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Side 3 

 
Drømmen om en markant 
højere biogasproduktion på 
Bornholm 
Danmark er godt på vej til at blive 100% forsynende med biogas. Det står klart 

efter en massiv indsats og fokus på biogas som en stærk metode til dels at sikre 

binding af CO2 og methan fra husdyrs-gødning samt omdannelse af disse til fx grøn 

energi til transport-sektoren og industrien.  

Regeringens plan ‘Danmark kan mere II ’fra d. 19. april 2022 indvarslede et stærkere fokus på 

Biogas i Danmark. Dette fokus er en reel udbygning af Regeringens præsentation af ‘Danmarks 

Gasstrategi ’fra 2021, hvor målet er, at Danmarks forbrug af naturgas bliver afløst af biogas senest 

i år 2035.  

Som følge af den geopolitiske situation med Ruslands invasion af Ukraine og den efterfølgende 

europæiske frigørelse fra den russiske naturgas-forsyning, er dette mål blevet fremrykket op til 

flere gange. Læg dertil at et forøget fokus på naturgassens klimamæssige påvirkning naturligt gør, 

at en markant højere biogas-produktion, fra mange kanter, er et ønskeligt scenarie. 

Centralt står vi dermed en fremrykning og forøgelse af biogasproduktionen i Danmark. Bornholms 

Landbrug & Fødevarers ønske er, at afsøge mulighederne for, at Bornholm tager del i denne 

udvikling og dermed skabe fundamentet for en markant højere udnyttelse af den bornholmske 

biomasse til produktion af biogas og grønne brændstoffer til den tunge transport og industrien 

på øen. 

Målet med Biogasplan Bornholm 

Visionen for Biogasplan Bornholm er at optegne mulighedsrum for, hvordan en væsentlig højere 

biogas-produktion kan skabes på Bornholm samt hvordan denne produktion tager del i og indgår 

i den generelle grønne omstilling på Bornholm. 

Bornholm er særlig — i et biogasperspektiv — ved, at det netop er en ø, som ikke er forbundet til 

det danske gasnet. Det betyder, at der er særlig spørgsmål og overvejelser, som har en mere 

markant betydning for at sikre biogassens produktion og anvendelse her end mange andre steder 

i Danmark. For det første er det vigtigt, at biomassen findes blandt øens bedrifter, virksomheder, 

husholdning m.m. Det giver i et klima- og bæredygtighedsperspektiv næppe megen mening at 
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skulle importere og dermed fragte på vand en større mængde biomasse, for at opretholde en 

lokal biogasproduktion. For det andet, giver det i dette perspektiv lige så lidt mening at skulle 

eksportere den producerede biogas over vand og dermed belaste miljøet på anden vis. 

Det er i vores optik vigtigt, at vi sikrer en lokal udnyttelse af biomasse og produktion af biogas 

som skal sikre en selvforsyning og anvendelse af biogas på øen. Det konkluderes fra flere sider, at 

“der samlet set er en miljø- og klimamæssig gevinst ved afgasning af forskellige biomasse-

sammensætninger” (Aarhus Universitet 2021) og at netop en højere biogasproduktion er vigtig 

for udledningen af CO2 og methan fra landbruget. 

Dette giver dog også unikke muligheder for, at lade biogasproduktionen indgå som et centralt 

element i at sikre en regulær cirkulær økonomi og energiproduktion (og energiudnyttelse) på 

Bornholm. Bornholm er ikke koblet på det nationale gasledningsværk, men har allerede i dag en 

biogasproduktion der omdanner biogas til varme og el.  

Bornholm har med den eksisterende biomasse et potentiale til at producere op til 4 gange mere 

biogas og dermed langt mere biogas til f.eks. LBG (Liquified Biogas), CBG (Compressed Biogas) og 

indgå i produktionen af metanol. Det er brændstoffer, som den tunge transportsektor, 

skibstrafikken og industrien på Bornholm inden for kort tid får brug for. 

Bornholms Landbrug & Fødevarer påtager sig serveretten og koordinationsrollen i at få 

Biogasplan Bornholm søsat. Det skal nævnes, at der for at sikre en markant højere 

biogasproduktion på Bornholm, vil skulle anvendes en større mængde halm, som risikerer at 

presse øens halmværker. Dette kræver opmærksomhed, således at gode løsninger kan findes på 

dette område. Se mere under afsnittet ’Halm-perspektivet’ på side 20. 

Det har ligeledes været et mål for ‘Biogasplan Bornholm’ at facilitere: 

1. En konkret udviklingsplan for etableringen af en ambitiøs biogasproduktion på Bornholm. 

2. En tilkendegivelse fra de centrale aktører, som skal henholdsvis levere biomassen og aftage 

biogassen (i forskellige former) og som dermed, er helt centrale dele af denne udviklingsplan. 

3. En tilkendegivelse fra det politiske niveau om, at man ønsker at bakke op om planens 

anbefalinger og milepæle. 

Denne plan præsenterer fortrinsvis arbejdet med pkt. 1, mens vi har arbejdet indgående med pkt. 

2 og pkt. 3 gennem direkte dialog med de centrale samarbejdspartnere, politisk og administrativ 

del i Bornholms Regionskommune samt de bornholmske leverandørforeninger. 
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Efterspørgslen på biogas i de kommende år 

I Danmark er mængden af produceret biogas forøget betragteligt i de seneste år. Således antager 

mængden af biogas 37% af Danmarks samlede gasforbrug i slutningen af 2022 og 

brancheforeningen Biogas Danmark melder i november 2022, at Danmark kan blive 100% 

forsynet med biogas inden udgangen af 2027. 

VIDEN ➝ Biogas er en gas som består primært af gasserne kuldioxid (CO2) og 

methan (CH4). Biogas opstår ved iltfri nedbrydning af organisk materiale som fx 

husdyrsgødning og har været produceret i Danmark siden 1920’erne — og særligt 

fra 1980’erne og frem (Aarhus Universitet 2022a). 

Der vil i fremtiden til stadighed være behov for markante mængder af gas i særligt industrien og 

til at sikre tung transport på både land og hav (Energy Supply 2022). Det er vigtigt, for at indfri 

ambitionerne om et fossilfrit Danmark inden år 2050, at den grønne omstilling sikrer, at naturgas 

fortrænges til fordel for grøn biogas. Denne udvikling skal skabe en markant reduktion i 

udledningen af drivhusgasser i Danmark. 

