114 bedrifter fordelt forholdsvis 

på husdyrtypen til interviews. De udvalgte bedrifter svare til ca. 1/3 af bedrifterne i kommunen, kvæg og 

svin er udvalgt i samme forhold mens der for høns blev udvalgt alle bedrifter med mere end 100 DE. For 

kvæg og svin blev der udvalgt den tredje af bedrifterne med det største antal DE. De udvalgte 114 bedrifter 

har tilsammen 46.185 DE.  

Tabel 3. Opgørelse over de bedrifter der blev udvalgt til interviews 

Type Antal Antal DE Gns Spænd 
Kvæg 69 27.668 DE 401 DE 261-920 DE 
Svin 38 14.827 DE 390 DE 144-1560 DE 
Høns 8 3.858 DE 482 DE 226-898 DE 
Total  114 46.185 DE 405 DE 144-1560 DE 

 

Ejerne af de 114 bedrifter blev kontaktet telefonisk i tidsrummet fra kl. 8 til kl. 16 i perioden 12. januar til 

29. januar 2010. Der blev opnået kontakt til 82 af bedrifterne, hvilet giver en svar procent på 71%. Alle 

interviews blev gennemført efter spørgeskemaet (se bilag). To af de udvalgte ejendomme viste sig at være 

med på liste dobbelt, dette som følge af at landmændene indgår i driftsfællesskab med en eller flere andre 

landmænd. Disse landmænd ser sig selv som en del af driftsfællesskabet selvom de er registreret med egen 

bedrift ved siden af fællesskabet. I det videre er de dobbelt holdt ude af analysen.  

2.2.2.1 Interessen for at levere gylle til biogas.  

66 af de adspurgte svare umiddelbart ja på spørgsmålet; Er du interesseret i at levere gylle til et 

biogasanlæg? 80% af de adspurgte er således interesseret i at være leverandører til biogasanlægget.  

Tabel 4. Interesse for at levere gylle til biogas 

Type Gennemført Ja Ja i % af adspurgte 
Kvæg 47 38 81% 
Svin 29 25 86% 
Høns 4 1 25% 
Total  80 64 80% 

 

Ud af de 16 landmænd der svare nej til at levere gylle til biogasanlægget begrunder de 6 at de ikke tror på 

at der vil være en økonomisk fordel for dem eller at det alene vil medføre omkostninger. 2 landmænd svare 

at de hellere vil levere gylle eller majs til biogas i Tyskland. En enkelt landmand overvejer at bygge sit eget 

gårdbiogasanlæg. De øvrige adspurgte svare at de ikke er interesseret uden en egentlig begrundelse.  

2.2.2.2 Vilkår for levering 

De landmænd der udtrykte interesse for at levere deres husdyrgødning til biogas, blev efterfølgende spurgt 

om hvilke vilkår de ville acceptere for leveringen af gyllen. Spørgsmålet kan ses som et udtryk for 

landmændenes betalingsvillighed. Det var dog generelt vanskeligt for landmændene at vurdere hvilke vilkår 

der er attraktive for dem, under interviewet hvorfor resultatet alene må ses som en indikator for 

landmændenes betalingsvillighed. Landmændene blev spurgt om de ville betale en fast afgift på 
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henholdsvis 5kr eller 10kr pr ton gylle de levere til biogas, som alternativt blev de forelagt en model hvor de 

sælger gylle til biogasanlægget og købe afgasset gylle retur, dvs en model hvor de afregnes forskelle i 

gødningsværdi af den gylle de afsætter til biogasanlægget i forhold til den gylle de modtager retur fra 

biogasanlægget. 12% af de landmænd de interesserede landmænd er villige til at betale en afgift på 5kr, 

mens ingen af landmændene vil være villig til at betale en pris på 10kr. 57% svare at de vil være med på en 

model hvor de afregner forskellen. De sidste 30% svare at de vil være med på en model der giver dem en 

økonomiskfordel. Den sidste gruppe kan således ikke umiddelbart vurdere om en af de øvrige modeller vil 

være attraktiv for dem selv.  

Resultatet af spørgsmålet må ses som et udtryk for at landmændene ønsker at de skal have en økonomisk 

gevinst ved at levere deres gylle til biogas.  

Vilkår Antal %  
5 kr 8 12% 
Opgørelse af værdi 38 57% 
Andet 20 30% 

 

Som en del af spørgsmålet omkring leveringsvilkårene, blev landmændene spurgt om de var interesserede i 

selv at stå for transporten af deres egen gylle til og fra biogasanlægget. Her svare 10 af landmændene 

svarende til 15% ja, mens resten svare nej. Af de 10 svare en at han maksimalt vil køre 20 km, 4 vil 

maksimalt køre 10 km og 1 vil kun køre med den faste del af hans husdyrgødning.  

Der er således hovedopfattelsen blandt de adspurgte at biogasanlægget skal stå for transporten af gylle til 

og fra anlægget.  

2.2.2.3 Afsætning af Dyreenheder via biogas 

Der blev her efter spurgt ind til om landmændene har harmoni i deres nuværende bedrift samt planer om 

fremtidig udvidelse. Ved harmoni i bedriften forstås her om landmændene selv har tilstrækkeligt med jord 

til at udbringe den gylle der produceres på ejendommen. 53% af de adspurgte svare at de har harmoni i 

bedriften, mens 40% svare at de ikke har harmoni i deres nu værende produktion. De landmænd der ikke 

har harmoni i produktion indgår i dag aftaler med andre landmænd om at disse vil aftage overskuds gyllen, 

alternativt forpagter de yderligere areal for at kunne opfylde harmonireglerne. De 4 landmænd der ikke er 

med har ikke besvaret spørgsmålet.  

Harmoni Antal %  
Ja 34 53% 
Nej 26 40% 

 

De 26 landmænd der ikke har harmoni i deres nuværende bedrift blev spurgt om hvilket vilkår der ville 

være interessant for dem, hvis de i stedet for gylleaftaler med naboerne kunne afsætte deres overskuds 

gylle til biogasanlægget. Her svare 13 af landmændene at det skal være uden omkostninger for dem, 8 vil 

have en betaling de 2 indikere at de skal have 20kr pr ton, mens de sidste 6 ikke afgiver en specifik pris. 2 af 

de adspurgte er villige til at betale en afgift for at komme af med deres gylle.  
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Villigheden til at betale eller kravet om at få betaling for afsætning af overskuds gylle afspejler 

markedsforholdene for øjeblikket. For 1½-2 år siden steg gødningspriserne og der med efterspørgslen efter 

husdyrgødning, så efter en periode hvor landmænd med overskuds gylle måtte betale for at afsætte deres 

overskud har de det seneste år til halvandet kunnet opnå en betaling. 

36 af de interesserede landmænd giver udtryk for at de har konkrete planer om at udvide deres 

husdyrproduktion og der med øge deres produktion af gylle. De forventer deres udvidelser gennemført 

inden for de næste 4-5 år. Nogle har opnået miljøgodkendelse men mangler at få finansieringen på plads.  

2.2.2.4 Bindingsperiode 

For biogasanlægget gælder dem op at sikre forsyningssikkerheden af gylle til biogasanlægget. Modsat er 

landmændene interesseret i at bevare deres handlefrihed, men de har også en interesse i at kunne få 

sikkerhed for afsætning af gyllen hvis de har overskud i forhold til deres eget harmoniareal.  

Bindingsperiode Antal %  
0-5 år 27 42% 
5-10 år 23 36% 
10-15 år 7 11% 
Længere 1 1,5% 

 

42% af de interesserede ønsker alene at binde sig for en 5 års periode, mens 36% er klar til at binde sig op 

til 10år. Bindings perioden er således et af de områder der nødvendigvis skal aftales på plads for at opnå 

den nødvendige sikkerhed før biogasanlægget etableres.  

2.2.2.5 Investering 

Landmændene blev spurgt til om de ville være med som investorer i projektet. Her til svare 25 af de 

interesserede 40% umiddelbart ja, mens de resterende 60% svare nej. Svaret skal ses i sammenhæng med 

at der i øjeblikket er stor usikkerhed på om det kan gøres rentabelt at producere biogas i Danmark. 

Samtidig er den nuværende økonomiske situation for landmændene med til at lægge en begrænsning på 

investeringslysten.  

2.2.3 Konklusion 

Ud fra de gennemførte interviews må det konkluderes at der er stor interesse i blandt landmændene for at 

kunne levere gylle til biogas. Analysen indikere samtidig at der skal være en økonomisk gevinst for de 

deltagende landmænd før de går ind i projektet både som leverandører og som investorer i 

biogasanlægget. Hvis de økonomiske forudsætninger er på plads vil der derfor kunne opnås den 

tilstrækkelige tilslutning til biogasanlægget i Tønder.  
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3 GIS analyser i forbindelse med placering af biogasanlæg i Sønderjylland 

Udarbejdet af Akademisk Medarbejder Niels Christian Nielsen, Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi, 

Center for Maritim Forskning og Innovation, Syddansk Universitet Esbjerg 

3.1 Opgavens karakter og omfang 

Som en del af forundersøgelserne til etablering af et biogasanlæg i Bio-energipark Tønder, ønskes der 

gennemført beregninger af den potentielle mængde energi der kan produceres ud fra dyregødning ved 

forskellige placeringer og transportafstande. SDU’s rolle er her at beregne hvor mange besætninger der 

findes indenfor en given afstand fra mulige placeringer af anlægget/anlæggene og ud fra registerdata 

beregne hvor mange dyreenheder af forskellig slags – og dermed gødningsmængder det svarer til. Hertil 

anvendes et geografisk informationssystem (GIS).  

3.2 Datagrundlag og metoder 

Som ramme for beregning og visualisering af resultaterne anvendes et digitalt grundkort fra Grundkort, 

Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) samt topografiske kortdata fra det såkaldte TOP10, 

der stilles til rådighed for universiteter og offentlige forvaltninger af Kort- og Matrikelstyrelsen (KMS), 

gennem den såkaldte ”statsaftale”. 

Informationerne om de enkelte bedrifter og besætninger er stillet til rådighed i form af georefererede data 

(i et anvendeligt GIS-format) fra det Centrale Husdyrregister (CHR), et udtræk for de tre sønderjyske 

kommuner Tønder, Aabenraa og Haderslev. Her er det muligt at se hvor mange dyreenheder af forskellig 

art der findes på den enkelte adresse, se datablad som bilag. Samlet, alt inklusive er der 2962 husdyrhold i 

området, hvoraf det tydeligvis kun er en del, som er interessante i denne sammenhæng. Ved projektmødet 

den 6. januar aftaltes der en (forsøgsvis) bagatelgrænse på 40 dyreenheder pr. bedrift. Dette kan 

modificeres efter behov ved yderligere beregninger. Den anvendte software er GIS-programmet MapInfo 

(ver. 9.5) 

Der er også kun medtaget data for besætninger, der har overvægt af Svin eller Kvæg. I første omgang blev 

det kontrolleret at georeferencerne var korrekte, ved kombineret visning af CHR data og det omtalte 

kortmateriale. Det viste sig at stemme helt overens, så det var ligetil at gå i gang med indplacering og 

afstandsberegninger. I denne, indledende del af projektet går vi ud fra, at den opgivne adresse faktisk er 

den samme som produktionsstedet, uden yderligere kontrol.  

For kvægbrugenes vedkommende opfylder 778 ud af de i alt 1529 besætninger kriteriet om en størrelse på 

mindst 40 DE. For svinebrugenes vedkommende er det 427 ud af 477, altså en markant større 

forholdsmæssig andel. Enkelte besætninger var fejlagtigt placeret i kategorien ”Andet”, specielt hvis der i 

besætningen også var andre typer af dyr, f.eks. fjerkræ. Disse er rettet ved gennemgangen af datasættet og 

overført til enten Svin eller Kvæg, afhængigt af hvilken af disse kategorier der havde flest dyreenheder. Hvis 

mængden af DE i kolonnerne Svin eller Kvæg er over 50% af den samlede mængde, så ændres primær 

aktivitet til Svin hhv. Kvæg- Altså regnes der ikke med bedrifter hvor ”pels” og ”fjer” udgør den største 

aktivitet, målt i dyreenheder.  

Ud over den placering der i udgangspunktet arbejdes med, nemlig i Industriområdet nord for Tønder, blev 

der på projektmødet også udtrykt ønske om at se på en placering i Abild-Tyvse, cirka 8 km nord for Tønder. 
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Der blev også talt om en mulig konflikt eller overlap en et påtænkt anlæg nær Vojens, hvor der evt. kan 

kommer overlap med hensyn til leverandører. Der blev derfor også fremskaffet oplysninger om dette 

anlægs mulige placering. Specielt ved en placering i Tønder, kun 5-6 km nord for grænsen vil det også være 

relevant at se på muligheden for leverancer af biomasse/gylle fra tyske landbrug og deres besætninger. Der 

er derfor også inddraget data fra tysk landbrugsstatistik1, hvor man kan se antallet af (malke)køer, svin og 

søer på landsbyniveau (24 forskellige ”Gemeinden”) i området umiddelbart syd for grænsen, indenfor en 

radius på cirka 25 km fra Tønder. Disse data er leveret gennem Bioenergipark Tønder. For at kunne bruge 

disse data på samme måde som CHR dataene, var det nødvendigt at tilknytte dem geografiske koordinater. 

