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Kronik – 1. del
Af journalist
Aage Krogsdam

Inden år 2050 vil verdens be-
folkning formentlig være vok-
set til omkring ni milliarder
mennesker.
Det betyder, at der ikke ale-

ne skal skaffes mad til alle, men
i høj grad også energi og råstof-
fer, der er baseret på afgrøder
og affald.
Har vi med den viden og tek-

nologi, vi kender i dag, overho-
vedet mulighed for at fremstille
fødevarer, energi og råstoffer
nok til så stor en befolkning?

En enorm ressource i
fremtidens globale samfund
Blandt andet derfor er et nyt
begreb kommet i fokus i debat-
ten om fremtidens produktion af
fødevarer, energi og råstoffer.
Det er biomasse.
Biomasse bliver er en enorm

ressource i fremtidens globale
samfund.

En ressource, som kan redde
os fra kulde, sult og forurening.
Kan man kombinere dyrk-

ningen af fødevarer til både
mennesker og dyr med produk-
tion af energi og råstoffer, så
har man langt hen ad vejen en
løsning på problemer med for-
syningen af fødevarer, energi
og råvarer til hele verdens be-
folkning fremover.

Afgrøder til andre
formål end fødevarer
I mange lande kan befolknin-
gerne imidlertid ikke forholde
sig, til at vi også skal dyrke
eksempelvis majs, byg, hvede,
sukker, roer og kartofler til
andre formål end fødevarer.
Men kornprodukterne kan

sammen med energi-pil og andre
planteprodukter benyttes sam-
menmed affaldsstoffer fra kødin-
dustrien og den animalske pro-
duktion (gylle) til fremstilling af
biomasse. En biomasse som kan
indgå i et økologisk kredsløb, der
er CO2 neutralt, og som samtidig
giver os energi til afløsning af de
fossile brændstoffer.

Den laveste klima-
og miljøbelastning
per produceret enhed
Danmark er et af de lande i ver-
den, hvor fødevarer produceres
med den laveste klimabelast-
ning per produceret enhed.
Men landmænd i såvel Euro-

pa som i resten af verden står
overfor den udfordring, at de
hele tiden skal producere mere
mad med færre ressourcer samt
mindre miljø- og klimabelast-
ning.
- Verden kan ikke brødføde

så mange mennesker med en
landbrugsproduktion, der ikke
er intensiv.
- Det vil lægge beslag på alt

for meget natur.
- Vi har igennem 25 år

bevist, at vi i Danmark kan øge
produktionen uden at øge be-
lastningen af vores miljø, siger
formanden for Landbrug &
Fødevarer, Niels Jørgen Peder-
sen. Han fortsætter:
- Intensiv og bæredygtig er

ikke modsatte poler.
- Flere fødevarer skal pro-

duceres med brug af færre res-
sourcer og mindre belastning af
omgivelserne.
- Affald og næringsstoffer

fra produktionen skal genbru-
ges til ny produktion.
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Kornprodukter kan sam-
men med energipil og andre
planteprodukter
benyttes sammen med
affaldsstoffer fra kødindu-
strien og den animalske
produktion (gylle) til frem-
stilling af biomasse.
En biomasse som kan indgå
i et økologisk kredsløb, der
er CO2 neutralt, og som
samtidig giver os energi til
afløsning af de fossile
brændstoffer.

Afgrøder skal bruges til fødevarer
og til erstatning for gas, olie og kul
Vi skal vænne os til, at korn og andre landbrugsprodukter ikke
alene benyttes til fødevarer, men i fremtiden også til energi og til
produktion af alle de produkter, der i dag er baseret på fossile
energikilder. Det kræver øget forskning og, at ny teknologi skal
udnyttes i et globalt samarbejde mellem de rige og fattige lande.

Journalist Aage Krogsdam
har siden 1999 arbejdet i sin
egen virksomhed, Krogsdam-
Info. Han blev uddannet på
Frederiksborg Amts Avis og
var bl.a. landbrugsmedarbej-
der påKalundborgFolkeblad.
Han har været leder af infor-
mationsarbejde i forsvaret - på
Cypern, i Danske Slagterier,
påCarlsberg/Tuborgog iDan-
marks Jægerforbund.
Hans vigtigste arbejdsområ-
der er landbrug, fødevarer,
jagt , natur og rejser.



- Derfor er det vigtigt, at
EU's fremtidige landbrugspoli-
tik sikrer, at europæisk land-
brugsproduktion fortsat er kon-
kurrencedygtig i takt med, at vi
skal satse på et mere grønt
landbrug.
- EUs landbrugspolitik skal

også bidrage til, at de mest
innovative landmænd fortsat
får mulighed for at investere i
nye teknologier blandt andet
inden for afgrøder, staldsyste-
mer, biogasanlæg m.v., fastslår
formanden for Landbrug &
Fødevarer.

