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Jordens befolkning vokser, og vi har brug for mere mad. Klimaforandringerne er både en
realitet og en trussel. Svaret er simpelt: Vi må og skal bruge vores biologiske ressourcer
bedre, så der bliver mad til flere, mindre miljø- og klimabelastning per produceret enhed,
og fornybar biologisk materiale nok til at producere erstatningen for hvad vi nu får fra den
fossile råolie (f.eks. materialer, kemikalier og plastik).
Den gode nyhed er, at man ved at gøre dette kan skabe rigtig mange nye gode job; og
at teknologierne allerede for en stor del er udviklet. Det kan lade sig gøre. Optimismen
ligger i, at vi i Danmark allerede er rigtig gode til grønne teknologier, biologisk produktion
og fødevareproduktion. Næste skridt er at komme op i skala, optimere processerne og vise
det virker.
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Vi bevæger os allerede mod ”Det biobaserede samfund”: Mindre spild ved at få mere
ud af det vi dyrker, høster, producerer og spiser; udvikling af biobaserede alternativer til
oliebaserede produkter: bioenergi, bioplastik og biokemikalier. Plus lokalt produceret
proteinrigt dyrefoder og nye typer af sunde fødevareingredienser; og sidst men ikke mindst
cirkulering af næringsstoffer tilbage til jorden. Vi kan allerede nu få flere typer produkter fra
biomasse end fra olien.
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Tilgængelige biomasse-ressourcer i Danmark er meget mere end halm! Det er rester
fra både landbrug, skovbrug, fiskeri, fødevareindustrien, parker, haver, og husholdninger.
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Det er lettere at få overblik over biomasse-mulighederne, hvis man bruger navne og
farver, der viser hvad biomasserne er.

Den gule
halm og
træflis.

De grønne blade af f.eks.
græs, kløver og roetoppe.

Kan vi få fra havet
(fisk, tang, muslinger osv.)

Alt det vi kan
få ud af restmaterialer fra
animalsk
produktion.

Det organiske
indhold i slam
fra rensningsanlæg.

Rester fra plantebaseret produktion
af foder og fødevarer.

I alle farvetyperne er der stort potentiale i
at indsamle rester fra økologisk produktion;
og spændende nye muligheder ved at dyrke
svampe eller insekter på biologiske restmaterialer. Herved skabes nye proteinholdige
biomasser!

5

Udnyttelse af biomasse-ressourcerne kaldes også ”Bioraffinering”. Bioraffinering
bygger på, at enzymer fra mikroorganismer lukker biomassens struktur op, så de
enkelte dele af biomassen bliver tilgængelige og kan bruges til mad og foder; samt
substrat til at dyrke bakterier og svampe, der igen herved kan producere biobaserede
materialer, kemikalier og energi.
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Værdipyramiden giver et billede af de mange muligheder, vi har for at skabe værdi fra
biomassen. Lavest værdi vindes, hvis vi brænder biomasse til at producere elektricitet
og varme. Den lave værdi skyldes, at vi ikke udnytter de biologiske ressourcers
strukturer - kun biomassens energiindhold.