De er fundet v.h.a. on-linetjenesten GNS search fra National Geospatial Intelligence Agency (USA), der har 

en søgbar, global database over stednavne: http://geonames.nga.mil/ggmagaz/geonames4.asp 2 

De mulige placeringer af anlæggene er etableret i vores GIS ud fra adressedata og udpegninger på 

kortmateriale fremsendt af projektdeltagerne.  

Tabel 1 Omregningsfaktorer fra Agrarstruktur-data til DE: 

Type Tilsvarende dansk betegnelse Antal dyr pr. DE 
Milchvieh Malkekøer/kvæg 0.85 
Mastschweine Slagtesvin 36 
Zuchtsauen Søer (med grise) 4.3 

Kilde: Plantedirektoratet, Vejledninger og Skemaer, Tabel 8: Beregning.  

Den første omgang beregninger omfattede kun de danske CHR data, og blev foretaget for hver af de tre 

omtalte placeringer, uden hensyn til geografisk overlap. Dette er helt rimeligt ved sammenligning mellem 

placeringer i Tønder og Abild, da der kun skal bygges et anlæg, et af stederne, mens der godt kan tænkes at 

komme et anlæg i Tønder kommune og et i Haderslev (og mindst et i Sønderborg komm, se kort). For hver 

af de mulige placeringer på kortet er der oprettet ”bufferzoner”, indenfor afstande (radius på cirkel med 

centrum i den mulige placering) på hhv. 8, 16 og 25 km. Der er derpå summeret over de tilgængelige 

gødningsmængder indenfor disse (besætninger over mindstestørrelse, Kvæg eller Svin). Vi har desuden 

brugt MapInfo’s afstands-beregneren, så der kan sammenfattes et mål for afstand*mængde til hvert anlæg 

(en tilnærmet værdi for transportomkostninger). Der er ikke beregnet tilgængelige mængder for de mulige 

anlæg i Sønderborg kommune, da CHR data ikke var tilgængelige herfra. Det ses dog af Figur 1 nedenfor, at 

der ikke vil være noget særligt overlap med anlæg placeret i eller nær Tønder, når man regner 25 km for 

den maksimale transportafstand. I de videre beregninger fra DE til mængder i tons og tilsvarende 

energimængder bruges omregningsfaktoren 20 T/år pr. DE 

                                                           
1 Quelle: Statitische Berichte Schleswig-Holstein, Agrarstruktur in Schleswig-Holstein 2007, Betriebsgrösse, 
Bodenbenutzung und Viehhaltung in den Gemeinden. 
2 Denne service er fundet efterfølgende, og er nok mere effektiv:  http://www.gpsvisualizer.com/geocoder/ 
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3.3 Potentiale i de enkelte zoner 

Figur 1 Samtlige CHR datapunkter afbildet sammen med 16 og 25 km bufferzoner omkring mulige placeringer af anlæg i Abild, 
Hjartbro (haderslev komm.)  og Ullerup (Sønderborg komm.). Der er desuden indtegnet skillelinier, baseret på mindste afstand til 
de enkelte anlæg (Voronio-polygoner, ditto funktion i MapInfo). Overvejende Kvæg: sorte cirkler, overvejende Svin: gule cirkler. 

 
 



 Page 12 
 

Figur 2 Udsnit med samtlige besætninger i Tønder kommune, og bufferzoner på hhv. 8, 16 og 25 km omkring de mulige placeringer 
i Tønder Nord og Abild. Data for de relevante tyske områder er vist med placering hvor stednavnet (på Gemeinde) er lokaliseret. 
Sammensatte lagkagediagrammer, hvor tilsvarende gul repræsenterer Svin og sort Kvæg, arealet proportionalt med antal DE, 

omregnet iflg. Tabel 1. 
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Tabel 2 Antal dyreenheder hos mulige leverandører til anlæg de pågældende steder:  

  
Planlagt lokalitet 
   

Alternativ 1 
   

 Naboregioner/kommuner 
   

  
Tønder 
   

Abild - Tyvse 
   

Hjartbro - Bevtoft 
   

antal DE 
afstand 
1 

afstand 
2 

afstand 
3 

afstand 
1 

afstand 
2 

afstand 
3 

afstand 
1 

afstand 
2 

afstand 
3 

  8km 16km 25km 8km 16km 25km 8km 16km 25km 

40-100                   

Kvæg 1042 3101 5641 1022 4527 6800 715 2787 5670 

Svin 358 907 2341 294 1606 3000 644 2921 4866 

100-150                   

Kvæg 1397 3375 7276 1151 4698 9095 818 2983 7146 

Svin 438 1048 2574 108 1972 3679 1298 2670 6076 

150-200                   

Kvæg 1943 5063 10442 1574 7117 14207 1453 5902 11742 

Svin 512 1965 3657 875 2486 5185 682 4079 7287 

200-250                   

Kvæg 1335 5319 12792 1368 7976 17373 1849 7426 15439 

Svin 1115 2668 5229 1087 4354 6329 1550 7664 10737 

over 250                   

Kvæg 4325 16686 38404 3439 25925 46118 5653 25619 44330 

Svin 1135 2388 7877 1431 4884 9685 4031 9407 15963 
Antal 
kvægbesætn 56 174 362 50 205 458 50 203 401 
Antal 
svinebesætn 21 51 123 20 87 161 37 146 253 

Kvæg i alt DE 10042 33901 74555 8555 50243 93594 10489 44717 84327 

Svin i alt DE 3559 8976 30654 3794 15302 27878 8204 26741 44929 

DE total 13601 42877 105209 12348 65545 121471 18693 71458 129256 
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Tabel 3 Antal DE til rådighed med/uden tyske leverandører. 

  
Planlagt lokalitet 
  

Alternativ 1 
  

  
Tønder 
  

Abild - Tyvse 
  

antal DE afstand 1 afstand 2 afstand 3 afstand 1 afstand 2 afstand 3 

  8km 16km 25km 8km 16km 25km 

antal_kvægbesætn, DK 56 174 362 50 205 458 

antal_kvægbesætn, DK & D 61 216 508 50 214 551 

antal_svinebesætn, DK 21 51 123 20 87 161 

antal_svinebesætn, DK & D 21 64 197 20 87 222 

Kvæg i alt DE, kun DK 10042 33901 74555 8555 50243 93594 

Kvæg i alt DE, DK & D 10328 38473 87858 8555 50912 102277 

Svin i alt DE, kun DK 3559 8976 30654 3794 15302 27878 

Svin i alt DE, DK & D 3559 9805 33708 3794 15302 30314 

DE total, DK 13601 42877 105209 12348 65545 121471 

DE total, DK & DE 13886 48278 121566 12348 66213 132591 

% vis forøgelse 2% 13% 16% 0% 1% 9% 
 

Tabel 4 Antallet af besætninger i de forskellige størrelsesintervaller i de forskellige bufferzoner, obs. at det kun gælder Danmark, da 
tallene fra tyskland ikke er på besætnings-niveau. 

  Planlagt lokalitet  Alternativ 1   Naboområde 

  Tønder  Abild - Tyvse  Hjartbro - Bevtoft  

antal DE afstand 1 
afstand 
2 

afstand 
3 

afstand 
1 

afstand 
2 

afstand 
3 

afstand 
1 

afstand 
2 

afstand 
3 

  8km 16km 25km 8km 16km 25km 8km 16km 25km 

40-100                   

Kvæg 15 45 83 15 67 100 11 42 86 

Svin 6 13 34 5 23 43 8 40 68 

100-150                   

Kvæg 12 28 59 10 39 73 6 23 56 

Svin 4 9 21 1 16 30 10 21 48 

150-200                   

Kvæg 11 29 60 9 41 81 8 34 67 

Svin 3 11 21 5 14 30 4 24 42 

200-250                   

Kvæg 6 24 58 6 36 78 8 33 69 

Svin 5 12 24 5 20 29 7 35 49 

over 250                   

Kvæg 12 46 102 10 67 126 17 71 123 

Svin 3 6 23 4 14 29 8 26 46 

#kvægbesætn 56 174 362 50 205 458 50 203 401 

#svinebesætn 21 51 123 20 87 161 37 146 253 

bestn total 77 225 485 70 292 619 87 349 654 
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3.4 Mål for transportomkostningerne ud fra afstand og antal DE:  

Der er i projektets styregruppe udtrykt interesse for at se på transportomkostninger og deres mulige 

indflydelse på anlæggets placering og rentabilitet. For at komme fra registerdataenes dyreenheder til 

mængden af gylle der skal flyttes anvendes en omregningsfaktor: 20 t / (år*DE), altså at husdyr svarende til 

en dyreenhed i gennemsnit leverer 20 ton gylle (våd/usepareret?) per år. Der er herefter defineret og 

afprøvet et relativt mål for transportomkostninger i forhold til ressourcen, et indeks- eller forholdstal 

fundet ved at dele den totale omkostning med det samlede mængde gylle. Dette indekstal er direkte 

proportionalt med den gennemsnitlige kørselsafstand, vægtet efter antal dyreenheder. Den er vist i sidste 

sølje i tabellerne herunder, og det ses at der ikke er den store forskel på de to alternative placeringer. 

Tabel 5 Omkostning beregnet som summeret ton*km i forhold til samlet mængde (også målt i ton). 

Tønder 
Nord Kvæg  Svin Total t gylle 

"omkostnings-
indeks" 

Gns. antal km 

8 km  58665 20351 79016 272012 
0.290 5.81 

16 km 358140 90029 448169 857535 
0.523 10.45 

25 km 1183064 356398 1539462 1924661 
0.800 16.00 

 

Tabel 6 Omkostning beregnet som summeret ton*km i forhold til samlet mængde (også målt i ton). 

Abild Kvæg  Svin Total t gylle 
"omkostnings-
indeks" 

Gns. antal km 

8 km  44616 13754 58370 246967 
0.236 4.73 

16 km 552035 165143 717178 1319429 
0.544 10.87 

25 km 1432580 422477 1855057 2429426 
0.764 15.27 

 

Det er ikke overraskende, at den gennemsnitlige transportomkostning øges, når man ser på et større 

område (større radius af ”oplandet”), grænsen for hvornår det kan betale sig at få leveret afhænger dog en 

af mængde faktorer, som ikke er taget med i denne beregning. Men der findes metoder, også 

implementeret i regnearks-form, der kan inddrages (Bio-Energi Tønder) og danne udgangspunkt for 

udvikling af mere avancerede modeller. 

3.5 Konsekvenser af overlappende oplande mellem planlagte anlæg i nabokommuner 

Her gives en kortfattet redegørelse for tilgængelige mængder med/uden overlap med projektet i Haderslev 

kommune (beregning af konsekvenser af overlap, specielt Abild – Hjartbro) 

a) Størrelsen af overlappet 
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Tabel 7 Arealmæssigt overlap mellem ”oplande” til de forskellige placeringer ved hhv. 25 og 16 km radius. Der er intet 
overlap mellem placeringer i Tønder og Hjartbro ved en oplandsradius på 16 km, se Figur 1. 

  
radius 
km 

samlet opland - landareal 
km2 

overlap 
km2 overlap i % 

Tønder Nord & 
Hjartbro 25 1091.09 365.54 33.50% 

Abild & Hjartbro 25 1379.57 599.94 43.49% 

Abild & Hjartbro 16 749.317 25.61 3.42% 

 

Tabel 8 Sammenlign Figur 1. Obs. at tallet for ”Hele oplandet” gælder det førstnævnte, altså den ene eller anden mulige placering i 
Tønder kommune. 

  

radiu
s km 
 

Antal 
besætn. 
Kvæg 

Antal 
besætn. 
Svin 

DE 
Kvæg 
 

DE Svin 
 

DE i alt 
 

ton i alt 
 

Hele 
oplandet  
 

Procentvis 
 

Tønder Nord 
& Hjartbro 

25 136 50 30721 9062 39782 795649 1924661 
41.34% 

Abild & 
Hjartbro 

25 207 87 44907 15075 59982 1199641 2429426 
49.38% 

Abild & 
Hjartbro 

16 8 6 2840 838 3678 73562 1310902 
5.61% 

 

Der er altså ved radius 25 km en markant del af både oplandet målt i areal og mængden af 

dyreenheder/materiale der kan have interesse både for de påtænkte anlæg i Tønder og i Haderslev 

kommune. Derimod er der kun et begrænset overlap ved en radius på 16km, og slet intet ved en radius på 

8 km. Der er afsluttende gennemført en beregning af, hvordan dyreenheder og antal besætninger fordeler 

sig indenfor de overlappende områder, d.v.s. hvor meget der er nærmest Hjartbro og Tønder/Abild. Tallene 

ses i Tabel 9 nedenfor. 

Tabel 9  

Navn Nærmest 
Areal 
km2 

Antal besætn. 
Kvæg 

Antal besætn 
Svin Kvægs DE Svin DE DE i alt 

Hjartbro - Tønder  Hjartbro 182.8 64 37 15084 6675 21759 

Hjartbro - Tønder  Tønder 182.8 72 13 15637 2386 18023 

Hjartbro - Abild Hjartbro 300.0 87 59 20224 10049 30274 

Hjartbro - Abild Abild 300.0 120 28 24682 5026 29708 

 

Det vil eksempelvis sige, at for en placering af anlægget i Abild vil opførelsen af et andet anlæg i Hjartbro 

betyde at der indenfor 25 km radius er 29708 færre DE til rådighed – hvis man ellers antager at gyllen altid 

transporteres til nærmeste anlæg. Ved sammenligning med tabel 2, og det samlede tal på 121471 DE i hele 

oplandet giver det faktisk en reduktion på næsten 25%. Den rumlige udstrækning af de beregnede overlap 

og placeringen af de enkelte besætninger indenfor disse er søgt vist Figur 3 i nedenfor.  



