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Flere fordele og muligheder 

Hæve andelen af vedvarende energi. 

Beskytte miljøet. 

Nedbringe udledningen af CO2. 

Fremme udviklingen af højteknologiske løsninger. 

 

Muligheder for udnyttelse af afgrøder og restprodukter fra 

landbruget ligger i: 

Gylle og anden husdyrgødning i biogasanlæg. 

Halm i kraftvarmeanlæg. 

Flerårige energiafgrøder, f.eks. pil. 

Korn og rapsolie. 
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Lokale landmænd og forbrugere 

Udgangspunkt i lokalsamfundet. 

Hvad vil I her lokalt og hvilke muligheder har I.  

Gylle til rådighed. 

Andre substrater (majs) kan skaffes. 

Distribution af gas eller varme. 

Fjernvarmenet mangler.  

Gasnettet er måske en mulighed. 

Måske findes lokale investorer til lokalt biogasanlæg. 

Vi vil gerne opnå fordele for lokale investorer. 

Små lokalsamfund skal måske have særlige vilkår. 

Både landmænd og varmeforbrugere skal have fordele. 
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Biogas reducerer CO2 emissionen 

1 ton gylle kan give en reduktion på 90 kg CO2     

     CO2 udledning  Andel af biomasse i   

     pr. indbygger   samlet energiforbrug 

 USA        20,6 tons                3,2 pct. 

 Danmark          9,8 tons            13,2 pct. 

 Brasilien          1,8 tons     26,5 pct. 

 Nepal           0,1 tons      86,6 pct.    

Hvis 40 pct. af gyllen i DK afgasses, vil udledningen   

 reduceres med ca. 140 kg pr. indbygger 

20.000 km’s kørsel i bil giver typisk 3-4 tons CO2 

I Kina findes over 25 mill. biogasanlæg (mange små) 
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Biogas – gårdanlæg. >7.000 anlæg i D 

     0,772 kr. pr. kWh (m. varmesalg 

     nulpunkt 1,20-1,60 kr./kWh) 

 

 

Erneuerbare 

Energien  

Gesetzes 2012 

 

 

      

     25 eurocent = 1,87 kr. pr. kWh 

 

 

 

TopAgrar 
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Nøgletal for biogas fra gylle 

1 tons gylle giver 10 – 13 m3 metan 

1 m3 metan = 10 kWh 

 

Virkningsgrad el på 4 kWh 

Virkningsgrad varme på 5 kWh inkl. procesvarme 

 

El indtægt    3,09 kr./m3 metan 

Varmeindtægt   1,40 kr./m3 metan 

I alt pr. m3 biogas  2,92 kr./m3 biogas 
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Forudsætninger for biogas lige nu! 

Elpris på 77,2 øre/kWh (højere pris i vente). 

Anlægstilskud kan søges (20%, dog maks. 30 mio. kr.). 

Kommunegaranti (60%, giver lånemulighed og billige lån). 

Egenfinansiering (20%, lånemulighed vanskelig og dyr). 

75% af mængden skal være husdyrgødning 
 

Affald med højt energiindhold er og bliver en mangelvare. 
 

Mange mulige projekter fremadrettet. 

 Alle forventer bedre rammevilkår. 

 Få anlæg er etableret i de senere år. 
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Finansiering og indtjening 

Svært at finde god og prisdygtig afsætning for varme. 

 Der er tab i fjernvarmenet, og nettet skal finansieres. 

 Forbrugerne vil ikke betale mere end billigere alternativer. 

 Varmeforsyningsloven sikrer forbrugerne en lav pris. 
 

Ligestilling mellem biogas til el og naturgas ikke på plads. 

 Biogas i naturgasnettet endnu ikke mulig. Ved ligestilling 

 med produktion til kraftvarme bliver det interessant. 
 

Landbruget er i økonomisk krise og er flere steder under 

 nedslidning og afvikling – råstof kan mangle på sigt. 

 Krav til forrentning af egenfinansiering min. 10%. 
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Landbruget kan ikke alene 

Nye anlæg vil få problemer med at opnå langvarige

 kontrakter om levering (Mårbjerg). Man må ikke tro, at 

 landmænd kan/vil investere eller binde sig med de vilkår, 

 der generelt bliver budt dem lige nu. 
   

Grøn vækst, miljøgodkendelser, dyrevelfærd kan tvinge 

 husdyrproducenter til afvikling.  