Den optimerede måde at bruge biomasse på er således at udnytte hver af biomassens komponenter bedst muligt; både energiindhold, struktur og næringsværdi.
Altså forsøge at få så meget som muligt brugt højest oppe i værdipyramiden: til
sundhedsfremme, fødevareingredienser, foderingredienser og til også at erstatte de
produkter, vi nu får fra råolien, med biobaserede kemikalier og nye funktionelle
materialer, såsom f.eks. biobaseret og biologisk nedbrydeligt plastik.
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Der er basalt to måder, at udnytte de forskellige komponenter i biomassen på: At bruge
enzymer til at nedbryde biomassen til enkeltmolekyler, der kan bruges til at dyrke svampe
og bakterier på. De udvalgte bakteriestammer kan så producere nye byggeklodser til biokemikalier og biomaterialer.
Og hvis man dyrker gærsvampe på disse substrater, kan man få produceret bioethanol til at
erstatte en del af den fossile benzin, vi nu bruger til transport; alt sammen for at nedskære
CO2-emissionerne og udvikle nye, bæredygtige løsninger.
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Den anden vej at gå er at skille f.eks. plantebiomassen ad i protein, cellulose fibre,
hemicellulose og lignin. Og så bruge hver af disse dele til at producere nye værdifulde
produkter.
Tegningen viser en række af de spændende muligheder. Kombinationen af A og B er, at man
gør som i B og derefter nedbryder cellulosefibrene til enkeltmolekyler, hvorpå man kan dyrke
svampe og bakterier, som producerer biokemikalier, biomaterialer og bioenergi.
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Bioøkonomi-mulighederne for Danmark er rigtig store. Et af de mest oplagte områder er
at omlægge dele af kornarealet til græs, specielt på marginale jorde. Der kan høstes op
til den dobbelte mængde biomasse fra græs per hektar sammenlignet med korn.
Grunden er, at græs er grønt og gror ved at udnytte solens energi flere måneder om året.
Græs er også mere miljøvenligt, da græssets rodsystem gennem den lange vækstsæson
udnytter næringen godt og herved afgiver mindre forurening til grundvand, søer og åer.
Ud over en miljøvenlig produktion har den grønne biomasse fra græs og kløver også på
sigt potentiale til at skabe større foder- og fødevareværdi per hektar; og til at skabe
arbejdspladser og teknologiførerskab.
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Både græs og f.eks. kløver kan producere mere proteinrigt foder, end hvis vi brugte hele
marken til f.eks. foderbyg. Det kan give mere lokalt produceret, proteinrigt foder i Danmark
og samtidig kan vi også få sunde fødevareingredienser fra bioraffinering af den grønne
biomasse.
Når vi bioraffinerer en afgrøde som græs, skabes flere job i forbindelse med, at de mange
typer produkter produceres og afsættes.
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I fremtiden vil havets biologiske ressourcer blive udnyttet til meget mere end fiskeri.
Fokus her er at gøre det både miljøskånsomt og smart. Tankegangen er det samme som for
landbrugsafgrøderne: Vi skal ikke blot bruge 50% af fisken til at spise. Vi skal bruge alle dele
af fisken.
Og vi skal ikke kun bruge fisk fra havet, vi skal også bruge tangen, muslingerne og nye
spændende biomasser såsom søpølser og vandmænd.
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Tegningen til venstre viser den store rigdom, der er i forhold til biologiske ressourcer i havet
og dets potentiale til at blive omdannet til sunde og værdifulde produkter.
Tegningen til højre viser potentialet i at bruge alt det, vi ellers kalder affald fra
fiskeindustrien, lige fra fisken kommer op af havet til fileten ligger på tallerkenen.
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De danske kooperative fødevareproducenter, Arla (mælk), Danish Crown (animalsk
produktion), og KMC (kartofler) er allerede udviklet til at være blandt Danmarks fremmeste eksempler på bioraffinaderier, hvor råvarens fulde potentiale udnyttes effektivt.
Tegningen viser udviklingen af brug af de værdifulde stoffer, der er i vallen efter
osteproduktion.
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Uden udnyttelse af disse sidestrømme ville Arla ikke have den position med hensyn til
både markedsandel, værdidannelse og ikke mindst arbejdspladser, som de har i dag.
Der er tilsvarende store endnu ikke fuldt udnyttede potentialer i mange flere dele af
den danske agroindustri, f.eks. møllerier, bryggerier, biotekvirksomheder osv.
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Husholdningsaffald er en ressource med stort endnu uudnyttet potentiale.
Tidligere tider blev det deponeret og afbrændt på losse-pladser. Det gav årsag til meget store
CO2-emissioner. Danmark har stået i spidsen globalt set i forhold til at få udviklet meget
effektiv forbrændingsteknologi, hvorved husholdningsaffald omdannes til elektricitet og
(fjern)varme.
Affaldshåndteringsteknologierne er nu udviklet endnu mere: F.eks. ved produktion af biogas
fra husholdningsaffald udnyttes biomassen bedre end ved afbrænding, da der herved kan
cirkuleres værdifulde stoffer tilbage til jorden; og biogas kan bruges til transport-brændstof.
Næste skridt fremad er at omdanne de biologiske ressourcer fra husholdningsaffald til mere
værdifulde produkter, hvor potentialet udnyttes endnu bedre.
DONG´s REnescience teknologi, baseret på at den organiske del af affaldet gøres flydende
vha. enzymbehandling, er et spændende skridt fremad i denne mere ressourceeffektive
retning.
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Slam fra f.eks. rensningsanlæg har et forbavsende stort indhold af organisk materiale. Det
kan udnyttes ved at blive omdannet (f.eks. via HTL, hydrothermal liquifaction) til en BioOlie,
der kan bruges til f.eks. skibsbrændstof. Men det kan også bruges til at dyrke bakterier på;
bakterier der kan producere byggeklodser til f.eks. bioplastik.
Fosforindholdet kan genindvindes og bruges som gødning.
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Bedre udnyttelse af de biologiske ressourcer er en af de største muligheder vi har i
Danmark for at skabe nye arbejdspladser, og samtidig styrke vores teknologiførerskab
inden for biologisk produktion. Samtidig får vi udnyttet vores lokale produktionsgrundlag,
jorden og solen, endnu bedre.
Ved at udvikle bioøkonomien vil vi kunne bidrage til at være blandt de absolut ledende
i forhold til at få udviklet teknologier til et mere bæredygtigt globalt samfund. Bedre brug
af de biologiske ressourcer er et vigtigt og stort kort i forhold til at mindske CO2forureningen; og dermed også et område med stort potentiale til at mindske den trussel
som klimaforandringer udgør.
Den tredje grundpille i forhold til hvad bioøkonomien kan bidrage med i form af større
både global og lokal bæredygtighed er, at biomassen rummer komponenter, der kan give
basis for nye typer sunde foderingredienser, til både mennesker og dyr. Bedre tarmsundhed
kan hjælpe til at nedsætte brugen af antibiotika i husdyrhold og dermed også nedsætte
risikoen for udvikling af yderligere antibiotikaresistens. En af fremtidens store trusler mod
menneskets sundhed.
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Potentialet for jobskabelse via bioøkonomisk satsning er et af de stærkeste kort, vi har
på hånden til at skabe lokale arbejdspladser – også uden for de store byer. Det giver
social bæredygtighed, særlig fordi bioøkonomiens arbejdspladser er af så mange
forskellige typer; med plads til mange slags talent og kræfter.
Hvis vi indretter vores dyrkningssystemer smart, kan vi øge deres produktivitet,
samtidig med at deres påvirkning af miljøet reduceres! Men nye
afgrøder og dyrkningssystemer kræver nye metoder
til udnyttelse og værdiskabelse.
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