 
 

Figur 3 Grafisk fremstilling af det mulige overlap mellem oplande til anlæg i hhv. Tønder (dobbeltskravering, lyseblå 
pile) og Abild (vandret skravering, blå pile) med et evt. anlæg i Hjartbro sydvest for Vojens. Signaturer og opdelinger 
som i Figur 1, baggrund her Trafikkort 1:200.000 fra Kort

Det er stadig et åbent spørgsmål, om den tyske del af det naturlige opland til et anlæg i (den sydlige del af) 

Tønder kommune skal regnes med. Det vil naturligvis være muligt at inddrage tal fra denne del i de videre 

analyser, hvad enten data fremskaffes på gemeinde

 

3.6 Konkluderende 

Perspektiver for videre arbejde, opfølgning: beregning af ree

benyttelse af vej-data). Muligheder for mere specifik ”modellering” af et system i funktion, med mulighed 

for at skrue på parametre som transportomkostninger, mindstemængder, rejselængde, antal tankevonge 

etc... Overvejelser om analyse af system for bioenergi (fra landbruget) på landsplan, regionalt, hvad vil 

fungere bedst, mest økonomisk? 

Vi har et robust datamateriale, der i denne omgang har givet et godt overblik over ressourcens fordeling, og 

som også vil kunne bruges ved mere specifikke analyser hvor der tages hensyn til brugsstørrelse, typer af 

besætning, transportens belastning af nærmiljø og veje etc. 

Grafisk fremstilling af det mulige overlap mellem oplande til anlæg i hhv. Tønder (dobbeltskravering, lyseblå 
pile) og Abild (vandret skravering, blå pile) med et evt. anlæg i Hjartbro sydvest for Vojens. Signaturer og opdelinger 

, baggrund her Trafikkort 1:200.000 fra Kort- og Matrikelstyrelsen (kopiering kun med tilladelse)

Det er stadig et åbent spørgsmål, om den tyske del af det naturlige opland til et anlæg i (den sydlige del af) 

l regnes med. Det vil naturligvis være muligt at inddrage tal fra denne del i de videre 

analyser, hvad enten data fremskaffes på gemeinde-niveau eller for de enkelte besætninger. 

Perspektiver for videre arbejde, opfølgning: beregning af reelle transportafstande og 

data). Muligheder for mere specifik ”modellering” af et system i funktion, med mulighed 

for at skrue på parametre som transportomkostninger, mindstemængder, rejselængde, antal tankevonge 

Overvejelser om analyse af system for bioenergi (fra landbruget) på landsplan, regionalt, hvad vil 

Vi har et robust datamateriale, der i denne omgang har givet et godt overblik over ressourcens fordeling, og 

e bruges ved mere specifikke analyser hvor der tages hensyn til brugsstørrelse, typer af 

besætning, transportens belastning af nærmiljø og veje etc.  
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Grafisk fremstilling af det mulige overlap mellem oplande til anlæg i hhv. Tønder (dobbeltskravering, lyseblå 
pile) og Abild (vandret skravering, blå pile) med et evt. anlæg i Hjartbro sydvest for Vojens. Signaturer og opdelinger 

(kopiering kun med tilladelse).  

 
Det er stadig et åbent spørgsmål, om den tyske del af det naturlige opland til et anlæg i (den sydlige del af) 

l regnes med. Det vil naturligvis være muligt at inddrage tal fra denne del i de videre 

niveau eller for de enkelte besætninger.  

lle transportafstande og –omkostninger (ved 

data). Muligheder for mere specifik ”modellering” af et system i funktion, med mulighed 

for at skrue på parametre som transportomkostninger, mindstemængder, rejselængde, antal tankevonge 

Overvejelser om analyse af system for bioenergi (fra landbruget) på landsplan, regionalt, hvad vil 

Vi har et robust datamateriale, der i denne omgang har givet et godt overblik over ressourcens fordeling, og 

e bruges ved mere specifikke analyser hvor der tages hensyn til brugsstørrelse, typer af 
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I dette tilfælde, hvor det drejer sig om Sønderjylland: hvad hvis der laves anlæg i Ribe, Sønderborg komm., 

Vejen m.m. (er det realistisk med et anlæg i hver kommune) ? For slet ikke at tale om, hvad der sker syd for 

grænsen, hvilket allerede i dag har indflydelse på tilgængeligheden og fordelingen af biomasse i området 

(?) 
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4 Potentiale for produktion af energiafgrøder i Tønder området 

Udarbejdet af Jens S. Bondesen og Adjunkt Jens Bo Holm-Nielsen, Aalborg Universitet Esbjerg, Institut for 

Kemi, Miljø og Bioteknologi 

4.1 Indledning 

Som led i forundersøgelserne til etablering af et biogasanlæg i Tønder Kommune, ønskes der gennemført 

beregninger, af de potentielle jordbrugsmæssige mængder plantebaseret biomasse til rådighed for 

biogasanlægget. Det følgende er et deskriptivt studium, hvor det alene vurderes, om der i Tønder 

Kommune er tilstrækkelige biomasseressourcer til rådighed, i forhold til det planlagte biogasanlægs 

nødvendige mængder. Som udgangspunkt undersøges mulighederne for at udnytte de nuværende 

ressourcer, uden at der ændres på den arealmæssige fordeling i Tønder Kommune. I første omgang vil 

biomassepotentialet kun omfatte ”restprodukter” fra landbruget, hvilket hovedsageligt vil bestå af halm. 

4.2 Tønder Kommunes Biomasseressourcer  

Der er i varierende grad taget hensyn til de holdnings- og planlægningsmæssige og eventuelle andre 

barrierer, som har betydning for udnyttelsen af de enkelte biomasseressourcer. Det fremgår af de enkelte 

afsnit, hvilke barrierer der er afgørende for udnyttelsen af den pågældende biomasseressource.  

De opgjorte biomasseressourcer i Tønder Kommune, skal ses som en grov skitsering af den potentielle 

mængde biomasse egnet til energiproduktion. Opgørelsen skal ses som en synliggørelse af 

biomasseressourcernes tilstedeværelse, som kan fungere som grundlag for en udpegning af de 

biomasseressourcer, som i forbindelse med biogasproduktion i Tønder området vil være at foretrække.        

Tønder Kommune har kun eksisteret i forholdsvis kort tid, hvilket har vanskeliggjort dataindsamlingen i 

forskelligt omfang. Opgørelserne i de følgende afsnit, baseres derfor på generelle offentlige data, herunder 

data fra Danmarks Statistik, Dansk landbrug m.fl. Imidlertid foreligger der ikke data for en del 

biomasseressourcer, samt den arealmæssige fordeling i Tønder Kommune, hvor det har været nødvendigt 

at estimere ud fra virksomhedsoplysninger, oplysninger fra brancheorganisationer samt udtalelser fra 

fagkyndige personer. Ligeledes har det i visse tilfælde været nødvendigt, at anvende data fra de gamle 

kommuner placeret i Tønder Kommune. 

4.3 Tønder Kommunes landbrugsarealer 

Biomasse fra landbruget kan være mange ting, idet begrebet dækker over både vegetabilsk og animalske 

materialer samt afledte spildmaterialer. I det følgende beskrives Tønder Kommunes vegetabilske 

biomasseressource, samt landbrugets arealmæssige fordeling på hovedafgrøder i Tønder Kommune. 

Tønder Kommunes biomasseressource afhænger i høj grad af afgrødesammensætningen. Derfor er 

afgrødesammensætningen afgørende i forhold til at vurdere potentialet fra biomasse i Tønder Kommune. 

Afgrødevalg og afgrødeanvendelse afhænger meget af regionale og lokale forhold, og det er derfor 

nødvendigt, at kende de faktorer, der har indflydelse på Tønder Kommunes afgrødesammensætning.  

Det vurderes, at følgende 6 faktorer har størst indflydelse på landmændenes afgrødevalg i Tønder 

Kommune: tekstur, husdyrproduktion, lovgivning, markedsvilkår, infrastruktur og fabrikkers placering. Det 
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er vigtigt, at kende de forskellige faktorer, da de opgjorte biomasseressourcer, på sigt vil kunne ændre sig 

betydeligt i forhold til den nuværende afgrødesammensætning, hvis faktorerne ændres. Det er væsentligt 

at understrege, at de forskellige faktorer kan have korte og lange tidsperspektiver. De 6 faktorer vil kort 

blive beskrevet i det følgende i forhold til afgrødevalg i Tønder Kommune. 

4.3.1 Husdyrproduktion  

I Danmark anvendes ca. 80 pct. af det dyrkede areal til foderproduktion, hvilket medfører, at 

husdyrbedrifter har en markant indflydelse på afgrødesammensætningen. Dette gør sig ikke kun gældende 

på national plan, men også på lokalt plan, hvor husdyrtæthed og bedriftstyper er meget varierende (Blume 

et. al 2008).  

Tønder Kommune har en ganske høj husdyrtæthed, hvor langt den dominerende mængde af husdyr er 

kvæg (ca. 71 pct.). Det nødvendiggør bl.a. en forholdsvis stor foderproduktion, stort strøelses behov osv. og 

påvirker derigennem afgrødesammensætningen i Tønder Kommune. Selvom dele af eksempelvis det 

nødvendige foder kan transporteres over længere afstande, er det nødvendigt med en lokal 

grovfoderproduktion. 

4.3.2 Markedsvilkår  

Udbud og efterspørgsel har i høj grad indflydelse på afgrødesammensætningen. Eksempelvis kan øget 

efterspørgsel på bestemte afgrøder, medvirke til stigende priser, hvilket kan medføre væsentlige ændringer 

i afgrødesammensætningen, hvis landmændene omlægger deres marker for at opnå en højere pris.    

4.3.3 Infrastruktur og fabrikkers placering 

For mange, specielt primærproducenter, er det væsentlig, at der dyrkes en afgrøde, som relativt let kan 

afsættes og at der ikke er høje omkostninger forbundet med levering. Eksempelvis lader korn sig lettere 

transportere end grovfoder, hvorved grovfoder normalt dyrkes lokalt. Således vil en høj husdyrtæthed, 

hvilket netop er tilfældet for Tønder Kommune, kunne give anledning til en højere produktion af grovfoder i 

området.  

4.3.4 Lovgivning  

Lovgivningen har ligeledes indflydelse på afgrødesammensætningen. Her bevirker eksempelvis subsidier på 

bestemte afgrødesorter, valget af afgrøder.  

4.3.5 Teksturen 

Selv i et lille land som Danmark er teksturen meget varierende. Eksempelvis er den meste lerjord 

repræsenteret på Fyn, Sjælland samt den østlige del af Jylland, hvorimod sandjord er mest repræsenteret i 

Syd-, Vest- og Nordjylland (DFJ-geodata 2003).  

Teksturen kan bl.a. påvirke afgrødeudbyttet, da forskellige jordtyper giver afgrøderne forskellige 

vækstbetingelser. Eksempelvis vil lerjord som regel være rigere på næringsstoffer end sandjord. Her vil 

visse afgrødearter være mere fordelagtige at dyrke, mens andre afgrødearter er mere fordelagtige til 

eksempelvis sandjord. Teksturen kan også påvirke afgrødeudbyttet indirekte, da visse jordtyper kan 

vanskeliggøre jordbearbejdning, høst og andre markoperationer. Eksempelvis kan kartofler være vanskelige 

at dyrke på lerjord, idet lerfraktioner, kan sætte sig i de mekaniske dele i kartoffeloptageren. I figur 1 

præsenteres et jordbundskort for Tønder Kommune. Som det fremgår af figuren, har Tønder Kommune 

jord af varierende kvalitet. Hovedparten af jorden er Sandjord.  
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Figur 4: Jordbundskort for Tønder Kommune. 

Teksturen kan være medvirkende til at visse afgrødearter i Tønder Kommune bliver dyrket mere intensivt 

end andre. Selvom det er vanskeligt at fastslå teksturens præcise betydning for afgrødevalget, er det vigtigt 

at gøre sig klart, at visse afgrøder er mere velegnede at dyrke på landbrugsarealerne i Tønder Kommune, 

som følge af teksturen. Dette gælder også fremadrettet. Energiafgrøder med gode vækstmuligheder på 

sandjordstyper kan foretrækkes i Tønder Kommune. 

4.4 Afgrøderessourcen i Tønder Kommune 

Som det fremgår af tabel 1 er Tønder Kommunes samlede landbrugsareal på cirka 90.600 ha. Grovfoder og 

korn udgør den overvejende del af afgrøderne i kommunen. Grovfoder dyrkes på cirka 46 pct. og korn 

sammenlagt cirka 40 pct. Den store andel af arealer, hvorpå der dyrkes korn og grovfoder, skyldes 

hovedsageligt Tønder Kommunes forholdsvis store mængde husdyr, som nødvendiggør en stor produktion 

af netop disse afgrøder.     
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Tønder Kommunes samlede landbrugsareal 

Billede  Afgrøde1  Areal [ha] Andel af landbrugsareal [pct.] 