VIDEN ➝ “Siden 1990 er de årlige drivhusgasudledninger faldet fra 70,8 til 50,8 

mio. ton CO2-ækv. i 2017 svarende til en reduktion på 29 pct. I 2030 forventes 

udledningerne at være faldet til 38 mio. ton svarende til en reduktion på 46 pct.” 

(Energistyrelsen 2019, s. 55). 

Biogas på Bornholm siden 2007 

På Bornholm har biogasproduktion været en realitet siden 2007 (etableret under navnet Biokraft), 

hvor anlægget dog undergik både ejerskifte og opgradering i starten af 2019, hvor etableringen 

af Bornholms Bioenergi ApS blev en realitet, så anlægget i dag er en del af Bigadan. 

Det eksisterende anlægs kapacitet og produktion 

Det eksisterende anlæg modtager på nuværende tidspunkt i omegnen af 135.000 tons biomasse 

om året, hvoraf husdyrsgødning og slagteriaffald udgør den primære del. Dertil anvendes lokalt 

industriaffald og fibre fra de lokale bedrifter, som leverer til anlægget. Restproduktet med den 

afgassede biomasse leveres tilbage til bedrif-terne, som anvender dette som gødning på marken. 

I dag bruges biogassen til at producere elektricitet og fjernevarme i anlæggets gasmotorer.  

Anlægget producerer i dag ca. 6 millioner m3 methan (CH₄) samt 4 millioner m3 ren kuldioxid 

(CO2). Det giver en samlet mængde på ca. 10 millioner m3 biogas. 
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Planens baggrund 

Med udgangspunkt i en række klimaworkshops, som Bornholms Landbrug & Fødevarer var værter 

for i slutningen af 2021 og i starten af 2022, satte vi os det mål at samle de væsentligste 

interessenter, som kunne skabe fundamentet for en markant højere biogas-produktion på 

Bornholm. 

Set fra det bornholmske landbrugs side, er en højere biogasproduktion én af de vigtige tiltag for 

at nedbringe drivhusgasudledningerne fra erhvervet, og skal ses i sammenhæng med branchens 

generelle fokus på at effektivisere og reducere på udledningen af især kuldioxid (CO2) og methan 

(CH₄). 

Projektet har bestået af en interessentgruppe hvis medlemmer har bestået af repræsentanter fra 

energisektoren, offentlige myndighed, biogasproducent, erhvervsorganisationer, 

transportsektoren m.m. 

Derfor er tiden rigtig for en større biogasproduktion på 
Bornholm 

Det er oplagt, at Bornholm tager et markant udviklingsskridt i retning af en større 

biogasproduktion af flere årsager. 

• For det første, er tiden rigtig, da den geopolitiske situation, stigende energipriser og 

forsyningsudfordringer udfordrer lokale virksomheders brug af naturgas. 

• For det andet, har vi på Bornholm allerede et velfungerende biogasanlæg, som med fordel 

kan udbygges eftersom vi har en uudnyttet biomasse.  

• For det tredje, er Regeringens ønske, at brugen af biomasse til energiproduktion og 

brændstoffer speedes op og det er lovet, at investeringer og fokus vil blive lagt i denne 

udvikling.  

• For det fjerde, er Bornholm udpeget som national test-ø og fyrtårn indenfor den grønne 

omstilling, og det er således oplagt, at netop den bornholmske biomasse udnyttes til fulde, 

for at indfri de store forventninger og mål for øens grønne udvikling i de kommende år. 

• For det femte, indgår biogasproduktionen som en stor og vigtig del af det cirkulære kredsløb 

i landbruget, hvor vigtige næringsstoffer bringes tilbage til de enkelte bedrifter. 
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• For det sjette, er en højere biogasproduktion et afgørende element i landbrugets 

klimadagsorden om nedbringelse af branchens generelle CO2-udledning. 

Dertil kan ligges, at det bornholmske landbrugs generelle store fokus på bæredygtighed, med 

fordel kan blive en stærkere og mere integreret del af øens grønne omstilling. Bornholms 

Landbrug & Fødevarer er dermed parate til at tage et fundamentalt ansvar for at landbrugets 

evne til rent faktisk at kunne levere biomasse til den grønne produktion af energi og ressourcer, 

bliver en realitet i et betydeligt omfang og med et betydeligt bidrag. 

Biogassen positive klimaeffekter 

Biogasproduktionen er, med andre ord, en del af den grønne omstilling. Mange større 

biogasanlæg i Danmark leverer hver dag grøn energi til danske husstande og danske 

virksomheder. Biogas virker - også selvom vinden ikke blæser eller solen ikke skinner og er derfor 

et stærkt supplement til vind- og solenergi. Derudover er det håbet, at biogassen for alvor kan 

være løsningen på den grønne omstilling af den tunge transport, som ikke umiddelbart lader sig 

elektricificere.  

Biogas har det, som man kan kalde for en ‘dobbelt klimaeffekt’, da biogassen både opsamler den 

CO2 og metan (CH₄) som naturligt udledes af husdyr og som udgår fra husholdningsaffald og tillige 

fx leverer grøn energi til industrien samt grønne brændstoffer til den tunge transport. 

Endelig er biogassen en vigtig del af den cirkulære økonomi og recirkulerer dermed næringsstoffer 

og restprodukter fra husholdninger og industrien, som kan genanvendes som gødning. Med andre 

ord anser vi biogassen som en helt central del af landbrugets grønne omstilling og fundament for, 

at landbruget bliver en del af fremtidens klimaløsninger. 

Selv med en begrænset animalsk produktion i landbruget, vil vegetabilsk biomasse (som fx affald 

fra planteavl) kunne leveres til biogasproduktion og sikre, at denne allerede veludviklede proces, 

hvor biomasse udnyttes til biogasproduktion, sørger for, at målene om en grønnere 

energiproduktion rent faktisk opnås hurtigt. 