Tre danske virksomheder
er førende i bioforskning
Inden for bioforskningen er
Danmark langt fremme.
Med flere midler - også stats-

lige - kan Danmark blive
førende i verden i den omstil-
lingsproces, som bliver en nød-
vendighed de kommende år.
Tre store danske virk-

somheder Novozymes, Dong
Energy og Haldor Topsøe har
indledt et samarbejde med
Landbrug & Fødevarer om at
fremskynde forskningen og
udvikle nye teknologier inden
for bioraffinering.

Målet er en frigørelse fra et
fossilt afhængigt samfund.
- Frem for at se på, om vi skal
dyrke energi i stedet for føde-
varer, er det vigtigt, at den
enkelte afgrøde udnyttes opti-
malt, således vi både får føde-
varer, materialer og energi.

-Desuden skal vi på land-
skabsniveau sikre, at vi får den
bedste udnyttelse af jorden og
næringsstofferne, som er de
egentlige knappe ressourcer i
det fremtidige biobaserede sam-
fund, siger chefkonsulent i
Landbrug & Fødevarer, Bruno
Sander Nielsen, København.
- Det kan være ved at dyrke

flerårige afgrøder på følsomme
arealer, mens vi opretholder en
mere intensiv dyrkning af tra-
ditionelle afgrøder på den
robuste jord, fortsætter Bruno
Sander Nielsen.
- De flerårige afgrøder vil

for eksempel kunne udnyttes
til energi, materialer og foder.

- Dermed bliver det ikke et
spørgsmål om at dyrke af-
grøder til enten fødevarer eller
energi, men et spørgsmål om at
udnytte den enkelte afgrøde og
hele produktionssystemet til
både fødevarer, foder, materi-
aler og energi.
- Og med fokus på recirku-

lering og genanvendelse af
næringsstoffer, siger chefkon-
sulenten.

Flerårige afgrøder
en fordel
på følsomme arealer
Produktionen af biomasse og
dermed de ressourcer, der er til
rådighed for en flersidig an-
vendelse af afgrøder til fødevar-
er, foder, materialer og energi,
afhænger af dyrkningssystemets
effektivitet i forhold til at ud-
nytte arealet, solens indstråling,
vand og næringsstoffer.
Solindstrålingen pr. kva-

dratmeter er meget stor.
De kornafgrøder, der udgør

størstedelen af det dyrkbare
areal i Danmark, er imidlertid
med de nuværende sædskifter
ikke i stand til at udnytte
solindstrålingen maksimalt.
Det skyldes, at i de måneder

fra juli til september, hvor
vækstbetingelserne er optimale
(forudsat nedbøren falder hen-
sigtsmæssigt), er afgrøderne i
aftagende vækst og modning
og der høstes og jorden gøres
klar til næste afgrøde.
Flerårige afgrøder er imid-

lertid bedre i stand til at ud-

nytte solindstrålingen, idet
væksten går i gang, så snart
temperaturen tillader det, og
såfremt der er tilstrækkelig ad-
gang til vand og næringsstof-
fer.
Dermed kan biomassepro-

duktionen øges ved at skifte fra
enårige afgrøder til flerårige
afgrøder såsom pil, elefant-
græs og græsser inklusiv
kløver m.fl.
Disse flerårige afgrøder vil

også ud fra et miljømæssigt
synspunkt være attraktive på
de følsomme arealer, da den
reducerede jordbearbejdning

(slutter side 13)
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Biogasanlægget Maabjerg
BioEnergy, der er blandt
de største i Verden, bliver
indviet på mandag 18. juni.
Maabjerg bliver også center
for et konsortium for Grøn
energi, Måbjerg Energy
Concept, der skal undersøge
mulighederne for at bruge
biomasse og affald til
produktion af biogas, brint,
bioetanol, el og varme.
Foto: Thomas Maxe.

Afgrøder skal bruges til.....
Kronik fortsat fra side 11

Niels Jørgen Pedersen,
formand for
Landbrug&Fødevarer.

Bruno Sander Nielsen,
chefkonsulent
i Landbrug & Fødevarer.



både kan mindske udvasknin-
gen af næringsstoffer, og bi-
drage til akkumulering af kul-
stof i jorden.
Dyrkning af flerårige ener-

giafgrøder vil således kunne
reducere nitratudvaskningen
med ca. 70 pct. i forhold til tra-
ditionelle landbrugssædskifter.
En strategi for omlægning

af korndyrkning på miljøføl-
somme arealer til højtydende
energiafgrøder vil dermed kun-
ne bidrage til at løse land-
brugets miljøudfordringer.
Til gengæld kan forventes

bedre muligheder for at opti-
mere gødskning m.m. af kon-
ventionelle landbrugsafgrøder
på de mere robuste arealer.

