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Fremtidens opgave
Fremadrettet skal vi 

”producere mere for mindre”

Fokuspunkter – license to produce
1) Spare energi ved at minimere energitab
2) Energieffektivisering ved at omlægge til mindre ressour-

ce forbrugende produktionsmetoder
3) Omlægning fra drift med forbrændingsmotor, til drift 

med el
4) Omlægge den resterende del af vort energiforbrug fra 

fossil- til vedvarende / fornybar energi, da fossil energi 
udleder CO2 til atmosfæren

5) Fokusere på egenproduktion af energi



Hvor forbruges vores energi?

GJ % LPG
Gas-

/dieselolie
Lednings-

gas Kul og koks Halm Skovflis
Træaffald 

og brænde Biogas El i alt

Intern 
energiforsyning Konverterings- og nettab 1.730.151 10% 0% 10% 10% 20% 38% 25% 25% 0%

Procesvarme Opvarmning/kogning 753.161 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 13%

Tørring 808.702 5% 95% 3% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 2%

Anden procesvarme* 3.892.684 22% 5% 20% 90% 80% 47% 70% 75% 75% 4%

Transport Arbejdskørsel 5.927.110 33% 0% 65% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Rumvarme mv. Rumvarme 311.430 2% 0% 2% 0% 0% 5% 5% 0% 0%

Rumkøling - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Sekundær energi Belysning 783.270 4% 14%

Pumpning 1.230.853 7% 22%

Køl/frys (ekskl. rumkøling) 503.531 3% 9%

Rumventilation 727.322 4% 13%

Blæsere 335.687 2% 6%

Trykluft 279.739 2% 5%

Hydraulik 55.948 0% 0% 1%

Øvrige elmotorer 391.635 2% 0% 0% 7%

It og anden elektronik 223.791 1% 4%

Samlet Slutanvendelser, sum tjek 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Energiforbrug per brændsel 17.955.013 240.580 9.118.630 6.986 119.865 1.946.964 26.244 187.581 103.354 5.594.785 

Energiforbrug per brændsel, andel 100% 1% 51% 0% 1% 11% 0% 1% 1% 31%



Svinestalde - muligheder for energibesparelser 
• LED – ca. 50 – 60 % er skiftet

• Ventilation i svinestalde – ca. 80 % er optimeret.

• Varmeanlæg – rørisolering

• Huler og overdækninger  - findes næsten alle steder

• Kedelanlæg => varmepumper

• Marken:
• Jordbearbejdning
• Transport
• Korntørring
• Vandingsanlæg



Muligheder for energibesparelser - kvæg

• Kostalde: Mælkekøl og varmegenvinding, samt LED

• Selvkørende, selvlæssende fuldfoderblander

• Marken:
• Jordbearbejdning

• Transport

• Korntørring

• Vandingsanlæg



Nøgletalsbe
regning 

Bemærkninger til elforbrug

Svineproduktion El Varme  El / enhed Varme / enhed

Antal årssøer -             -            -         -                  

Antal 7 - 30 kg´s grise produceret pr. år -             -            -         -                  

Antal producerede slagtesvin pr. år -             -            -         -                  

Er der hjemmeblanding af foder?. Tast ja eller nej, til højre for antal -             -            

Kvægproduktion Bemærkninger til varmeforbrug
Antal årskøer 320             248.221      776         

Bliver der malket med robotter ja

Blandes og udfodres foder elektrisk, ja / nej nej

Fjerkræproduktion
Antal producerede slagtekyllinger pr. år -             -            -         

Antal æglæggende høns -             -         

Vask af stalde Bemærkninger til  beregning generelt
Antal m² der vaskes årligt ganget med  antal gange der vaskes 7.000           21.000       3,0                   

Korntørring,  vanding og andet
Korntørring, hkg/år 5.000           4.000          32.500       0,8         6,5                   

Markvanding, antal ha pr. år 200             90.000        450,0      

med antal mm 100             

Bolig og velfærdsrum
Antal m² bolig og velfærdsrum som indgår i forbruget 75               1.614          7.500         22          100                  

Forventeligt forbrug
Forventeligt forbrug i alt 343.835      61.000       

Faktisk forbrug
Indtast dit årlige elforbrug i kWh 355.000       

Vælg brændsel => El, kWh pr. år 48.000         48.000       

-            

-            

-            

Varmeforbrug i alt pr. år, kWh 48.000         

 Hjemme-

blanding 

Forventeligt forbrug i kWh

Dit elforbrug ligger 3 % over det forventelige for din 

bedrifts produktion, men det er ikke et alarmerende 

stort forbrug.