En større biogasproduktion kan vise sig som forudsætningen for at sikre landbrugets grønne 

omstilling samtidig med, at produktionsniveauet opretholdes som sikrer en fastholdelse af 

beskæftigelsen i sektoren. Det handler om at sikre balancen mellem øens konkurrenceevne og at 

nå i mål med de ambitiøse visioner på klimaområdet. Medfører en stigende biogasproduktion en 

nødvendig udvidelse af den animalske produktion på øen? Svaret er nej. I stedet sikrer en 

stigende biogasproduktion at vi får afgasset en langt større mængde af den biomasse, som 

allerede eksisterer på øen og som dagligt belaster miljøet - ikke pr. definition en udvidelse af 

biomassens størrelse. 
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Øvrige perspektiver for og muligheder med biogassen er, gennem en pyrolyse-proces, at 

producere biokul og gas, som bl.a. kan indgå som grønt brændstof i luftfarts-industrien og hvor 

kulstof bindes, hvorimod det uden denne proces ville være endt i atmosfæren. Biokul kan tilføres 

landbrugsjorden som jordforbedrings-middel og som kulstoflagring. Biogassen kan 

viderebehandles eller anvendes direkte som vedvarende energi. 

Inddragelse af de vigtigste aktører 

Det er for Bornholms Landbrug & Fødevarer vigtigt, at alle vigtige aktører har oplevet, at deres 

perspektiver, bidrag og anbefalinger nøje vurderes og så vidt muligt søges efterkommet i den 

endelige udforming af ‘Biogasplan Bornholm’. 

Vi er meget opmærksomme på, at en markant udbygning af biogas-produktionen på Bornholm er 

helt afhængig af, at mange forskellige aktører er en forankret del af udviklingsplanen og projektet. 

Disse aktører vil naturligt kunne variere fra hinanden i deres perspektiv på de konkrete løsninger, 

udfordringer og ønsker til hvordan denne biogasproduktion reelt bør udbygges. 

Det er således centralt, at ‘Biogasplan Bornholm’ bliver hele Bornholms Biogasplan til gavn for 

både industrien, den tunge transport, landbruget, den bornholmske befolkning m.m. 

Interessenter 

En større gruppe af centrale aktører og interessenter har indgået som 

sparringspartnere i vores arbejde med Biogasplan Bornholm. 

Arbejdet har dels været mere formaliseret inden for rammerne af en interessentgruppe, som 

gennem perioden har afholdt flere møder.  

Gruppen af centrale interessenter har bl.a. talt: 

• Bornholms Regionskommune (BRK) 

• Bornholms Energi og Forsyning (BEOF) 

• Nationalt Center for Grøn Energi 

• Rønne Havn 

• Business Center Bornholm (BCB) 

• Biomasse-leverandørforeningen 

• Halm-leverandørforeningen 
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• Bigadan / Bornholms Bioenergi 

Planens opbygning: 2 scenarier / mulighedsrum 

Således optegner vi to scenarier, som begge er realiserbare, men som tager udgangspunkt i to 

forskellige veje til en markant højere biogasproduktion på Bornholm. Disse to scenarier kalder vi 

for: 

1. “Max-gas”-modellen hvor der etableres en biogasproduktion med anvendelse af op til 600.000 

tons biomasse, som vil sikre en samlet effekt på i omegnen af 30 millioner m3 biogas og en 

reduktion på op til 38% af landbrugets C02-udledning på Bornholm. 

2. “Flex-gas”-modellen hvor anlægges produktionskraft løbende udbygges i takt med 

efterspørgslen på grøn gas blandt især øens industri- og transport-virksomheder. I denne 

model vil den producerede biogas løbende forøges og anvendelsesmulighederne vil kunne 

tilpasses og produktionen tilpasses efterspørgslen på henholdsvis flydende, komprimeret og 

ren biogas. Her vil udbygningen ske i etaper, hvilket vi har en række anbefalinger til. 

I det følgende vil vi præsentere to realistiske scenarier for biogasudvidelsen på Bornholm. Vores 

vægt (og anbefaling) vil antage scenarie 1 ‘Max-gas’-modellen, men hvor scenarie 2 antager et 

alternativ som kunne være farbar i fald, at scenarie 1 ikke kan realiseres. 
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2 scenarier for en højere 
biogasproduktion på 
Bornholm 
Scenarie 1: ‘Max-gas’ 

Målet for scenarie 1 “Max-gas” er, at skabe en biogasproduktion med brug af op til 600.000 tons 

biomasse, hvoraf størstedelen vil bestå af husdyrsgødning fra det bornholmske landbrug. Hertil 

vil desuden skulle anvendes omtrent 40.000-50.000 tons halm og samtidig vil bioaffald fra øens 

industri, slagteri og husholdninger tillige kunne indgå som biomassefundamentet. 

PERSPEKTIV ➝ Et anlæg i denne størrelse svarer til det biogasanlæg som i dag 

leverer biogas til den 69 hektar store grønne energipark GreenLab Skive, som 

danner rammen om det første regulære PtX-anlæg og cirkulære industri- og 

erhvervsområde i Danmark. 

Nøgletal for produktionen 

Ved en produktion som anvender op mod 600.000 tons biomasse årligt, vil effekten kunne give 

ca. 18-20 millioner m3 methan samt 12-14 millioner m3 CO2. Dette vil svare til en effekt på 230.000 

MWh pr. år, som vil kunne omdannes til 32.000 tons flydende CO2 og kunne sikre en 100% 

selvforsyning af biogas til den bornholmske transportsektor samt øens industrivirksomheder. 

Dette vil samtidig betyde, at op mod 70-80% af den samlede husdyrsgødning fra bornholmske 

bedrifter vil blive afgasset gennem biogasprocessen og dermed nedbringe udledningen af 

landbrugets drivhusgasser betragteligt. Bornholms Regionskommunes vision (i tråd med 

visionerne i DK2020 og dermed processen med at udvikle lokale klimahandleplaner) for 

nedbringelse af øens samlede CO2-udledning vil opnå et væsentligt bidrag fra en markant højere 

biogasproduktion. Dette vil tillige give mindre lugtgener for naboer til marker, som benytter den 

afgassede biomasse som gødning. 