 

Vårkorn 17.901 19,8 

 

Vinterkorn  18.685 20.6 

 

Grovfoder 41.672 46 

 

Frøgræs 801 0,9 

 

Kartofler 1.830 2 

 

Oliebælg 3.064 3,4 

 

Fabriksroer 398 0,4 

 

Andet  6.268 6,9 

Samlet Landbrugsareal  90.619 100 

Tabel 1: Hovedafgrøder i Tønder Kommune, opgjort i ha og pct. 1 Anm. Afgrødertyper i tabel 1: Vårkorn 

(alle vårkornarter til modenhed), Vinterkorn (alle vinterkornarter til modenhed), Grovfoder (græs, 

foderroer, majs, helsæd), Kartofler (stivelseskartofler, spisekartofler), Frøgræs (alle sorter), Olieblæg (alle 

oliefrø herunder raps; alt bælgsæd), Fabriksroer (sukkerroer), Andet (resten). Kilde: Egen tilvirkning baseret 

på tal fra statsforvaltningen og Danmarks statistik 2009. 
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4.4.1 Halm 

Halm bruges til foder og strøelse i landbruget samt i stadig større omfang til energiformål. Den stadig 

stigende udnyttelse af halm henleder naturligt opmærksomheden på, hvor meget halm der reelt er til 

rådighed i Danmark. Et godt pejlemærke for størrelsen kan findes i Danmarks statistiks opgørelse af 

halmmængder. Figur 1 viser den samlede årlige produktion af halm i Danmark samt anvendelsen til 

forskellige hovedformål. I forhold til den fremtidige udnyttelse af halm er især mængden af ikke bjerget 

halm interessant, da dette udgør en potentiel biomasseressource til eksempelvis energiformål. 

 

Figur 1: Årlig halmproduktion og anvendelse af halm til forskellige formål i Danmark. Kilde: Data fra Dansk 

statistik, tabellerne HALM og HALM 1.  

Som et gennemsnit af perioden 2004-2008 har der iflg. opgørelsen været en samlet halmproduktion på 

cirka 5,4 mio. tons halm om året, hvoraf der anvendes cirka 1,4 mio. tons til fyring, 1,1 mio. tons til foder og 

0,7 mio. tons til strøelse. Dette efterlader et ”halmoverskud” på cirka 2,2 mio. tons halm om året svarende 

til 40 pct. Energistyrelsen vurderer, at potentialet for udnyttelsen af halm til energiformål er på 3,8 mio. 

tons, dvs. 2,4 mio. tons mere end der anvendes i dag (Energistyrelsen 2009).  

Spørgsmålet er imidlertid, hvor meget overskuddet kan varierer pga. forskellige forhold. Eksempelvis vil et 

større husdyrhold, betyder en større udnyttelse af halmen til foder og strøelse. Jo større andel af halmen 

der ønskes anvendt, desto vigtigere bliver estimatet af halmmængden, ikke mindst af hensyn til 

forsyningssikkerheden. Dette gør sig gældende på nationalt plan, såvel som lokalt. Her er det specielt 

interessant hvilke lokale forhold der gør sig gældende i Tønder Kommune. Både i forhold til de 

halmressourcer, der er til rådighed samt den efterfølgende anvendelse af halmen i kommunen. I det 

følgende diskuteres nogle af de forhold, der påvirker halmmængden og halmoverskuddet.  
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4.4.2 Arealet med halmproducerende afgrøder 

Halmproduktionen afhænger først og fremmest af, at der dyrkes halmproducerende afgrøder. Af det 

samlede dyrkede areal i Danmark på cirka 2,67 mio. ha dyrkes der halmproducerende på cirka 1,67 mio. ha. 

Som det fremgår af figur 2 udgør forskellige kornarter langt hovedparten af de halmproducerende 

afgrøder, svarende til cirka 90 pct., mens resten primært udgøres af vinterraps. Vinterkorn og vårbyg er 

langt de væsentlige halmproducerende afgrøder og udgør henholdsvis 40 og 33 pct. af arealet med 

halmproducerende afgrøder. 

 

Figur 2: Arealer med halmproducerende afgrøder i Danmark. Kilde: Dansk Statistik, tabellen HST6 

Selvom der over tid ses visse udsving i arealerne med de forskellige afgrøder, så er fordelingen dog 

forholdsvis konstant, blandt andet som følge af et ret stabilt behov for korn til foder. Det arealmæssige 

grundlag for dyrkning af halmproducerende afgrøder må derfor også formodes at være ret stabilt og 

usikkerheden i halmproduktionen vil kun i begrænset omfang påvirkes af udsving i arealet med disse 

afgrøder. Dog skal det understreges, at større ændringer i de grundlæggende betingelser for valg og 

dyrkning af afgrøder naturligvis kan påvirke arealet af halmproducerende afgrøder, eksempelvis væsentlige 

ændringer i afsætningsforhold, prisforhold eller dyrkningsmæssige forudsætninger. 

4.4.3 Tønder kommunes halmressource 

Som det fremgik af tabel 1, udgør kornarealer cirka 40 pct. af det dyrkede areal i Tønder Kommune. Hvilket 

er cirka 20 pct. mindre end på landsplan. Hvilket blandt andet kan forklares ud fra Tønder Kommunes 

tekstur, husdyrtæthed og husdyrsammensætning. Eksempelvis er hovedparten af husdyr i kommune kvæg, 

der i højere grad kræver grovfoder i form af majs osv. hvilket også fremgår af tabel 1.  

I den følgende opgørelse af Tønder Kommunes halmressource er kun halmen fra kornafgrøder medtaget. 

Dette skyldes blandt andet, det forholdsvise lille areal dyrket med oliebælg samt manglende viden omkring 
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fordeling af arter indenfor arealer beplantet med oliebælg. Eksempelvis vil arealer tilplantet med ærter ikke 

give et halmudbytte. Således er det samlede halmproducerende areal opgjort til cirka 36.500 ha.  

Der regnes med et årligt udbytte på 4 tons halm pr. ha fra de 18.685 ha vinterkorn og 3 tons halm pr. ha fra 

de 17.901 ha vårkorn. Det årlige udbytte pr. ha er foruden de nævnte jordbundsforhold afhængig af mange 

forskellige faktorer bl.a. klimatiske forhold, gødskningsform osv. Som det fremgik af figur 1, er Tønder 

Kommunes landbrugsjord af varierende kvalitet, hvilket kan bevirke varierende udbytter i forhold til  

landsgennemsnittet. Det har ikke været muligt, at finde tal over udbyttet specifikt for Tønder Kommune, 

hvorfor denne formodning ikke umiddelbart har kunnet bekræftes. Derfor udtrykker det årlige udbytte i 

tabel 2 et gennemsnitligt tal for afgrøderne fra hele Danmark, hvilket er en forenkling i de følgende 

beregninger. 

Afgrøde  Areal [ha] Udbytte pr. ha [ton] Halmudbytte [ton] 

Vårkorn 17.901 3 53.703 

Vinterkorn 18.685 4 74.740 

Samlet halmressource - - 128.443 

Tabel 2: Tønder Kommunes samlede halmudbytte Kilde: Egen tilvirkning baseret på Dansk statistik.  

Fra de 36.586 ha opnås et samlet halmudbytte på 128.443 tons. Følges den nationale udnyttelse af halmen 

anvendes 33.395 tons til fyring og 43.671 tons til foder og strøelse. Ud fra denne fordeling vil der være 

51.377 tons som på nuværende tidspunkt ikke bjerget.  

Det er imidlertid mere interessant, at undersøge den reelle fordeling i Tønder Kommune. Der findes dog 

ingen statistiske opgørelser over forbruget af halm til strøelse, foder og energiformål på kommunal niveau. 

Energistyrelsen vurderer, at der i dag kun anvendes ca. 20.000 tons halm til energiformål i Tønder 

Kommune (Energistyrelsen 2010).  

Som tidligere nævnt har Tønder Kommune en ganske høj husdyrtæthed, hvilket kræver halm til strøelse og 

foder. Ifølge planteavlskonsulent Ken Brink fra Sønderjysk landboforening anvendes størstedelen af halmen 

fra vårkorn allerede i dag, hvorimod det vurderes at halmen fra vinterkorn ikke udnyttes i samme grad. Det 

vurderes at 90 pct. af halmen fra vårkorn i dag allerede udnyttes, bl.a. til fodring af ammekvæg og ungdyr. 

Således vil der kun være i størrelsesordenen 5.730 tons halm til rådighed til andre formål. 

Halmressourcen fra vinterkorn udnyttes ikke i samme grad. Fra Sønderjysk landboforening vurderes det at 

ca. 20 pct. af halmressourcen fra vintersæd anvendes af landbruget selv, hovedsageligt til strøelse. 

Herudover vurderes det, at de 20.000 tons halm, der allerede anvendes til energiformål stammer herfra. 

Således anvendes 34.948 tons allerede i dag, svarede til 47 pct. Ud fra dette vil der være 39.792 tons halm 

fra vinterkorn til rådighed. 
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   Vårkorn  Vinterkorn  I alt  

Strøelse og Foder  47.973 14.948 62.921 

Nuværende energiformål   - 20.000 20.000 

Rådighed  5730 39.792 45.522 

I alt  53.703 74.740 128.443 

Tabel 3: Anvendelsen af Tønder kommunes halmressourcer. Kilde: Egen tilvirkning. 

Som det fremgår af tabel 3 vil der være 45.522 tons halm til rådighed, hvilket kun lige er hvad det planlagte 

biogasanlæg skal anvende. Størrelsen af halmoverskuddet i Tønder Kommune, der kan anvendes til 

energiformål, hænger som nævnt sammen med halmens andre anvendelsesområder. I det følgende 

diskuteres forskellige forhold som gør sig gældende i forhold til den fremtidige tilgængelighed af halm. Der 

er dog heri indregnet forbrugsmønstre der ikke alle er lige veldokumenterede. 

Både for halm til foder og strøelse har der været en tendens til faldende forbrug over de seneste år (se figur 

1). I kvægbruget vurderes halmforbruget forsat at falde noget (Aas, 2009). Dette skyldes specielt det 

forhold, at der er udviklet staldsystemer, hvor der kan opnås samme effekt med mindre halmstrøelse, samt 

at anvendelsen af dybstrøelse vil falde pga. de høje halmpriser. Mængden af halm til kvægfoder vurderes 

derimod ikke at ændres ret meget. I Svinebruget anvendes der generelt ikke så store mængder halm og 

halmforbruget vurderes ikke at ændre sig betydeligt (Hedegaard 2009). Et faldende antal af slagtesvin vil 

medføre et lidt mindre forbrug, men dette opvejes af, ændrede stalde, med løsgående svin, som skal have 

lidt mere halm. Samlet set vurderes det, at der forsat vil være et fald i forbruget af halm til foder og 

strøelse.  

Nedmuldning af halm kan i fremtiden få større indflydelse på udbuddet af halm til energi og andre formål. 

Landmændenes motiv for at nedmuldre halm frem for at bjerge halm kan blandt andet være 

gødningsvirkningen og den landsigtede positive virkning på jorden frugtbarhed. Desuden forventes jordens 

kulstofpulje at blive indregnet i Danmarks CO2-regnskab, dvs. at bjergning af store mængder halm kan virke 

negativt på CO2-regnskabet. Da landbruget og de øvrige sektorer uden CO2-kvoter står overfor en samlet 

reduktion af CO2-udledningen på 20 pct. kan dette øge incitamentet til at nedmulde halm frem for at sælge 

CO2-reduktionen til energisektoren, dog afhængig af prisforholdene. Af flere årsager kan nedmuldning af 

halm derfor blive mere relevant for udbuddet af halm i fremtiden, medmindre de positive effekter af 

halmnedmuldning til dels kan opnås for eksempel gennem dyrkning af flere mellem- og efterafgrøder.      

4.4.4 Opsamling og konklusion på halm undersøgelsen  

Af overstående fremgår det, at der findes tilstrækkelige halmressourcer i Tønder Kommune til at dække det 

planlagte biogasanlægs behov på 45.000 tons halm. Imidlertid fremgår det også, at hele Tønder Kommunes 

halmressource stort set vil være udnyttet, såfremt biogasanlægget opføres.   

Bl.a. af denne grund er det interessant, at undersøge om der i Tønder kommune findes biomasse 

alternativer til halmen eksempelvist indenfor energi afgrøde området.      
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4.5 Alternativ 1: Majs og græs 

Som nævnt er den nødvendige halmmængde til biogasproduktion i Tønder Kommune tilstede, men 

opførslen af biogasanlægget vil betyde at Tønder Kommunes totale halmressource stort set vil være brugt. 

Et alternativ til halm kan være majs- og græsensilage. Majs- og græsensilage anvendes i dag i stort omfang 

til fodring af malkekvæg. Majs- og græsensilage produceres i dag i særdeles rationelle 

produktionssystemer, med maskineri med høj kapacitet med henblik på at minimere omkostningerne. 

Som det fremgår af tabel 4 anvendes 41.762 ha af Tønder Kommunes landbrugsareal til dyrkning af 

grovfoder. Ifølge planteavlskonsulent Ken Brink er fordelingen mellem henholdsvis majs, græs og 

helsæd/resten 50, 35 og 15 pct. I tabel 4 fremgår fordelingen mellem de forskellige overordnede afgrøder.  

 Afgrøde Areal [ha] Fordeling [pct.] 

 Majs 20.836 50 

 Græs 14.585 35 

 Helsæd og resten  6.251 15 

I alt   41.672  

Tabel 4: Fordeling af grovfoderarealer i Tønder Kommune, opgjort i procent og ha.  

