
Biogas  - Landbrugets muligheder - eller er der 
udfordringer? 



Biogas er fremtiden

• Eksperter anslår at 80% af alt organisk gødning vil gå 

gennem et biogas anlæg inden for de kommende 5 år



Antallet af biogasanlæg fremover begrænser ”det normale input”

• Hidtil har mange anlæg brugt madaffald, slagteriaffald,  
majs, roer, fiskeaffald mv, som de store gas-boostere

Andelen af majs og roer(energiafgrøder)bliver reduceret            
kraftigt fremover.

Andelen af halm (og græs) stiger kraftigt

• Tørstofindholdet i afgasset gylle stiger, pga større 
tilsætning af halm og afgrøderester.



Hvor kommer gassen fra i årerne fremover?



Hvad betyder højt tørstof umiddelbart
- fordele og udfordringer

• Tykkere gylle, som umiddelbart har sværere ved at 

trække ned i jorden. Risiko for større fordampning ved 

slangeudlægning

• Mindre ammonium-N = lavere udnyttelsesgrad pr kg 

Total-N

• Flydelaget kommer af sig selv

• Mere kulstof retur 





Andre fordele/ufordringer ved biogasgylle

• Ensartet vare i alle tanke

• Dvs. gødningsplanen bliver meget mere præcis og nemmere 
at optimere

• Afgasset gylle lugter stort set ikke

• Sparet transport til eksterne tanke / gyllemodtagere

• Umuligt at få præcis de samme næringsstoffer tilbage 
som man afleverer

• Areal til areal - Kg N til Kg N eller Tons til Tons

• Undtagelsesbrug (Kvægbrug 2) skal være særlig opmærksomme.



Løsningerne findes

• Designergylle, separation osv.

• Giver mulighed for at få optimere næringsstofferne optimalt 

og f.eks mulighed for at få en stor del af tørstof-delen 

længere væk eller et oplagt produkt for landmænd uden 

gyllebeholdere.

• Så sæt krav til dit biogas-anlæg





• Tag kontakt til andre der er leverandør /aftager fra 

Biogasanlæg og hør til deres erfaringer

• Har ikke kendskab til nogen der har fortrudt Biogas



Tag kontakt til andre der er leverandører/aftagere 
fra Biogasanlæg og spørg til deres erfaringer.

Har ikke kendskab til nogen,
der har fortrudt at gå med i et biogasanlæg.
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