Udvidelsen vil efter planen ske i to faser, hvor der i fase 1 vil blive håndteret op mod 400.000 tons 

biomasse per år mens der ved den fulde udnyttelse af øens biomassepotentiale, vil kunne 

håndteres op imod 600.000 tons biomasse per år. Det vurderes, at Bornholm har en maksimal 

kapacitet på forsyning af kvæg- og svinegylle på omtrent 700.000-750.000 tons biomasse årligt. 

I det følgende vil vi pege på nogle af de anvendelsesmuligheder for den lokaltproducerede biogas 

under ‘Max-gas’-scenariet. Dette er ikke en udtømmende liste og det må forventes, at der kan 
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vise sig andre spændende afsætnings- og brugsmuligheder for den producerede biogas på 

Bornholm som tiden skrider frem. 

Transportsektoren 

Transportsektoren kan meget vel blive en sektor, hvor overgangen fra fossilt brændsel til biogas 

kan vise sig særlig rentabel — både i et økonomisk og klimamæssigt regnestykke. Således viser 

erfaringerne fra de tankstationer, som allerede i dag leverer biogas til tung transport, at 

transportsektoren med fordel kan vælge biogasvejen — ikke mindst fordi, at prisen er tilpas lav 

til at være et reelt alternativ til fossilt brændsel samt da den eksisterende vognpark kan 

opgraderes til at kunne køre på biobrændstoffer. 

PERSPEKTIV ➝ “Transportområdet rummer den mest direkte vej til at fremme en 

produktion af ustøttet biogas, som vil reducere drivhusgas-udledningen i både 

landbruget og den tunge transportsektor på én gang” 

          — Henrik Høegh, formand, Biogas Danmark (Altinget 

2022). 

Overordnet set er der flere veje til at skabe et biobrændsel til den tunge transport ved brug af 

biogas. Her kan peges på opgraderet biogas samt metaniseret biogas, hvor biogassen 

hydrogeneres med brint til metan (Ea Energi Analyse & Syddansk Universitet 2017:35). Generelt 

er det tidligere vurderet, at ‘gas-vejen’ bliver billigere på sigt for transportsektoren end brugen 

af flydende biobrændstoffer: 

”’Gas-vejen’ er på kort sigt dyrere end flydende biobrændstoffer på grund af 

meromkostninger til at etablere infrastrukturen i form af gas-biler og 

gastankstationer. På lang sigt er dette scenarium imidlertid billigere. Det skyldes 

dels, at det er dyrere at distribuere flydende brændstoffer end gas, når 

gastankstationerne er bygget, og dels at de flydende brændstoffer forventes at 

forblive markant dyrere end biogas. 

”Gas-vejen” har samtidig et bedre klimaregnskab end ”den flydende vej”, fordi 

biogas anvender husdyrgødning og bidrager til en reduktion i udledningen af 

drivhusgasser herfra” (Energistyrelsen 2017). 

Dette skyldes for det første omkostninger til gas-lastbiler, gas-traktorer og andre former for tung 

transport kræver opgraderinger ift. drivmiddel m.m. (modsat brugen af flydende biobrændsel, 

hvor biomaterialet tilføres ved iblanding) og for det andet etableringen af gas-tankstationer med 

en tilpas komprimering og opbevaring af gassen (ift. trykforhold m.m.). Når denne infrastruktur 

er på plads, viser analyser, at ‘gas-vejen’ være markant billigere for transportsektoren og det er 

således også den vej, som vi i vores plan anbefaler. 
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PERSPEKTIV ➝ I dag driver fx Bigadan tankstationer til den tunge transport, som er 

opgraderet til at køre på biogas, i Jylland og Eon driver flere tankstationer til samme 

formål i København. Teknologien har vist sig både effektiv og rentabel for både 

vognmænd og biogas-selskaberne. 

Derfor foreslår vi helt konkret, at etableringen af en gas-tankstation bliver en integreret del af 

‘Max-gas’-modellen og sikrer således, at den tunge transport på øen vil være en del af ‘Max-gas’-

scenariet fra dette anlægs etablering. Dette vil muliggøre, at transport af biomassen fra bedriften 

til biogasanlægget og senere hen ved transport af det afgassede restprodukt, kan drives af et 

brændstof som selvsamme biogasanlæg producerer. Dette sikrer, at der hermed undgås import 

af brændsel til den tunge transport med skibsfart og dels, at den tunge transports udledning af 

drivhusgasser mindskes. 

Det er vores forventning og mål, at transportsektoren og tunge landbrugsmaskiner på Bornholm 

generelt kan drives af lokalproduceret biogas. Dette vil nedbringe transportsektorens generelle 

CO2-udledning markant og give mindre forurening for lokalbefolkningen og turister som besøger 

øen. 

‘Max-gas’-scenariet kan levere rigelige mængder til at skabe en selvforsynet tung 

transportssektor på Bornholm, som udelukkende kører på lokalproduceret biogas. Ligeledes vil 

landbrugssektoren på sigt kunne anvende samme teknologi til en bæredygtig opgradering af 

landbrugsmaskiner m.m. 

Blandt de transportvirksomheder, som ville være oplagte aftagere af lokalproduceret biogas, kan 

peges på Bech-Hansen & Studsgaard, BC Catering, Ole Holm Transport & Spedition, 

Vognmandsfirmaet Lennart Ipsen, Fugato m.fl. 

Industrien 

Bornholm har flere større industrivirksomheder og et stort antal mindre virksomheder indenfor 

fx håndværksproduktion som med fordel vil kunne benytte lokalproduceret biogas. I ‘Max-gas’-

scenariet er det muligt at levere biogassen i forskellige typer (ren gas gennem rør eller gas på 

flaske) alt efter efterspørgslen. 

PERSPEKTIV ➝ Siden starten af 2021 har isoleringsgiganten Rockwool anvendt 

biogas fremfor naturgas i produktionen. Analyser viser, at virksomheden har 

opnået en CO2-reduktion på mere end 70%. Sammen med en total omlægning til 

grøn elektricitet har det betydet, at virksomheden har kunnet mindske udledningen 

med 110.000 tons CO2 årligt (Rockwool 2023). 

Der vil også her være store CO2-reduktioner at hente, da bornholmske industrivirksomheder for 

det første kan anvende en lokalproduceret energiform, som i sig selv fortrænger drivhusgasser 
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fra landbrugsproduktionen, og for det andet sikrer, at gas ikke bliver transporteret over vand til 

øen, hvilket i sig selv er en klimamæssig udfordring. 