I det følgende undersøges mulighederne for at udnytte Tønder Kommunes græs- og majsressourcer som et 

alternativ til halm. Først gennemgås udnyttelses mulighederne for majs og efterfølgende for græs. 

4.5.1 Tønder Kommunes majsressource 

I Tyskland anvendes majs og majsensilage i vid udstrækning, hele 14 pct. af det tyske majsareal dyrkes til 

produktion af biogas. Der i de senere år investeret millioner i biogasanlæg baseret på majs – og dermed 

ikke kun på rest- og biprodukter. Tyskerne efterspørger i stigende grad danske biomasse råvarer. Således 

eksporteres der allerede i dag omkring 60.000 tons finsnittet majs til ensilering til biogas produktion i 

Schleswig Holsten alene fra en større grænseregion. Således eksisterer der allerede i dag en ikke uvæsentlig 

produktion af energimajs i Tønder Kommune.  

Majs forventes at kunne give et udbytte på 15 tons tørstof pr. ha, således er det totale udbytte af majs på 

de nuværende arealer på 312.540 tons, langt hovedparten af majs anvendes i dag til foder (ca. 200.000), 

men som nævnt eksporteres, der allerede en del til tyskland. Muligheden for at flytte denne eksport til 

Danmark er i høj grad afhængig af prishold. Skal alle de 45.000 tons, som biogasanlægget i Tønder skal 

bruge, komme fra majs skal der dyrkes 3000 ha. Det nødvendige areal, set i forhold til arealet med korn og 

dermed halm-biprodukter er væsentlig mindre pga. højere hektar tørstof udbytter. 

I tabel 5 er udbyttet for et areal på 2.500 ha majs vist. De manglede 7.500 tons som biogasanlægget skal 

bruge, kan komme fra andre afgrøder, enten halm, græs, naturarealer m.v. I det følgende er der beregnet 

at den resterende mængde kommer fra græs i sædskiftet.   
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Afgrøde Areal [ha] Mængde [tons] 

Majs 2.500 37.500 

Tabel 5: Mængde tørstof ved majs plantet på 2.500 ha 

4.5.2 Græs fra dyrkede sædskifte arealer 

Græs er en et- til flerårig afgrøde med et lidt lavere TS udbytte pr. ha, men til gengæld er græs lettere at 

omdanne til biogas. Tønder Kommunes græsareal er opgjort til 14.585 ha. Ved et udbytte på 12 tons pr. ha 

kan der opnås et totalt udbytte på 175.020 tons. Langt hovedparten af græsset anvendes i dag som foder. 

Skulle hele den nødvendige biomasse komme fra græs skulle der anvendes 3.750 ha    

Afgrøde   Areal [ha] Mængde [tons] 

Græs 625 7.500 

Tabel 6: Mængde tørstof ved græs plantet 625 ha 

4.5.3 Opsamling og samlet konklusion på majs og græs fra sædskiftet  

Der findes reelle alternativer til halm i Tønder Kommune, da der allerede eksporteres betydelige mængder 

energimajs til biogasproduktion i Tyskland. Hvilken alternativ biomasse, der kan være at foretrække 

afhænger i høj grad af prisforhold, husdyrsammensætning, omk. til nyttiggørelse m.v.  

Halm, er ikke den eneste mulighed for at fremskaffe den nødvendige biomasse i Tønder, der findes en lang 

række alternativer, som hver især har deres fordele og ulemper.   

4.6 Alternativ 2: Naturpleje græs og biomasse 

4.6.1 Naturpleje 

Naturarealer kan også bidrage med biomasse, idet der på visse naturarealer er behov for pleje. Plejen 

foregår i dag hovedsageligt gennem græsning eller slåning af naturtyperne. I stedet for blot at slå 

vegetationen af, vurderes det, at den kan benyttes til energi i eksempelvis et biogasanlæg (Lund 2006). 

Høst af biomasse fra naturarealerne kan være forbundet med flere problemer. Eksempelvis kan 

fremkommeligheden i naturområderne være vanskelig og biomassens kvalitet til energiudnyttelse kan være 

svingende. Ligeledes skal der tages en lang række naturhensyn ved høsten. I det følgende er Tønder 

Kommunes naturarealer opgjort.  

4.6.2 Tønder Kommunes naturarealer  

Beskyttede naturtyper er i denne rapport opgjort som natur, der er beskyttet efter § 3 i 

naturbeskyttelsesloven, hvilket bl.a. er overdrev, moser, enge, strandenge m.fl. Disse arealer er beskyttet, 

hvis de hver for sig eller i sammenhæng har et areal på mindst 2.500 m². Det har ingen betydning, om 

arealet er fordelt på flere ejere. Søer og vandhuller der er på mindst 100 m² og som har et naturligt plante- 

og dyreliv, er også beskyttede (Hasler et. al 2004). 

I Danmark udgør § 3 arealer i alt ca. 343.000 ha, hvoraf det vurderes, at ca. 300.000 ha kræver ekstensiv 

drift eller naturpleje (Buttenschøn 2007). For størstedelen af disse arealer, er det nødvendigt med græsning 

eller høslæt, for at fjerne så mange næringsstoffer som muligt. Mest ideelt for de fleste arealer er sen 
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høslæt, da tidlig høslæt kan ødelægge ynglekuld og reder samt give en relativ artsfattig vegetation. Udover 

høslæt kan dele af områderne foregå via græsning. Problemet med afgræsning med husdyr er 

husdyrgødningen, som på en stor del af § 3 arealer er uønsket. Ulempen ved sen høslæt er, at høets 

kvalitet er så dårligt, at det sjældent kan anvendes som foder (Buttenschøn 2007). Ressourcen fra sen 

høslæt vil derfor være potentiel til energiformål. I hvor høj grad det rent praktisk er muligt, at tage høslæt 

fra § 3 arealer er usikkert, fordi ikke alle arealer er farbare eller af tilstrækkelig stor størrelse (Hasler et. al 

2004).  

I tabel 7 er Tønder Kommunes og udvalgte nabokommuners § 3 arealer præsenteret. Andelen af § 3 arealer 

er udregnet ud fra tilgængelig statistik.  

Billede Naturtype Tønder 

Kommunes § 3 

arealer fordelt på 

naturtype [ha] 

Esbjerg 

Kommunes § 3 

arealer fordelt på 

naturtype [ha] 

Haderslev 

Kommunes § 3 

arealer fordelt på 

naturtype [ha] 

Åbenrå 

Kommunes § 3 

arealer fordelt på 

naturtype [ha] 

 

Enge  2238 2525,7 1744 2530,1 

 

Strandenge 2353,2 1316 604,1 48,2 

 

Moser  2348 1001,2 971,8 2828 

 

Overdrev 81,9 119,8 141,8 283,8 

 

Heder 4 344,6 322,3 84,7 

 

Søer 698,2 242,3 1056,3 726,8 

 

Vandløb n.a. 1 n.a. n.a. n.a. 

I alt [ha]  9480,7 5679,1 4840,3 6501,7 

Tabel 7: Mængde af beskyttet naturtyper i Tønder Kommune og udvalgte nabo kommuner.                                          
1 Anm. Mængden af beskyttede vandløb opgøres normalt ikke i ha, men i længde. I Tønder Kommune 

findes der i alt 1383 km beskyttet vandløb. Kilder: Egen tilvirkning baseret på By- og landskabsstyrelsen 

2006, Miljøportalen 2009 og Tønder Kommune 2009. 
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Tønder Kommunes samlede mængde af § 3 arealer er udregnet til 9480,7 (ekskl. vandløb). Det vurderes, at 

der er stor forskel på biomassepotentialet fra de enkelte naturtyper, hvilket der ikke er taget højde for i de 

følgende udregninger. I stedet er naturtyperne opdelt i ”land”- og ”vand” naturtyper. Således er vandløb og 

søer slået sammen, mens de resterende naturtyper er slået sammen.  

4.6.3 Biomassepotentiale fra naturarealer i Tønder Kommune 

Ud af det samlede § 3 areal på 9480,7 ha, er 8782,5 ha placeret på landjorden. Det antages det, at 30 pct. 

af naturarealerne er egnede til at kunne levere biomasse til energiformål. De 30 pct. er bestemt ud fra 

forskellige rapporters procentsatser, hvor procentsatsen svinger mellem 20-40 pct. (se bl.a. Blume et. al. 

2008). Ud af de 8782,5 ha naturarealer, vil 2634,8 ha kunne anvendes til høst af biomasse. Der regnes med 

et udbytte på +/- 3 tons tørstof pr. ha. Udbyttet er lavt sat da det kan variere meget efter arealets 

beskaffenhed og næringsrigdom. Næringsstofferne skal høstes bort fra arealerne og bruges til 

energiproduktion hvorpå det tilbageføres til dyrkningsjorde.  Herved fås et estimeret udbytte på 7904,3 

tons tørstof fra naturarealerne.  

I Tønder er der 698,2 ha søer og 1383 km vandløb, der er beskyttet i henhold til § 3. Mange af søerne og 

vandløbene vedligeholdes gennem grødeopskæring og opgravning af aflejringer, for at undgå, at 

vandløbene løber over deres bredder.  

Den afskårne grøde deponeres i dag på møddinger, hvorefter det køres ud på marker. Ved i stedet for, at 

udnytte grøden til energiformål i et biogasanlæg, bliver grøden lavet om til en vedvarende og CO2-neutral 

energi. Grøde fra vandløb udnyttes allerede i dag til energiformål i bl.a. Vejle Kommune, hvor der årligt 

høstes omkring 1200 tons grøde, der efterfølgende udnyttes til energi på et biogasanlæg.  

På baggrund af tal fra Vejle Kommune, regnes der med et udbytte på 0,62 tons tørstof pr. km. vandløb. De 

1383 km vandløb, vil således årligt kunne give en samlet mængde tørstof på 857 tons. Der regnes ikke med 

et udbytte fra søer, da det ikke har været muligt at få opgørelser over vedligeholdelse af søer.        

4.6.4 Opsamling på biomasse produktion fra naturpleje arealer. 

Biomasseressourcen fra naturarealer i Tønder Kommune er udregnet til 8761,3 tons tørstof. Selvom 

biomasseressourcen kan virke lille i forhold til eksempelvis biomasseressourcen fra landbrugsarealer, er 

potentialet interessant bl.a. ud fra den betragtning, at ressourcen vurderes billig at anskaffe i forhold til 

eksempelvis halm.    

4.7 Samlet konklusion på biomasse fra landbrugsjorde og naturarealer i Tønder kommune 

Der findes i Tønder Kommune de nødvendige biomasseressourcer i forhold til det planlagte biogasanlægs 

behov for supplerende biomasse ved side af husdyrgødning. Den nødvendige halmressource findes, men en 

udnyttelse af halmressourcen til biogasproduktion vil betyde at denne ressource stort set vil være fuld 

udnyttet. Af de alternative biomasseressourcer opstillet i de foregående afsnit, vil faktorer som prisforhold, 

mængde, tilskudsordninger m.v. være afgørende for hvilken afgrøde der vil være at foretrække. Dog vil der 

være både energimajs og græsensilage typer til rådighed.   

De opgjorte biomasseressourcer i Tønder Kommune, skal ses som en grov skitsering af den potentielle 

mængde biomasse egnet til energiproduktion. Opgørelsen skal ses som en synliggørelse af 
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biomasseressourcernes tilstedeværelse, som kan fungere som grundlag for en udpegning af de 

biomasseressourcer, som i forbindelse med biogasproduktion i Tønder området vil være at foretrække. 
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5 Affaldsprodukter til biogasproduktion i Tønder området 

Udarbejdet af Jens S. Bondesen og Adjunkt Jens Bo Holm-Nielsen, Aalborg Universitet Esbjerg, Institut for 

Kemi, Miljø og Bioteknologi 

Denne opgørelse er ufuldstændig. Det danske affaldsmarked for organisk affald er vanskeligt at få overblik 

over. Der har været lavet mange landsdækkende undersøgelser gennem tiden. Lige så snart der er 

alternative markeder til affald der har en vis markedsværdi eller kan bruges som råvare i en anden 

produktion finder det nye ruter.  

Danske biogas anlæg modtager allerede i dag mere end 400.000 tons organisk affald fra fødevare og andre 

industrier der anvender organiske råvarer. Dette skønnes at være min. 2/3 dele af den samlede mængde, 

da andre typer oparbejdes til nye produkter. F.eks. anvender DAKA i dag animalsk fedt til Biodiesel 

produktion, der før blev brugt til dyrefoder eller kraft/varme eller biogasproduktion. Organisk affald af en 

vis værdi er der en evig søgen om at udnytte til mellem- eller højværdi produkter i synergi virksomheder.  

En mindre undersøgelse af organisk affald i området der er delvist tilgængeligt for et kommende 

biogasanlæg i Tønder er følgende:  

• Kohberg Brød A/S, Bolderslev: Alt brødaffald og dej bliver brugt til foder, herudover har de ca. 600 

kg animalsk fedt som i dag forbrændes. 

• Naturmælk a.m.b.a., Broderup, 6360 Tinglev: ca. 3285 kg slamtørstof (9 kg per døgn) plus en 

mindre mængde i fedtudskilleren. 

• Danish Crown, Tønder: ca. 8500 m3 affald som i dag afhentes af Ribe Biogas 

• Toftlund Kartoffelmelsfabrik, Toftlund: 30.000 t 14% ts pulp til ca 80 kr/ton leveret og ca. 10.000 

ton koncentreret kartoffelsaft med 40% ts som i dag bruges som gødning. 