Forlænget vækstsæson
og flere afgrøder om året
På de robuste arealer vil det
også være muligt at forlænge
vækstsæsonen.
Det kan ske ved at skifte til

afgrøder med længere vækst-
sæson. Det kan være roer, som
har en meget stor biomassetil-
vækst, der kan være op til tre
gange større end for en kornaf-
grøde.
Da roerne er i vækst i hele

efterårsperioden er de end-
videre særdeles effektive til at

opsuge alle tilgængelige næ-
ringsstoffer i jorden, og der-
med minimere risikoen for
udvaskning.
Endelig giver roemarker

mulighed for høj biodiversitet
og giver gode vilkår for fau-
naen.
Det vil imidlertid også være

muligt at forlænge vækstsæso-
nen, og dermed øge biomas-
setilvæksten, ved at dyrke og
høste to afgrøder pr. dyrk-
ningssæson.
Det kan for eksempel være

ved at kombinere vinterrug
med hvede/tritikale, majs eller
hamp.
For at få plads til to afgrøder

i sædskiftet kan det være nød-
vendigt at høste afgrøderne
som helsæd eller på anden
måde afkorte den meget lange
modningsperiode.
Dette kunne opnås ved

tidlig høst af korn, crimpning
og lagring i gastætte siloer. Det
giver mulighed for at høste et
større og muligvis lettere
omsætteligt halmudbytte og
for at så efterafgrøder eller nye
hovedafgrøder fra starten af
juli.
Mulighederne for at øge

produktionen af biomasse på
afgrøder er således store.

Mere biogas
Omkring 6 procent af hus-
dyrgødningen i Danmark bli-
ver i dag udnyttet i biogasan-
læg.
Men målet at nå op over 50

procent.
Det kan blandt andet gøres

ved forskning i nye staldsyste-
mer, som er med til at øge
tørstofindholdet i svinegylle
fra de nuværende 3-5 procent
til cirka 10 procent.
Også i udnyttelse af den

såkaldt blå biomasse er der
muligheder, men forskningen
på dette område er ny.
I Holland er man i gang med

et forskningsprojekt, hvor
havalger opsamles med hen-
blik på, at de kan indgå i
biomasseproduktion.

Fosfor er livsvigtigt
- Når debatten går på res-
sourcer handler det ikke kun
om de fossile - kul, olie og
gas.
- Den vigtigste ressource for

fremtidens samfund er fosfor,
der er et nødvendigt grundstof
for alt liv, fastslår Bruno
Sander Nielsen.
- Denne ressource bliver der

mindre ogmindre af, og fosfor-
forekomsterne i verden er i dag

koncentreret på ganske få
lande, især Kina og Marokko.
- Derfor er det en nød-

vendighed, at fosfor og andre
begrænsede næringsstoffer bli-
ver recirkuleret og genanvendt.
-Det kan være gennem en

biologisk affaldsbehandling,
hvor vi putter det organiske
affald i biogasanlæg frem for at
brænde det af.
- Genindvinding af fosfor er

derfor i fokus i en række lande.
- I Holland eksempelvis har

20 forskellige organisationer
dannet et partnerskab om at
recirkulere fosfor og skabe et
bæredygtigt marked for fosfor,
tilføjer Bruno Sander Nielsen.

Fakta
Niels Jørgen Petersen driver sit
landbrug med kvæg i Thy, og
er samtidig formand for Land-
brug & Fødevarer, Axelborg
København. Organisation for
den andelsbaserede fødevare-
industri i Danmark samt de
fleste danske landmænd.
Bruno Sander Nielsen.

Chefkonsulent i Landbrug &
Fødevare, Axelborg Køben-
havn. En af de førende ekspert-
er i Danmark indenfor biotek-
nologi.
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Der er i Danmark stærkt
stigende interesse for at
dyrke foderroer, der ellers
næsten er fortrængt af majs
gennem de senere år.
Paradoksalt nok skyldes
den større interesse en ny
metode til samensilering af
roer og majs til kvægfoder.
Frøfirmaet DLF-Trifolium
har tidigere i år lanceret
nye højtydende roesorter,
der er velegnede både som
foder og til brug i produkti-
onen af bioenegi.
Foto: DLF-Trifolium A/S.

2. del af denne kronik
bringes i Grovvarenyt
i næste uge.