Denne omstilling kræver investeringer i infrastruktur og opbevaring af gassen hos 

virksomhederne. Vi anbefaler, at mulighederne for at sikre en decideret gasledning fra anlægget 

ved Aakirkeby til industrivirksomheder i Rønne undersøges, da dette vil være den optimale måde 

at transportere ren gas direkte til proces eller tanke hos disse virksomheder. 

Ligeledes anbefaler vi vejledning og rådgivning til industrivirksomhederne omkring de tiltag som 

kræves, for at kunne opbevare den rene biogas så tæt på virksomhedernes anlæg som muligt. 

Det vurderes af Bigadan selv, at en komplet omstilling af den tunge transport på land og 

industrien på Bornholm vil kræve produktion i omegnen af 3 millioner m3 methan årligt. Dette vil 

antage i størrelsesordenen 15-18 % af den samledes producerede methan årligt på anlægget 

under ‘Max-gas’-scenariet. Dette vil i sig selv kunne sikre en total omstilling af den tunge transport 

på Bornholm. Der er med andre ord rigelige mængder gas til at forsyne både den tunge transport 

på land samt industrien på Bornholm med lokalproduceret biogas. 

Blandt de virksomheder, som kunne tænkes at anvende lokalproduceret biogas, kan peges på 

Jensen Danmark, Hasle Refractories, Danish Crown og herunder kunsthåndværksvirksomheder 

som fx Det Kongelige Akademi i Nexø m.m. 

Bunker-hub: Grøn skibstrafik 

I april 2022 blev det udmeldt, at et konsortium af selskaber med Rønne Havn i spidsen, har som 

mål at gøre Bornholm til en såkaldt ‘Bunker Hub’, hvor skibsfarten i Rønne Havn skal kunne tanke 

grønne brændstoffer og sejle CO2-neutralt i fremtiden. Centralt står målet om, at “grønne PtX-

brændstoffer på sigt kan produceres lokalt med grøn strøm fra Energiø Bornholm” (Green Power 

Denmark 2022). 

Mere end 60.000 skibe sejler hvert år forbi Bornholm, og en central del af Energiø Bornholms 

realisering vil være, at tilbyde skibsfarten grønne brændstoffer, hvor grøn produceret el fra 

havvindmøller ud for Bornholm, ved hjælp af PtX-teknologier, kan “omdannes og forædles til 

bæredygtige brændstoffer i form af fx grøn metanol og ammoniak, som skibene kan sejle på” 

(Green Power Denmark 2022). 

PtX og biogas 

På sigt er ambitionen at skabe Power to X-anlæg (PtX) mange steder i Danmark inklusiv på 

Bornholm. PtX er i overvejende grad udpeget som den afgørende løsning, som reelt kan erstatte 

det fossile forbrug af brændsler og energi i industrien, den tunge vejtransport samt skibs- og 

luftfart (Dansk Energi 2020:3). 
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På den korte bane skal biogas ses som en løsning der kan indfri disse ambitioner med en kendt 

teknologi, hvor et markant større anlæg på Bornholm kan etableres på ca. 3 år og levere en langt 

grønne gas til industri og tung transport m.m. end ved anvendelse af fossile kilder. På sigt peges 

der på, at PtX er en grønnere og et mere effektivt setup. Hertil vil der stadig skulle bruges CO2 og 

biogasanlæg er således relevante i en PtX-sammenhæng (Dansk Energi 2020:8). Dette skyldes, at 

hvis målet om at producere PtX-produkter med karbon skal kunne realiseres, kræver det, at den 

anvendte karbon er grøn.  

VIDEN ➝ “Grøn karbon kan skaffes vha. af CO2-fangst (carbon capture) på store 

grønne, biogene udledningskilder fra fx biogas og biomasseanlæg og kan 

efterfølgende anvendes til produktion af PtX-produkter (carbon capture and 

utilization, CCU)” (Dansk Energi 2020:8). 

Afgasset biomasse til planteproduktion  

I dag modtages gylle, gyllefibre samt biomasse til afgasning. Afgasset gylle returneres til 

landmanden eller dennes samarbejdspartner (andre landmænd).   

Fremtidige perspektiver er store for både for landmand samt for biogasanlæg, ved at 

‘upcycle’/opgradere outputtet (næringsstofferne). Landbrug og gartnerier anvender forskellige 

bio- samt kunstigt fremstillede gødningsarter i produktionen og næring er vigtig for planternes 

vækstpotentiale. Outputtet fra biogasanlæg anvendes i dag i landbruget som næringsstofkilde, 

men ved at upcycle biomassen og inddele den i forskellige næringsstofprodukter øges 

anvendelsesmulighederne og værdien af produkterne - og sikrer en bedre planteproduktion på 

øens marker. 

Første års effekten af afgasset biomasse er højere da næringsstofferne er hurtigere 

plantetilgængelige og derved er udvaskningspotentialet mindre.   

Anvendelse af biogasprodukter er interessant for landmanden da nærings-stofindholdet er kendt 

og tæt på sammenligneligt med kunstgødning. Forsynings-sikkerheden er et vigtigt parameter da 

denne udfordres af verdensmarkedets priser og politiske beslutninger. En lokal produktion kan 

bidrage til en bedre og mere stabil næringsstofforsyning, samt et mere stabilt prissetup.   

Varmeplan 

Vi anbefaler at biogassen implementeres i varmeplaner, hvor en sammenslutning af fjernvarmen 

mellem Aakirkeby og Rønne kan sikre, at overskudsvarme fra biogasproduktionen kan bruges i 

fjernvarmenettet og sikre den optimale udnyttelse af biogasanlæggets produktion. 

Hvor stor en del af biogasproduktionen, som kan anvendes til denne forsyning, vil vi vurdere på 

et senere tidspunkt og i forbindelse med en større klarhed over aftagere inden for de forskellige 
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grupper (tung transport, industri- og produktions-virksomheder, som leverandør af grønne 

brændsler til skibstrafikken m.m.) 