• Tønder Forsyning, Tønder: ca. 20.000 tons slam ved 6% ts plus ca. 8.000 tons organisk affald 

Undersøgelsen viser at det er mindre mængder der findes i området og der er alternative anvendelser til 

alle typer råvarer, dermed er råvarerne ikke nødvendigvis lave i omkostninger da der konkurreres om 

aftaget af affaldsmængderne med andre aftagervirksomheder. 
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6 Kontraktforhold til styring af relationer mellem leverandører og biogasproduktionsanlæg 

Udarbejdet af Advokat Hans Henrik Fischer  

 

GYLLEKONTRAKT 

 

 

Mellem    ________________________  

   CVR nr. 

   herefter kaldet ”Leverandøren” 

 

        

og   Bioenergi Tønder ApS 

Brorsonsvej 2A 

6270 Tønder 

herefter kaldet ”BET” 

 

er der dags dato indgået aftale om Leverandørens leverance til BET af rå og usepareret gylle og BET´s 
levering af afgasset gylle (”Aftalen”) 

 

For Aftalen gælder følgende 
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VILKÅR 

 

 

§ 1. 

Indledning 

1.1 

Leverandøren driver virksomhed med animalsk produktion fra følgende adresse(r): 

___________________________________________ 

Leverandørens nævnte produktionsejendomme er VVM godkendte pr. den _____ og har øvrige 
godkendelse der er nødvendige til den foretagne animalske produktion. 

1.2 

Leverandøren har ved aftalen indgåelse tilladelse til at holde_____ dyreenheder på de ejendomme der er 
nævnt i denne aftale jf. bilag A, der angiver sammensætningen af Leverandørens dyre besætning på de 
angivne ejendomme. 

1.3 

BET planlægger i 2010 at påbegynde projekteringen og opførelse af et biogasanlæg (”Biogasanlægget”) i 
Tønder. Biogasanlægget planlægges til i løbet af medio 2012 at påbegynde levering af biogas til kunder der 
er tilsluttet det danske og europæiske naturgasnet.   

§ 2. 

Levering af gylle samt leverings betingelser 

2.1 

Leverandøren er pligtig til  BET at levere og BET er pligtig fra Leverandøren årligt at aftage gylle fra ____ DE 
svarende til ___       tons gylle fra svine/kvæg/kalkungylle (”Gyllemængden”). Såfremt Leverandøren ikke 
kan opfylde sin leveringsforpligtelse er BET forpligtet til at indkøbe den manglende mængde gylle hos 
tredjemand – om muligt efter Leverandørens anvisning. BET´s eventuelle merudgift skal erstattes af 
Leverandøren og kan af BET blandt andet modregnes i Leverandørens tilgodehavende for leverancer i 
henhold til aftalen. I forbindelse med en produktionsomlægning er Leverandøren dog berettiget til med 
seks måneders forudgående skriftlig varsel til BET, at gennemføre et leveringsstop på op til tolv måneder 
uden at skulle erstatte BET eventuelle merudgifter. Kopi af varslingsskrivelsen sendes til BET. 

2.2 

BET er med tre måneders skriftlig varsel berettiget til at reducere Gyllemængden i overensstemmelse med 
udviklingen i den mængde biogas der leveres til BET´ kunder.  

2.3 

Gyllemængden afhentes af BET hos Leverandøren og transporteres af BET til Biogasanlægget i fuld 
overensstemmelse med den af BET udarbejdede leveringsplan, der ligeledes indeholder en angivelse af de 
årlige leveringsperioder. Foreløbig leveringsplan udarbejdes inden den 1. maj 2011 af BET i samarbejde 
med Leverandøren. Endelig leveringsplan vil blive udarbejdet af BET senest den 1. november 2011 
hvorefter denne straks vil blive tilsendt Leverandøren. Den aktuelle leveringsplan kan til enhver tid ændres 
af BET med 7 dages skriftlig varsel til Leverandøren. 
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2.4 

Det er mellem parterne aftalt, at BET i forbindelse med gennemførelsen af indledende tests af 
Biogasanlægget (før opstart af reel produktion) kan afhente nærmere aftalte mængder rå gylle hos 
Leverandøren uden beregning af transportomkostninger for Leverandøren. Aftale herom vil blive indgået 
mellem parterne. 

2.5 

Gyllen afhentes fra Leverandørens gylletank af gylletankvogne. Gylletankvognene vil være udstyret med et 
filter til rensning af afgangsluft således, at risikoen for luftbårne smitte reduceres i forbindelse med læsning 
og aflæsning. Afhentningen vil blive foretaget i hele læs normalt ca. 32 m3. 

2.6 

Leverandørens gylletank skal have en kapacitet svarende til maksimalt én uges produktion dog på minimum 
40 m3 gylle. Gylletanken (gyllelager under spalter) skal være etableret med en pumpestuds og kobling. Der 
etableres desuden kobling til brug ved overpumpning af afgasset biomasse i Leverandørens lagertank. 
Leverandøren er ansvarlig for, at tilkørsels- og adgangsforhold, til såvel gylletank som lagertank, til enhver 
tid er kørefaste og ryddede. 

2.7 

Gyllen skal være omrørt og sugbar og i videst mulig omfang leveres med et normalt tørstofindhold 
svarende til beregningen angivet i bilag B. 

2.8 

Gyllen skal leveres fra en sygdomsfri besætning, jf. de i SUS (Sygdoms overvågningssystem) gældende 
bestemmelser. Leverandøren er pligtig straks at give BET skriftlig meddelelse om sygdom i Leverandørens 
besætning, jf. SUS. BET er, i tilfælde af konstateret sygdom i Leverandørens besætning eller ved 
konstatering af indhold af antibiotika, medicin- eller kemikalierester i gyllen, berettiget til, at suspendere 
afhentningen af gylle fra Leverandøren. Der henvises i denne forbindelse til § 2 første afsnit. Leverandøren 
og BET tilmelder sig SUS- ordningen. 

2.9 

Agter Leverandøren at iblande gyllen svovlsyre eller ønsker Leverandøren at gennemføre andre miljø- eller 
lugtreducerende tiltag er Leverandøren pligtig straks at give  BET skriftlig meddelelse herom før disse tiltag 
gennemføres. BET har herefter 8 dage fra modtagelsen af Leverandørens meddelelse til, overfor 
Leverandøren, at fremsætte indsigelse mod de påtænkte tiltag. Vælger Leverandøren uagtet BET´  
indsigelse at gennemføre de ønskede tiltag, er BET berettiget til med øjeblikkelig virkning at stoppe 
gylleleverance fra Leverandøren og BET er berettiget til at ophæve Aftalen. 

2.10 

Ved ankomsten til Biogasanlægget aflæsser transportøren gyllen efter anvisning af BET. Tanken på alle 
køretøjer skal indvendigt rengøres forsvarligt af BET eller dennes repræsentant inden udkørsel. Ved kørsel 
til ny besætning/ny leverandør er BET eller dennes repræsentant pligtig ligeledes at rengøre hjul og 
hjulkasser. BET oplyser, at enhver tankvogn vil blive løbende rengjort hen over dagen.. 

2.11 

BET sørger for i forbindelse med aflæsningen på Biogasanlægget at udtage repræsentative måleprøver af 
gyllens organiske tørstofindhold med henblik på den endelige afregning overfor Leverandøren, jf. punkt 5. 
Biogasanlægget prioriterer at modtage gylle med et højt tørstofindhold. 

2.12 
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BET udleverer til  Leverandøren halvårlig opgørelse af afhentet gylle og tilbageleveret biomasse med 
angivelse af dato, leveret/tilbageleveret mængde, næringsstof og konstateret tørstofindhold, jf. i øvrigt 
Aftalens § 3. 

2.13 

BET er alene pligtig at acceptere gylle, der på tilfredsstillende måde kan afgasses i Biogasanlægget. 

2.14 

 Leverandøren skal i videst mulig omfang undgå, at der tilføres den gylle, der skal leveres i henhold til 
Aftalen, fremmedlegemer, der kan beskadige Biogasanlægget. 

§ 3. 

Prøver og analyser 

3.1 

Ved hver levering på Biogasanlægget vil BET udtage en prøve på ca. 1.l af den afhentede gylle til brug for en 
analyse af tørstofprocenten i gyllen. Den nærmere procedure er beskrevet i bilag C. 

3.2 

BET leverer til  Leverandøren inden forårsudbringningen en næringsstofanalyse af den afgassede gylle. 

§4. 

Levering af afgasset og separeret gylle 

4.1 

Med mindre anden skriftlig aftale indgås Parterne imellem er Leverandøren pligtig årligt at aftage ____ tons 
afgasset gylle svarende til ____ DE regnet efter leveret N, svarende til det kvantum afgasset gylle 
(”Returgylle”) fra BET som Leverandøren lovligt kan udbringe på de markarealer Leverandøren har rådighed 
over. 

4.2  

Eventuel overskydende afgasset gylle som leverandøren ikke tager retur betaler Leverandøren et gebyr til 
BET på p.t. kr. per ____ DE svarende til ___    _tons rågylle. BET formidler afsætning af overskydende 
afgasset gylle til tredjemand. BET forestår transport af den overskydende afgassede gylle i henhold til 
betingelserne i bilag B. 

4.3 

Returgyllen leveres af BET i Leverandørens lagertank indenfor en radius på max. 25 km fra BET og max 30 
km landvejskørsel fra biogasanlægget. Ønskes den afgassede gylle leveret andet steds end 
afhentningsstedet for rågyllen, betales en aftalt afgift per m3 som er afstandsafhængig fra rågyllens 
afhentningssted. Der skal være etableret pumpestuds ved gylletankene. Returgyllen leveres i 
gylletankvogne med pumpestuds. BET accepterer, at transportøren af hensyn til smittefare, ikke må køre 
direkte fra en leverandør til en anden leverandør med gylle eller returgylle. 

4.4 

Leverandøren er ansvarlig for at Leverandørens lagertank har tilstrækkelig kapacitet til at aftage den aftalte 
returgylle. 

4.5 
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Leverandøren modtager halvårligt opgørelse af leveret afgasset biomasse med angivelse af dato og 
mængden af den leverede afgassede gylle. Opgørelsen fremsenders af BET til  Leverandøren, inden 
udgangen af hvert års september måned.  

4.6 

Leverandøren er opmærksom på, at Biogasanlægget kan fungere med andet organisk materiale end gylle, 
gødning, halm og biomasse fra landbrug. Såfremt sådan andet organisk materiale påtænkes anvendt af BET, 
skal dette først aftales med Leverandøren forinden sådant materiale kan bringes i anvendelse. Alt organisk 
materiale der anvendes i Biogasanlægget skal overholde gældende bestemmelser i miljø- og 
veterinærlovgivningen.   

4.7 

BET er berettiget til at etablere et separat biogasanlæg der baserer sig på andet organisk materiale end det 
organiske materiale der er omhandlet af § 4.5, eksempelvis slam, og under den forudsætning, at der ikke 
sker en sammenblanding af organisk materiale leveret af en Leverandør.   

4.8 

Såfremt BET etablere et separationsanlæg har  Leverandøren mulighed for at få returgyllen tilbage i en 
separeret form.  Leverandøren betaler da et separationsgebyr der fremgår af bilag B. BET kan uden 
beregning til  Leverandøren frit råde over den fraseparerede fiber. 

4.9 
Såfremt BET anskaffer et tranportabel separationsanlæg har BET muligheden for at separere den tyndeste 
rågylle efter BETs vurdering og kun afhente fiberen til biogasanlægget. Ønsker Leverandøren rågylle 
separeret med den transportable separationsanlæg, betaler Leverandøren et gebyr til BET som fremgår af 
bilag B.?????? 

§5. 

Gebyr og betalings betingelser 

5.1 

Leverandøren betaler de i bilag B aftalte priser og omkostninger til BET.  

5.2 

Ved levering af rå gylle med et tørstofindhold på under de i bilag B angivne normtal er BET hos 
Leverandøren berettiget til at opkræve et gebyr (”Tørstofgebyr”) baseret på den i bilag B angivne tabel. Ved 
levering af rå gylle med et højere tørstofindhold en det aftalte normtal er Leverandøren berettiget til en 
bonus som angivet i bilag C. Tørstofindholdet beregnes som et gennemsnit af de af Leverandøren 
gennemførte leverancer i en 12 måneders periode. 

5.3 

BET betaler Leverandøren en pris (”Returpris”) jf. bilag B.  

5.4 

BET fremsender hver den 15. juli og hver den 15. december til Leverandøren en opgørelse over de påløbne 
gebyr og Returpriser relateret til de forgangne måneders leveringer. Leverandøren er forpligtig at betale en 
saldo i BET´s favør senest 14 dage efter modtagelsen af faktura på den opgjorte saldo. Ved for sen betaling 
tillægges en morarente på 2,2 % pr. påbegyndt måned. 

5.5 
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De aftalte gebyrer og Returpriser reguleres hver den 1. januar første gang den 1. januar 2012 efter en 
forudgående forhandling mellem BET og Leverandøren. Ved den årlige regulering tages der udgangspunkt i 
gældende markedspriser. 

§ 6. 