 Harmoniregler er kun få steder motivation til biogasanlæg. 
  

Energiafgrøder som majs giver flere muligheder for  

 udvikling, men er også kontroversiel. 
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Krav til anlægget  

Billigt og simpelt anlæg. 

Robust og funktionelt. 

Kendt og velafprøvet teknologi med gode referencer. 

Lave driftsomkostninger. 

Lave omkostninger til service og vedligehold. 
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Eksempel – her i området 

Anlæg i svinetæt område. 

60% af husdyrgødningen vil være til rådighed. 

Fiberfraktion kan leveres i begrænset omfang. 

Industriaffald, slam, husholdningsaffald mm. indgår ikke. 

Majs indgår som en mulighed. 

Afsætning af gas til naturgasnettet 4 kr./Nm3 metan. 

El- og varmepriser til sammenligning 77,2 øre pr. kWh og 

 300 kr. pr. MWh. Varmesalg på 95 % af produktionen. 

20% tilskud og 60% kommunegaranti. 

Rente 5,5%, 20 årig finansiering. 

Transport 18 kr./ton for gylle og 36 kr./ton for majs. 
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Biomasser og mængder 

 Kvæggylle             30.000 t 

 Svinegylle           146.000 t 

 Fiberfraktion               1.500 t 

 Fjerkrægødning              4.000 t 

 I alt             181.500 t 

 Alternativ med majs   + 37.500 t  

 

Investeringsbehov 58-76 mio. kr. 

Anlægstilskud 20% og kommunegaranti med lav lånerente. 

Fiberfraktion leveres omkostningsfrit. 

Behandlingsgebyr på 3 kr. pr. ton gylle. 
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Økonomisk resultat – årligt 

Resultat uden majs ved 4 kr./Nm3 metan                               

 og uden behandlingsgebyr      - 3.546 t kr. 

El- og varmesalg uden majs ved                                    

 300 kr./MWh varme        - 4.283 t kr. 

 Balanceprisen for gas i forhold til elprisen                        

 på 77,2 øre er ca. 3,60 kr./Nm3 metan 

Behandlingsgebyr 3 kr./ton og gassalg  - 3.018 t kr.  

 Krav til gaspris 5,80 kr./Nm3 metan                 

Kun svinegylle (181.500 t)      - 4.888 t kr. 

 Krav til gaspris 7,95 kr./Nm3 metan, elpris 1,60 kr./kWh 

Kun kvæggylle (181.500 t)      - 2.890 t kr. 

 Krav til gaspris 5,70 kr. Nm3 metan, elpris 1,20 kr./kWh  
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Økonomisk resultat med majs 

Kvæggylle             30.000 t 

Svinegylle            146.000 t 

Fiberfraktion               1.500 t 

Fjerkrægødning              4.000 t 

Majs                37.500 t 

I alt             219.000 t  

 

 Majs er indregnet til 225 kr. pr. ton 

 Resultat med majs ved 4 kr./Nm3 metan      + 75 t kr. 

 

 Resultatforøgelse         3.621 t kr. 
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Følsomhedsanalyser 

Ændringer i overskud før skat pr. år: 

Plus 75 kr./ton majs       - 2.813 t.kr  

Minus 10% i gasudbytte      - 2.372 t kr.  

Minus 0,40 kr./Nm3 metan      - 2.125 t kr. 

Minus 1% trst. i gylle       - 1.416 t kr. 

Minus 50 kr./MWh ved varmesalg   - 1.051 t kr. 

Løbetid på lån kun 15 år      - 966 t kr. 

Kun 15 % anlægstilskud      -  317 t kr. 

Plus 0,5 % rente        - 212 t kr. 
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Økonomi i anlæg ved Sønderborg 

Beregninger vha. modeller fra energistyrelsen 

Tilsvarende mængder af gylle, fjerkrægødning, fiber, majs  

Procesvarme på basis af halm/flis 

 

Gassalg til 4,00 kr./Nm3 metan v. anlæg uden majs 

Årligt resultat med ren husdyrgødning   - 2.835 t kr. 

 Forrentning af eget indskud  - 11,4 %      

 

Gassalg til 4,20 kr./Nm3 metan v. anlæg med majs 

Årligt resultat inkl. 15-17 % majs       2.972 t kr. 

 Forrentning af eget indskud   10,8 %      



- Et naturligt valg for det professionelle landbrug 

  

 

 

 

 

Tak for opmærksomheden 