100% selvforsyning af biogas 

‘Max-gas’-modellen vil sikre en produktion af en størrelsesorden, som vil gøre Bornholm 100% 

selvforsynet med lokalproduceret biogas til den tunge transport og øens industri- og 

produktionsvirksomheder. Der vil være rigelige mængder til dels den tunge transportsektor på 

land samt industrivirksomheder på øen. Herudover kan der tænkes leverancer til fx Bornholms 

Bunker Hub, som supplement for at sikre forsyningssikkerheden i energisektoren og lignende. I 

en tid hvor høje gaspriser på naturgas og hvor det må forventes, at der til stadighed pålægges 

afgift på fossile energikilder, vil prisen for at producere biogas uden tilskud være attraktivt i 

fremtiden. 

En del af den producerede CO2 kan ligeledes gemmes gennem den såkaldte ‘carbon capture and 

storage’-teknologi (CCS) og anvendes i en fremtidig PtX-produktion (Dansk Energi 2020:8). Dette 

vil kunne være en alternativ måde hvorpå der kan opnås markante CO2-reduktioner på og sikre 

CO2-opbygningen i et miljø, hvor der ikke vil kunne afsættes den fulde mængde CO2 på øen i 

årene frem mod en egentlig PtX-etablering. 

 

Scenarie 2: ‘Flex-gas’ 

Man kan vælge at se udbygningen af biogasproduktionen på Bornholm i et andet perspektiv. 

Dette perspektiv har vi valgt at kalde for ‘Flex-gas’ og dækker over det syn, at lade 

biogasproduktionen udvikle sig både i mængde og slutprodukt i takt med, at efterspørgslen efter 

biogassen, CO2 m.m. stiger. 

Dette perspektiv skal ses i lyset af, at Bornholm netop er en ø uden adgang til det nationale 

gasnet, hvortil det kan vise sig farbart at tage en mere fleksibel tilgang til biogasproduktionens 

udvidelse. 

Det skal dog samtidig understreges, at vores klare anbefaling er at afsøge mulighederne for at 

realisere scenarie 1 ‘Max-gas’, for at sikre tilførelsen af lokalproduceret biogas i rigelige mængder 

og med indfrielse af en markant CO2- og methanreduktion i landbruget indenfor få år. 

Nøgletal for produktionen 

Da der er tale om en fleksibel udvidelse af biogasproduktionen, kan vi i denne plan ikke give 

præcise nøgletal for biogasproduktionen. Dog kan det påpeges, at der naturligvis skal sikres en 

vis efterspørgsel på den enkelte type af biogas som ønskes leveret (fx ren gas til industrien), for 

at indtægtsgrundlaget står i et rentabelt perspektiv i forhold til investeringsgraden. 
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I dette scenarie kan man ligeledes forestille sig, at biogasproduktionen ad åre antager produktion 

af reservebrændsler og understøttelse af andre vitale grønne energikilder på øen, som må 

forventes relevant for at sikre forsyningssikkerheden. 

Vi vil (også i fremtiden) løbe ind i perioder med en lav grad af vind og sol, og her kan brugen af 

alternative grønne energikilder være vitale. Det er vigtigt at sikre en tilstrækkelig grad af 

produktionskapacitet i el- og varmenettet i spidsbelastnings-perioder og her kan 

biogasproduktionen indgå som et supplement.  

Anvendelsesmuligheder under scenarie 2 

Transportsektoren ved vejtransport og i landbrugssektoren vil kunne, ligesom under scenarie 1, 

være centrale aftagere af den producerede biogas. Ligesom under scenarie 1 ‘Max-gas’ vil det 

være ønskeligt at få etableret en varmeplan for forsyningen mellem biogasanlægget og lokale 

rør-net på øen (særligt i forhold til leveringen fra biogasanlægget til nettet i Rønne og 

nærområdet).  

Industrivirksomheder som i dag anvender propangas (LPG) og dermed komprimeret gas, kan med 

fordel blive aftagere af lokalproduceret biogas. Dette vil dels sikre lavere import af gas fra 

klimabelastende kilder og samtidig sikre forsynings-sikkerheden på øen. Vi anbefaler, at der 

skabes en stærk dialog med relevante industri- og produktionsvirksomhederne under dette 

scenarie for at sikre, at den rette mængde kan produceres lokalt og at den rette type af gas kan 

leveres på attraktive vilkår for begge parter. 
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Udfordringer & risici 
Al produktion af energi vil indebære risici og spild, som kan være klimabelastende og som således 

altid bør tages i betragtning. Der er vigtige nedslag, som vi vil fremhæve i denne sammenhæng. 

Centrale udfordringer 

Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på de udfordringer, som den konkrete udvikling af 

‘Biogasplan Bornholm ’kan møde. En række udfordringer, som vi kan ane allerede nu, oplistes 

nedenfor. Denne liste kan dermed ses som planens risikoanalyse. 

• Sikre at transporten af biomassen fra de enkelte landbrug til biogasanlæg, sker 

på en så grøn måde, som overhovedet muligt. 

• Sikre at biomasseleverandørerne opnår en tilfredsstillende afregning for 

biomassen og at klimakreditten forbliver landmandens. Det er afgørende for at 

der kan leveres en tilstrækkelig stor biomasse til biogas-produktionen. 

• Sikre en tilstrækkelig høj afsætning og pris, som er fundamentet for, at dels 

biomassen kan leveres på rentable vilkår samt at selve biogasproduktionen er 

rentabel. 

• Sikre at biogasproduktionen spiller effektivt sammen med og indgår naturligt i 

den grønne omstilling som helhed - herunder som underleverandør til fx et 

kommende PtX-anlæg på øen. 

Vi vil altid søge at være transparante og tydelige, når udfordringer opstår. Også for at sikre, at 

alle vigtige aktører kan byde ind med løsningsforslag og input, som kan sikre, at projektet igen 

kommer tilbage på sporet, hvis der måtte opstå spørgsmål til centrale aspekter ved 

biogasproduktionen. 

Transport-perspektivet 

Der må ved begge scenarier, og ikke mindst ved scenarie 1 ‘Max-gas’, forventes en betydelig 

højere transportaktivitet i området i forbindelse med transport af biomasse fra bedrifterne til 

biogasanlægget og retur. Det er vores klare anbefaling, at infrastrukturen omkring 

biogasanlægget optimeres på en måde, så denne transport er til mindst mulig gene i forhold til 

trafikken (ikke mindst omkring Rønnevej). 