Overdækning af fortank - lagertank 

6.1 

Leverandøren etablerer alene eller i samarbejde med andre Leverandører en fortank til eksklusiv brug for 
opbevaring og afhentning af den gylle Leverandøren  skal levere til BET (Biogasanlægget), såfremt gyllen 
ikke kan afhentes direkte fra spaltestalden. Kapaciteten fastsættes af BET i samråd med Leverandøren jf. 
2.7. Tanken etableres på en passende location og efter aftale med BET. Tanken skal, til enhver tid, 
overholde gældende lovgivning herom. 

6.2 

Leverandøren etablerer desuden en lagertank. Tanken skal, til enhver tid, overholde gældende lovgivning 
herom. 

6.3 

Såfremt nødvendige tilladelser til etablering af overdækket fortank og lagertank ikke kan opnås er både BET 
og Leverandøren berettiget til at træde tilbage fra Aftalen.  

6.4  

Al renholdelse, fornyelse, vedligeholdelse, forsikring mm. af fortank, lagertank og overdækning påhviler 
Leverandøren og sker uden udgift for BET. 

§7. 

Øvrige aftalevilkår 

7.1 

Leverandøren er uberettiget til at overdrage sine respektive rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen 
til tredjemand med mindre  BET meddeler sit skriftlige samtykke hertil.  BET er, med mindre særlige forhold 
gør sig gældende, pligtig at acceptere Leverandørens overdragelse i tilfælde af Leverandørens salg af sin 
ejendom/svine/kvæg/kalkunproduktion til tredjemand. Aftalen kan dog opsiges af Leverandøren ved salg af 
produktionen jf. § 9.4. 

7.2 

Leverandørens omlægning af egen produktion ved eksempelvis at flytte en produktion fra en af 
Leverandørens ejendomme til en anden af Leverandørens ejendomme skal meddeles  BET senest 8 uger 
forud for omlægningen.  BET er i sådanne tilfælde berettiget til at opsige Aftalen med 4 ugers varsel, 
såfremt den af Leverandøren planlagte omlægning væsentlig forringer  BET´s vilkår. 

7.3 

I tilfælde hvor BET ikke kan aftage den aftalte mængde gylle på grund af midlertidig stop eller fejl på 
Biogasanlægget er BET berettiget til at reducere den for Aftaleperioden aftalte gyllemængde efter 
forudgående skriftlig meddelelse herom til  Leverandøren.  Leverandøren er herefter berettiget til, at 
anvende/afsætte den ikke afgassede gylle til eget brug eller til anden side. BET udarbejder i samarbejde 
med Leverandøren en beredskabsplan, der skal træde i kraft, såfremt Leverandøren ikke ved egen 
foranstaltning kan disponere over den mængde gylle BET ikke midlertidigt kan aftage. 

7.4 



 Page 39 
 

BET  kan ikke gøres erstatningsansvarlig eller på nogen måde pålægges risikoen for eventuel spredning eller 
overførsel af sygdom, ukrudts frø m.m. fra andre ejendomme eller besætninger i forbindelse med 
afhentning af gylle eller levering af Returgylle. 

§ 8. 

Betingelser, ikrafttræden og ophør 

8.1 

Videre er Aftalen fra Parternes side i det hele betinget af Biogasanlæggets opførelse og drift inden 
udgangen af 2012. 

8.2 

Aftalen træder i kraft 30 dage forud for opstarten af Biogasanlægget. Aftalen ophører den 31. december 
2022 (”Aftaleperioden”). Måtte biogasanlægget ikke være opført og klar til opstarttest inden ugangen af 
august måned 2012 udsættes ikrafttrædelsestidspunktet til et mellem Parterne nærmere aftalt tidspunkt. 
Ikrafttrædelsestidspunktet kan dog ikke ligge senere end 14 dage efter BET´s meddelelse om, at 
Biogasanlægget er klar til opstart test. 

8.3 

Aftalen er fra leverandørens side uopsigelig i Aftaleperioden. BET kan i Aftaleperioden opsige Aftalen med 
et skriftligt varsel på seks måneder, såfremt Biogasanlægget ikke fungerer eller kan anvendes som forudsat 
af BET. 

8.4 

Leverandøren skal være berettiget til at opsige Aftalen med tolv måneders skriftlig varsel ved 
leverandørens endelige ophør med drift af animalsk produktion. Endelig ophør med drift af animalsk 
produktion anses ikke at foreligge, såfremt denne produktion fortsættes af ægtefælle eller anden 
tilsvarende nærtstående person, eller selskab ejet helt eller delvist af sådanne personer.  Leverandøren er 
endvidere berettiget til at opsige Aftalen med 12 måneders forudgående varsel til ophør ved et kalenderårs 
udgang, såfremt han kan anvise anden tilsvarende Leverandør der skal godkendes af  BET, eller såfremt han 
betaler en bod til BET på 500.000 kr. Boden forfalder til betaling samtidig med ophør af gylleleverancer til 
BET.  

8.5 

Parterne er opmærksomme på, at der løbende kan ske en lovpligtig revurdering af Leverandørens forhold, 
VVM- godkendelse m.v., hvilket kan få indflydelse på Leverandørens mulighed for at opfylde de i Aftalen 
fastsatte leveringsmængder samt anvendelse af Returgyllen. Parterne er enige om i fællesskab med 
Leverandørforeningen loyalt at søge en løsning på sådanne eventuelle leveringsproblemer hos den enkelte 
leverandør. Kan Parterne ikke finde en løsning vil  BET være berettiget til med øjeblikkelig virkning at opsige 
Aftalen og kræve betaling af bod jf. § 9.4. 

8.6 

Konstaterer Leverandøren i sin besætning en alvorlig sygdom, og er Leverandøren som følge heraf 
nødsaget til at gennemføre en omfattende sanering af besætningen kan Leverandøren opsige Aftalen med 
tre måneders varsel og  BET kan med øjeblikkelig virkning stoppe for levering af gylle fra den pågældende 
Leverandør. 

8.7 

I tilfælde af en Parts gentagne misligholdelse af Aftalen, herunder leverandørens gentagne levering af gylle, 
der indeholder en mængde tørstof på under …% eller ved væsentlig misligholdelse af forpligtelserne i 
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Aftalen er den ikke misligholdende Part berettiget til  med øjeblikkelig virkning at ophæve Aftalen og fordre 
et hvert tab opstået som følge heraf erstattet af den misligholdende Part. Leverandørens manglende 
efterlevelse af henstillinger fra Leverandørforeningen vil være at betragte som en væsentlig misligholdelse 
af Aftalen. 

8.8 

Med mindre det udtrykkeligt aftales Parterne imellem er Parterne i forbindelse med Aftalen opfyldelse 
underlagt dansk rets sædvanlige gældende regler om erstatning og erstatningsansvar. 

§ 9. 

Hemmeligholdelse 

9.1 

Parterne er pligtige at hemmeligholde forhandlingerne samt indholdet af Aftalen. Parterne er ligeledes 
forpligtet til at hemmeligholde, hvad de i forbindelse med forhandlingerne måtte have erfaret om den 
anden part. Hemmeligholdelsespligten omfatter ikke oplysninger som anses for almindeligt kendte eller 
offentlige tilgængelige. Denne forpligtelse er tillige gældende, såfremt betingelserne i nærværende Aftale 
ikke opfyldes. 

§ 10. 

Genforhandling 

10.1 

I tilfælde af væsentlige ændringer i en Parts forudsætninger for indgåelsen af Aftalen er enhver af Parterne 
med 30 dages skriftlig varsel berettiget til at kræve en genforhandling af Aftalens vilkår. 

10.2 

Sammensætningen og størrelsen af Leverandørens besætning fremgår af bilag A. Eftersom væsentlige 
ændringer heri kan få indflydelse på såvel kvaliteten som mængden på den til BET  leverede gylle er 
Leverandøren pligtig straks skriftlig at orientere BET  om sådanne ændringer. BET  vil herefter kunne vælge 
at kræve en genforhandling af Aftalen vilkår. 

10.3 

Såfremt BET udvider sin produktionskapacitet eller såfremt eksisterende Leverandører ophører med at 
være Leverandør til BET  er Leverandøren forpligtet til at tilbyde sine eksisterende leverandører den ledige 
leverandør kapacitet på udbudsvilkår der fastsættes af  BET.  

§ 11. 

Værneting og lovvalg 

11.1 

Eventuelle tvister mellem parterne om Aftalens bestemmelser afgøres i henhold til dansk ret. 

11.2 

Såfremt en mindelig løsning mellem parterne ikke kan opnås, skal eventuelle tvistigheder afgøres ved 
voldgift i København, idet en sådan tvist for voldgift afgøres af én voldgiftsdommer udpeget af Det Danske 
Voldgiftsinstitut i København. Voldgiftsretten træffer selv bestemmelse om proceduren for sagens 
behandling og tager i sin kendelse stilling til, hvem der skal betale sagens omkostninger. Når sagen er 
optaget til kendelse, skal denne afsiges senest 4 uger herefter. Den afsagte kendelse er endelig og kan ikke 
indbringes for domstolene. 
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Uenighed om den årlige prisregulering for gylle, returgylle eller den separerede returgylle kan dog ikke 
indbringes for voldgift. Såfremt enighed ikke kan opnås inden 4 uger efter at BET  har fremsat påkrav om 
prisregulering for det kommende år fastsættes prisreguleringen som stigningen i nettoprisindekset opgjort 
for den seneste reguleringsperiode for nettoprisindekset.  

§ 12. 

Omkostninger 

12.1 

Parterne betaler hver egne omkostninger til egne rådgivere, idet omkostninger i forbindelse med 
udfærdigelsen af Aftalen afholdes af BET og Leverandøren med halvdelen til hver. 

§ 13. 

Underskrifter 

13.1 

Nærværende aftale underskrives i 2 eksemplarer, hvoraf Leverandøren modtager ét eksemplar  og BET 
modtager ét eksemplar. 

 

Tønder, den      

 

Som Leverandør 

 

Bioenergi Tønder ApS 

 

Bilag A. Aftalt leverance af husdyrgødning 

 

Der leveres gødning fra: 

 

Type               Stk.  Måneder på stald 

Malkekøer 

Ungdyr 

Søer med smågrise 

Slagtesvin (årsproduktion) 

Andet 

 

Gylleleverancen er beregnet til                        ______ m3/år 

Normtørstof er fastlagt til                                ______ % TS 
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Næringsstof leveret i henhold til gennemsnitlige normer beregnet til: 

Leveret kvælstof (total N)   ______ kg/år 

Leveret kvælstof (ammonium N)  ______ kg/år 

Leveret fosfor    ______ kg/år 

Leveret kali    ______ kg/år 

Den faktisk leverede mængde, tørstof og næringsstof opgøres halvårligt i henhold til leverancerne. 

 

Der er aftalt tilbagelevering af: 

Afgasset biomasse med    ______ kg N/år 

Væskefraktion fra afgasset og separeret biomasse med  ______ kg N/år 

Den forventede mængde retur biomasse beregnet til  ______ m3/år   

 

Bilag B. Prisblad 

Priserne fastsættes én gang årligt ved forhandling mellem Leverandøren og BET . 

Nedenstående priser er gældende for 2010 

 

Betaling for næringsstoffer: 

Gylle leveret til biogasanlægget 

Kvælstof   ____ kr./kg 

Fosfor   ____ kr./kg 

Kali   ____ kr./kg 

 

Behandlingsafgift p.t.  ____ kr./tons 

 

Afgasset gylle til Leverandøren 

Kvælstof   ____ kr./kg 

Fosfor   ____ kr./kg 

Kali   ____ kr./kg 

 

Afsætning af afgasset biomasse  

ud over dækning af leveret N 

Kvælstof   ____ kr./kg 

Fosfor   ____ kr./kg 

Kali   ____ kr./kg 
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Transport 

Transport af gylle  ____ kr./t 

Transport af fast gødning  ____ kr./t 

 

Separations behandlingsafgift 

Separation af afgasset biomasse  

således at væskefraktionen  

overholder kravene til lavteknologisk  

separation p.t.  ___10,00_ kr./t 

 

Bortskaffelsesafgift 

Afgift per tons gylle som ikke kan hjemtages p.t. _________ kr./t 

 

Bilag C. Normtørstofangivelse 

 

Bonus/gebyr 

Bonus/gebyr for afvigelser ift. Normtørstof beregnes efter nedenstående figur 
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7 Synergieffekter ved samlokalisering af produktion af biogas og bioethanol 

Udarbejdet af projektleder Peter B. Nissen, BET 

Bio-Energipark Tønder har som vision at etablere en bioenergipark, hvor man optimerer synergieffekterne 

ved produktionen, derfor er en fastlæggelse af synergieffekter vigtig.  

Her beskrives synergieffekterne ved bioethanol og biogas i forbindelse med forberedelserne til at placere et 

20MW biogasanlæg nord for Tønder.  

Ved produktion af 2G bioethanol af hele planten som BET tidligere har lavet et feasibility studie på giver det 

en optimal udnyttelse af planten til bioethanol og biogasproduktion. Der er i feasibility studiet fundet at 1 

tons plantemasse kan producere 98 liter bioethanol og 40 m3 metan, svarende til 62 m3 biogas, og 

Omregnes konceptets nøgletal med det forventede udbytte på 15 tons TS / ha, så svarer det til en 

ethanolproduktion på 4,7 m3 ethanol og ca. 3.600 m3 biogas pr. ha 3, og hvis man  bruger restproduktet til 

biogasproduktion – separerer den afgassede biomasse i en væske fraktion og en fiberfraktion,har man også 

en fiberfraktion der kan afbrændes  – altså en Win-win situation! 