 

 

Side 18 

Biomasse-perspektivet 

Det er tidligere vurderet, at biogas produceret på biomasse har en dokumenteret og signifikant 

positiv klimaindvirkning så længe biomassen kommer fra “affalds-produkter, som ikke 

konkurrerer med andre anvendelsesmuligheder” (Concito 2015). Dette inkluderer 

husdyrsgødning som i uhåndteret tilstand vil afgasse og levere markante mængder CO2 og 

methan til atmosfæren. Dog kan det netop ikke garanteres, at det samme gør sig gældende for 

alle former for fødevare-industriaffald. 

Det er vigtigt at sørge for, at en tilpas mængde biomasse kan leveres på rentable vilkår for øens 

bedrifter. Denne rentabilitet skal dog ikke udelukkende forstås økonomisk, men bør ses i et 

bredere perspektiv hvor landbrugets reduktioner anerkendes som en del af landbrugets samlede 

mål om at nedbringe drivhusgas-udledningerne i branchen. En grøn gasproduktion på Bornholm 

vil føre til CO2-reduktioner indenfor andre sektorer (som fx industrien og transportsektoren), og 

effekterne af disse værdier skal indtænkes i landbrugets bidrag i et samfunds-perspektiv. 

Halm-perspektivet 

Det er i vores optik afgørende, at den anvendte halm ikke tages fra eksisterende 

energiproduktion” (Concito 2015:43) og således fremtvinger brugen af mindre grønne 

energikilder i forbindelse med el- og varmeproduktion. På Bornholm har vi en begrænset mængde 

halm, og det bør altid nøje vurderes, hvordan halmforbruget i forhold til biogasproduktionen ikke 

skaber en unødig konkurrence ift. landbrugets eget brug og øens eksisterende halmværker. Det 

bør samtidig vurderes, hvordan halm, som ikke i dag kan indgå i energiproduktionen (fx som følge 

af manglende tørhed m.m.), kan anvendes i biogasproduktionen. 

Vores egne analyser viser følgende oversigt over tilgangen til halm på Bornholm: 

 2021 2022 

Areal med halmafgrøder  24.612 ha  26.547 ha  

Gennemsnit mængde halm på areal  4 tons/ha  4 T/ha  

Tons i alt  101.392 tons 102.891 tons 

Disse tal dækker over samtlige tilgængelige kornafgrøder, raps samt frøgræs. 

I 2018 lå halmgennemsnittet nærmere 3 tons/ha grundet tørke. I lignende scenarier skal 

mængden af halm således forventes reduceret. Et anlæg under ‘Max-gas’ scenariet må 

forventeligt benytte op mod 40.000 tons halm årligt. 

Metanlækage 

Det er ligeledes vigtigt, at den såkaldte ‘metanlækage’, som er en naturlig element ved ethvert 

biogasanlæg, holdes på et absolut minimum (se i øvrigt anbefalinger præsenteret i Concito 
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2015:22). Vores anbefaling er, at der sikres de optimale betingelser for methanhåndteringen ved 

det nye anlægs etablering og at der fra starten anvendes teknologier, som signifikant begrænser 

methan-udslippet fra biogasproduktionen. 

  



 

 

Side 20 

Udvalgte kilder 
• Aarhus Universitet (2016): “Biogasproduktions konsekvenser for 

drivhusgasudledning i landbruget, oktober 2016”. Kan læses online: 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Bioenergi/sr197.pdf  

• Aarhus Universitet (2020): “Bæredygtig biogas - klima og miljøeffekter af 

biogasproduktion” af: Jørgen E. Olesen, Henrik B. Møller, Søren O. Petersen, 

Peter Sørensen, Tavs Nyord og Sven G. Sommer. Kan læses online: 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Bioenergi/dca_rapport_nr175_baeredygtig

_biogas_-_klima_og_miljoeeffekter_af_biogasproduktion_-_2020.pdf  

• Aarhus Universitet (2022a): “Fakta om biogas”. Kan læses online: 

https://bce.au.dk/forskning/faciliteter/forsoegsbiogasanlaeg/fakta-om-

biogas 

• Aarhus Universitet (2022b): “Biogas: Miljø, klima og energiteknologi”. Kan 

læses online: 

https://bce.au.dk/forskning/faciliteter/forsoegsbiogasanlaeg/biogas-mke  

• Altinget (24. november 2022): “Biogas Danmark: Nyt regeringsgrundlag kan 

gøre gasforbruget 100 procent grønt i 2027” af Henrik Høegh. Kan læses 

online på: https://www.altinget.dk/forsyning/artikel/biogas-danmark-nyt-

regeringsgrundlag-kan-goere-gasforbruget-100-procent-groent-i-2027  

• Biogas Danmark (2021): “Biogas Outlook 2021”. Kan læses online på: 

https://www.biogas.dk/wp-content/uploads/2021/06/Biogas-Outlook-

2021.pdf  

• Bornholms Regionskommune (2020): “Bornholms energipolitik 2040”. Kan 

læses online på: https://www.brk.dk/Indflydelse-

Politik/Politikker/Documents/Energipolitik%202040%20Bornholms%20Reg

ionskommune.pdf  

• Bornholms Regionskommune (2020): “Bornholms energistrategi 2040”. Kan 

læses online på: https://www.brk.dk/Indflydelse-

Politik/Politikker/Documents/Energistrategi%202040%20Bornholms%20R

egionskommune.pdf  

• Concito (2015): “Bæredygtig biogasproduktion i Danmark”. Kan læses 

online på: 