Bioethanolen sælges primært som 2G bioethanol, biogassen opgraderes i det etablerede 

opgraderingsanlæg og injekteres i naturgasnettet. Fiberfraktionen afbrændes i den planlagte 

afbrændingsenhed som også skal kunne afbrænde fiberfraktionen fra gyllesepareringen og 

slamfiberfraktionen. Hermed skulle der kunne produceres nok energi til at dække hele bioenergiparkens 

energiforbrug, ligesom der vil være energi til el-produktionen. 

Biogasproduktionen af primært gylle kommer op på ca. 28 mio. m3 biogas som skal opgraderes, her 

kommer der også en synergieffekt ind, idet det er det samme opgraderingsanlæg der behandler både 

biogassen fra ”gyllebiogasanlægget” som fra ”bioethanol- biogasanlægget” og evt. også fra 

”slambiogasanlægget”. Med hovedvægten på biogas fra gylle produceres 28 mio. m3 biogas (der er gylle 

nok til den dobbelte biogasmængde), fra slam ca. 10 mio. m3 biogas og fra bioethanoldelen alt afhængig 

hvor stort anlægget bygges – her fastlagt til 40 mio. m3 biogas, i alt ca. 80 mio. m3 biogas.  

Ved at bruge seriedrift og selektiv hydrolyse kan der opnås et biogasmerudbytte på 30%. 

Omkostninger ved at bruge samme opgraderingsanlæg betyder lavere omkostninger på 

opgraderingsanlægget behandlet m3 biogas. 

Den varmeproducerende enhed udnyttes ligeledes optimalt, idet anlægget forsynes fra de tre biogaslinjer 

og kan herigennem forsyne anlæggende med procesenergi samt producere el af den overskydende energi. 

Synergieffekten kan også ses nedenstående konceptskitse. 

                                                           
3 Etablering af et 2. generations bioethanolanlæg på energimajsensilage samt etablering af et biogasanlæg April 

2009(BET). 
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8 Skatteministeriet svar vedrørende afregning af biogas til naturgasnettet 
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9 Driftsøkonomiske modeller validering og følsomhedsvurdering 
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10 Tekniske muligheder for opgradering/rensning af biogas for levering til naturgasnettet 

Udarbejdet af projektleder Peter B. Nissen, BET 

Opgradering af biogas til naturgasnettet er i dag en teknisk mulighed – og de teknikker som umiddelbart 

har betydning i forbindelse med opgradering af biogas er i princippet, at man fjerner CO2, svovl, 

komprimerer, tørrer og transporterer den via naturgasnettet. Hovedretningslinjerne er beskrevet i Gas 

reglementet afsnit A, bilag 1A. 

Vi har i Tønder valgt at se på to forskellige typer for opgraderingsanlæg, trykvandsanlægget er en kendt og 

meget udbredt teknologi, og BCM-teknologien. 

10.1 Trykvandsanlæg  

Nedenunder vises skematisk et Trykvandsanlæg som Malmberg kan levere. Anlægget består af følgende 

hovedkomponenter: Absorptions- og Desorptionskolonne, kompressorer og blæsere, kølere, og en 

downstream-gastørrer. 

Før biogassen indføres i Trykvandsanlægget skal der foretages en grov rensning af svovl og/eller ske en 

tørring. Ved indførsel i absorptionskolonnen fjernes H2S og CO2 fra biogassen. 

Biogas bliver indført i bunden af absorptionskolonnen. Absorptionskolonnen gennemstrømmes af biogas. 

Under tryk sker absorptionen af H2S og CO2. Biogassen forlader i renset format absorptionskolonnen og 

biogassen bliver, nu tørret. 

Spildevandet med H2S og CO2 føres ind i en to-trins rensning. Rensningen af spildevandet bliver udført 

under tryk.  

Den desorberede biogas med høj methan indhold returneres til absorptionskolonnen hvorved tab af CH4 

(Methan) kan reduceres. Spildevandet føres efter en rensning over i en 2. desorptionskolonne og bliver her 

renset fuldstændigt.  Udstødningsgassen indeholder cirka 0,1 vol. % H2S og omkring 30 vol.% CO2 . 

Spildevandet bliver efter afkøling igen indført i Absorptionskolonnen.  Processen kan ses i nedenstående 

figur. 
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70 – 80 procent af opgraderingens elforbrug kan genindvindes, ligesom der ikke bruges kemikalier i denne 

proces, vandforbruget er under 10 m3/døgn. Prisindikationen på et 4800 m3/h anlæg ligger på ca. xxx mio. 

kr. 

10.2 BCM- Teknologien 

BCM – Teknologien deles op i 5 hovedprocesser, som kan ses på nedenstående oversigt, hvor de er placeret 

på procestrinene: 

• Desulphurization. Hydrogensulfid (H2S) skal fjernes fra biogas, før biogassen føres ind i 

aminsystemet; det bliver gennemført i den ufortyndede væske. Biogas føres gennem et specielt 

belagt aktivt kulfilter system. Systemet har en høj lasteevne til hydrogensulfid (H2S), som er 

konverteret i systemet i elementært svovl og holdes dér.  

• I slutningen af dets levetid, kan det fuldt lastede aktivt kul sammen med fordøjet materiale fra 

biogas systemet, spredes på markerne. På denne måde er det fjernede svovl igen indsat i sin 

naturlige cyklus. 

• Dehumidification, den rå mættede biogas tørres ved hjælp af damp, Dehumidification er en vigtig 

funktion så biogassen ikke ændre koncentrationen. 

• Non-Pressurized Amine Wash. Fjernelse af CO2 fra biogassen. Den tørrede biogas føres nu ind i en 

trykfri vaskekolonne som indeholder en vandig aminopløsning, gennemstrømningen foregår fra top 

til bund, og derfor gas i den modsatte retning. Vaskeprocessen foregår ved en temperatur på 320 

og pakningen i kolonnen øger den tilgængelige overflade, så der kan foregå en optimal adskillelse 

mellem gas og flydende faser.  På grund af processens egenskaber, kan animvask systemet 

absorbere (fjerne) end stor del af kuldioxiden fra biogassen. Methan i biogassen reagerer ikke på 

rengøringsmidlet, og kan fjernes fra toppen af kolonnen med en høj bio-methan renhed. 

Selektiviteten af vask løsning sikrer et minimalt tab af methan, nemlig <0,1 %. 

• Køle - og tørring af Bio-methan. Biogassen skal efter at være blevet renset nedkøles og tørres igen. 

Derfor føres massen gennem en varmeveksler, hvor vandet, og amindampe fra biogassen 

kondensere på den kølige overflade af varmeveksleren så det føres tilbage til vaskedelen.. Den 

rensede indføres i injektionsdelen. 

• Der foregår nu en regenerering af vaske væsken. Den brugte vaskeopløsning som indeholder 

kuldioxid som er indsamlet i bunden af kolonnen føres nu gennem en regerereingsproces for at 

fjerne den absorberede kuldioxid ved hjælp af varme fra vaskeprocessen og væsken kan 

recirkuleres i systemet. 
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10.3 Energi Omkostninger  

Indtil for nylig var den mest økonomiske proces til opgradering af biogas PSA teknologien, men aminvask 

produktionsanlægget/ BCM- teknologien kræver kun 25 % af DWW- teknologien.  

10.4 Methan tab 

Methan tabene ved de trykbaserede vandvask og pres swap adsorptionsprocesser er begge på samme 

niveau – mellem 2,9 og 7 %, mens aminvask – BCM teknologien ligger på 0,03 %. 

Den høje selektivitet af rengøringsmidlet i ikke-trykbaseret BCM- teknologi (aminvask) giver mulighed for, 

ikke blot en meget høj methan renhed, men holder også metan tabet på et minimum. Dette er den 

afgørende faktor for rentabiliteten af biogas opgradering. 

Valg af opgraderingsanlæg vil blive foretaget på et senere tidspunkt, og anlægspriserne ligger mellem 36 - 

41,3 mio. kr.   
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11 Estimering af direkte og afledte beskæftigelsesmæssige effekter  

Udarbejdet af projektleder Peter B. Nissen, BET 

Denne beskrivelse er udarbejdet af BET som et led i ”Forundersøgelser til etablering af biogasanlæg i Bio-

Energipark Tønder”, som er et udredningsarbejde, der undersøger mulighederne for etablering af et 

biogasanlæg på basis af gylle og anden råvare. 

Analysen af de regionaløkonomiske effekter ved etablering af et anlæg til biogasproduktion på basis af gylle 

og anden biomasse i den sydlige del af Sønderjylland er ikke medtaget i denne del, kun den direkte 

indflydelse som driften af anlægget vil resultere i. 

De samlede investeringsudgifter til biogas- og opgraderingsanlæg beløber sig til 673 mio. kr. Ifølge de 

foreliggende budgetter forventes et årligt driftsresultat i størrelsesordenen 100 mio. kr. med en 

forentningen af egenkapitalen på 15 %. 

Direkte ansatte på biogasanlægget: 59-60 (32 chauffører, 22 på selve anlægget, 1-2 analysedel, 4½ 

administra.). Hertil vil der komme de afledte jobs i landbruget og følgeerhverv, som i henhold til 

Fødevareøkonomisk Institut, Rapport nr. 167, år 2004 kan opgøres på følgende måde: 

Bruttoindtjening/produktionsværdi per DE i landbruget – 2.245 kr./DE/år; 

Bruttoindtjening/produktionsværdi i tilknyttede erhverv – 10.345 kr./DE/år og beskæftigelsen i landbruget 

på 0,0345 personer/DE/år. 
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12 Konference om biogasproduktion i Syddanmark afholdt 27. maj 2010, Brundtlandcentret 

Planlagt og afholdt på baggrund af ide og hovedindsats fra UdviklingsRåd Sønderjylland  

12.1 Invitation 
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12.2 Deltagerliste 

Navn Organisation 

Aksel Buchholt Forening for Danske Biogasanlæg 

Anders Jeppesen Assens Biogas 

Anders Johan Møller-Lund Odense Kommune 

Anders Rosenkvist Rosenlykke IS 

Arne Overath Schaumann 

Asger Myken DONG Energy 

Bernd Maier-Staud Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 

Bjarke Pålsson Naturgas Fyn A/S 

Bjarne Thomsen FødevarerErhverv 

Bo Jessen Tønder kommune 

Bo K. Ludvigsen Tønder Forsyning 

Børge V. Nielsen Aabenraa Kommune 

Chr. Lundegaard Assens Biogas 

Christian Dyre Schaumann 

Christian Eriksen ProjectZero 

Christian Kern Kernel Naturgas Fyn A/S 

Claudia Visse Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 

Claus Schmidt UdviklingsRåd Sønderjylland 

Cuong Luu-Bauer Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter 

Dr. Bernd Morawe Schwarting Biosystem GmbH 

Else Libach Hansen Sønderborg Kommune 

Erik A. Frederiksen Assens Biogas 

Erling Christensen Sønderjysk Biogas 

Frank Kolboom Haase Energietechnik AG 

Gert Berndt Landbosyd 

Gert Bjørn Petersen MEC Energy Nordic Aps 

Gert Nielsen Naturgas Fyn A/S 

Gesche Matz NORTH-TEC Maschinenbau GmbH 

Gorm Casper IHK Flensburg 

Hans Henrik Fischer Bio-Energipark Tønder 

Hans Henrik Hansen NIRAS A/S 

Hans Jørgen Stougaard DAGS Aps 

Henrik Frandsen Sønderjysk Landboforening 

Henry Grosmann Sønderborg Kommune 

Holger Stühff Stühff GmbH 

Hr. Olsen Biogasservice Nord 

Ingrid Nissen Bio Energipark Tønder 

Jacob N. Pedersen Oscar Consult 

Jacob Sandholt DONG Energy 

Jakob Lorenzen Trekantområdet Danmark 

Jakob Vibe_Pedersen P&I Engineering ApS 

Jan Riecker Moller & Company 

Jens Bo Holm Nielsen Aalborg Universitet 

Jens Born Flensburg Universitet 

Jens Kristian Larsen Wulf Johannsen KG GmbH & Co. 

Jess Nøbølle Alfred Pedersen & Søn 

Jörg Polzer Haase Energietechnik AG 
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Navn Organisation 

Jørgen Popp Petersen Landwirtschaftlicher Hauptverein für Nordschleswig 

Jørn Ebbesen Sønderjysk Biogas 

Karen Sack Schwarting Biosystem GmbH 

Karl Martin Schelde CBMI (Agro Business Park) 

Karsten Jensen Tønder Kommune 

Kenneth Kunz PKS Engineering 

Kim Brandt 3F Aabenraa 

Kim Lorenzen Team Mineralöle GmbH & Co. KG 

Kim Paamand GasCon 

Klaus Kristensen Middelfart Kommune 

Klaus Stougård DAGS Aps 

Kurt Hjort Gregersen FØI, Københavns Universitet 

Lars Andresen DAGS Aps 

Lars Holm Renew Energy 

Lars Kjeld Jensen Sønderjysk Landboforening 

Lars Nielsen Sønderjysk Biogas 

Leo Petersen Udviklingsråd Sønderjylland 

Lisbeth Ljungstrøm Ribe Biogas A/S 

Martin Boe Madsen Assens Biogas 

Martin Paarup Østergaard Regional Udvikling, Region Syddanmark 

Michael Foerster Stadtwerke Lübeck GmbH 

Michael T Sangild BioenergiSyd 
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