https://concito.dk/files/dokumenter/artikler/biogas_rapport_240815.pdf 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Bioenergi/sr197.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Bioenergi/dca_rapport_nr175_baeredygtig_biogas_-_klima_og_miljoeeffekter_af_biogasproduktion_-_2020.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Bioenergi/dca_rapport_nr175_baeredygtig_biogas_-_klima_og_miljoeeffekter_af_biogasproduktion_-_2020.pdf
https://bce.au.dk/forskning/faciliteter/forsoegsbiogasanlaeg/fakta-om-biogas
https://bce.au.dk/forskning/faciliteter/forsoegsbiogasanlaeg/fakta-om-biogas
https://bce.au.dk/forskning/faciliteter/forsoegsbiogasanlaeg/biogas-mke
https://www.altinget.dk/forsyning/artikel/biogas-danmark-nyt-regeringsgrundlag-kan-goere-gasforbruget-100-procent-groent-i-2027
https://www.altinget.dk/forsyning/artikel/biogas-danmark-nyt-regeringsgrundlag-kan-goere-gasforbruget-100-procent-groent-i-2027
https://www.biogas.dk/wp-content/uploads/2021/06/Biogas-Outlook-2021.pdf
https://www.biogas.dk/wp-content/uploads/2021/06/Biogas-Outlook-2021.pdf
https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Politikker/Documents/Energipolitik%202040%20Bornholms%20Regionskommune.pdf
https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Politikker/Documents/Energipolitik%202040%20Bornholms%20Regionskommune.pdf
https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Politikker/Documents/Energipolitik%202040%20Bornholms%20Regionskommune.pdf
https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Politikker/Documents/Energistrategi%202040%20Bornholms%20Regionskommune.pdf
https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Politikker/Documents/Energistrategi%202040%20Bornholms%20Regionskommune.pdf
https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Politikker/Documents/Energistrategi%202040%20Bornholms%20Regionskommune.pdf
https://concito.dk/files/dokumenter/artikler/biogas_rapport_240815.pdf


 

 

Side 21 

• Dansk Energi (2020): “Anbefalinger til en dansk strategi for Power-to-X”. 

Kan læses online på: 

https://www.danskenergi.dk/files/media/dokumenter/2020-

11/Anbefalinger-til-en-dansk-strategi-for-Power-to-X.pdf  

• Energistyrelsen (2017): “Ny rapport peger på biogas til tung transport”. Kan 

læses online på: https://ens.dk/presse/ny-rapport-peger-paa-biogas-til-

tung-transport  

• Ea Energi Analyse & Syddansk Universitet (2017): “Biogas og andre VE 

brændstoffer til tung transport”. Kan læses online på: 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Bioenergi/biogas_og_anden_ve_til_tung_t

ransport.pdf 

• Energistyrelsen (2019): “Basisfremskrivning 2019”. Kan læses online på: 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/bf19.pdf  

• Energistyrelsen (2021): “Grøn Gasstrategi - Gassens rolle i den grønne 

omstilling”. Kan læses online på: 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Naturgas/groen_gasstrategi.pdf 

• Energy Supply (14. april 2021): “Der er meget at vinde ved at anvende 

biogas til tung industri - af Søren Eriksen, Formand, Dansk Gas Forening”. 

Kan læses online på: https://www.energy-

supply.dk/article/view/786384/klumme_der_er_meget_at_vinde_ved_at_a

nvende_biogas_til_tung_industri  

• Energy Supply (7. november 2022): “Det danske gasforbrug er faldet 

markant”. Kan læses online på: https://www.energy-

supply.dk/article/view/878895/det_danske_gasforbrug_er_faldet_markant 

• Green Power Denmark (7. april 2022): “PtX-konsortium vil gøre Bornholm til 

grøn bunker hub for skibsfarten”. Kan læses online på: 

https://greenpowerdenmark.dk/nyheder/ptx-konsortium-vil-goere-

bornholm-til-groen-bunker-hub-skibsfarten  

• Landbrug og Fødevarer: “Klima-neutral 2050”. Kan læses online på: 

https://lf.dk/viden-om/klima 

• Regeringen (2022): “Danmark kan mere II”. Kan læses online på: 

https://www.regeringen.dk/aktuelt/publikationer-og-

aftaletekster/danmark-kan-mere-ii/ 

• Rockwool (2023): “Et afgørende skridt mod en grønnere fremtid”. Kan læses 

online på: https://www.rockwool.com/dk/om-os/baeredygtighed/ 

https://www.danskenergi.dk/files/media/dokumenter/2020-11/Anbefalinger-til-en-dansk-strategi-for-Power-to-X.pdf
https://www.danskenergi.dk/files/media/dokumenter/2020-11/Anbefalinger-til-en-dansk-strategi-for-Power-to-X.pdf
https://ens.dk/presse/ny-rapport-peger-paa-biogas-til-tung-transport
https://ens.dk/presse/ny-rapport-peger-paa-biogas-til-tung-transport
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Bioenergi/biogas_og_anden_ve_til_tung_transport.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Bioenergi/biogas_og_anden_ve_til_tung_transport.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/bf19.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Naturgas/groen_gasstrategi.pdf
https://www.energy-supply.dk/article/view/786384/klumme_der_er_meget_at_vinde_ved_at_anvende_biogas_til_tung_industri
https://www.energy-supply.dk/article/view/786384/klumme_der_er_meget_at_vinde_ved_at_anvende_biogas_til_tung_industri
https://www.energy-supply.dk/article/view/786384/klumme_der_er_meget_at_vinde_ved_at_anvende_biogas_til_tung_industri
https://www.energy-supply.dk/article/view/878895/det_danske_gasforbrug_er_faldet_markant
https://www.energy-supply.dk/article/view/878895/det_danske_gasforbrug_er_faldet_markant
https://greenpowerdenmark.dk/nyheder/ptx-konsortium-vil-goere-bornholm-til-groen-bunker-hub-skibsfarten
https://greenpowerdenmark.dk/nyheder/ptx-konsortium-vil-goere-bornholm-til-groen-bunker-hub-skibsfarten
https://lf.dk/viden-om/klima
https://www.regeringen.dk/aktuelt/publikationer-og-aftaletekster/danmark-kan-mere-ii/
https://www.regeringen.dk/aktuelt/publikationer-og-aftaletekster/danmark-kan-mere-ii/
https://www.rockwool.com/dk/om-os/baeredygtighed/


 

 

Side 22 

  



 

 

Side 23 

Mere information  
Udarbejdelsen af Biogasplan Bornholm blev ledet af udviklingskonsulent Jakob von Cappeln (BLF) 

som har stået for produktionen med bidrag fra planterådgiver Jacob Dam Nielsen (BLF). 

Henvendelser angående Biogasplan Bornholm kan ske til direktør Thomas Bay Jensen på 

tbj@blf.dk. 