Dit varmeforbrug ligger 21 % under det forventelige 

for din bedrifts produktion. Der er sandsynligvis ikke 

de store besparelser at finde i dit varmeforbrug ! !



Energikilder til opvarmning og prisen på disse

Energimiddel Enhed MJ / enhed Kr/enhed CO2 udledn.

pr enhed 

Nyttevirk

ning, %

Enheder pr.  

l. olie 

Kr/kWh

El til proces (fx svinestald) kWh 3,60 1,50 0,120 kg 100,0 8,45 1,50

El til varmepumpe  - jordvarme, procesvarme kWh 3,60 1,50 0,430 kg 320 2,64 0,47

Fyringsolie rumvarme gens - lav % liter 35,86 9,00 2,658 kg 80 1,06 1,13

Halm, lav nyttevirkn. kg 14,50 0,60 - 55 3,82 0,27

Halm, ny portionsfyret kedel kg 14,50 0,60 - 70 3,00 0,21

Korn byg m. 15% vand kg 15,78 2,10 - 70 2,75 0,68

Naturgas (til proces) m3 39,60 9,00 2,257 kg 90 0,85 0,91

Skovflis gran 40% fugt m3 2.500 165,- - 80 0,0152 0,30

Træpiller, firma A, 7% fugt - 6 tons blæst kg 17,50 3,50 - 87 2,00 0,83



Optimering af varmepumpe anlæg



Nyttevirkninger på anlæg – rensning af kedel



Selvforsyning med energi på gårdniveau ?
Hvilke typer af energi kan et landbrug producere på gårdniveau i 2022

Solceller El

Vindmøller El

Træflis og halm Biovarme; til opvarmning

Solvarmetag Varme, fx til tørring af korn og hø

Biodiesel Motorbrændstof

Biogas Motorbrændstof, og el

Genindvinding Varme til bolig og opvarmning af varme vand



Selvforsyning  – hvorfor?
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Hvor er udlederne? De 3 B ér
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Solceller

Solceller er supplerende energiforsyning (ej 24/7)

Op til 200 Wattpeak / m2 solcelle

Ca. 1.200 fuldlast timer / år (solen er ”oppe” 4.380 timer / år)

150 – 200 kWh / m2 / år.

Bedste placering: Mod syd og 35 - 40° hældning.

Kan levere el til egen installation; må producere eget forbrug 
(måler kører ”baglæns”).
Overskydende el foræres eller sælges til nettet



Solceller - økonomi

Installeret effekt, kWP 50,0 90,0 130,0

Batteripakke størrelse, kWh 0,0 0,0 0,0

Inst. Pris / kWP 421.250 758.250 1.095.250 

Installationsareal, m² 417 750 1.084 

Samlet pris anslået 421.250 758.250 1.095.250 

Scrapværdi efter 30 år

Årsproduktion, kWh 64.666 116.399 168.131 

Overproduktion, salg til net, kWh / år 1.569 20.905 53.695 

Heraf opsamlet i batteripakke - - -

Forbrug, kWh / år 406.302 406.302 406.302 

Fortrængt forbrug 63.097 95.494 114.436 

Fortrængt forbrug, % af forbrug 16 24 28 



Solceller - økonomi

Indkøbspris el, kr/kWh 0,67 0,67 0,67 

Nettarif, kr. /kW 0,25 0,25 0,25 

Rådighedsbetaling til net, kr. / kW produktion - 0,17 0,17 

Værdi af oprindelsesgarantier, kr. / kWh - - -

Pris salg til net, kr./kWh 0,67 0,67 0,67 

Værdi af fortræng forbrug, kr. 58.049 71.620 85.827 

Værdi af solgt el, kr. 1.051 10.452 26.848 

Simpel Tbt 7,13 9,24 9,72 

Intern forrentning af den investerede kapital, % 13,7% 9,6% 9,6%



Hvordan håndteres solcelle sager hos 
kommunerne?
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Eksempel på udtalelse i.f.m. ansøgning om byggetilladelse

Projektet med opsætning af solceller på tag af landbrugsbygninger kræver 
byggetilladelse og en konkret vurdering af de brandmæssige forudsætninger på 
de bygninger, der er omfattet. Dvs. en begrundelse for, hvorfor de brandmæssige
forhold ikke ændres ved projektet. Det samme gør sig gældende for de 
konstruktive forhold. xxxxxx Kommune vil herefter kunne vurdere, om 
opsætningen af solceller kan foretages uden anvendelse af certificeret 
brandrådgiver og/eller certificeret statiker. 



Solceller på marken

Elproduktion 
med salg for 

øje





Biogas til motorer
• Køretøjerne til at udnytte biogas er ved at være 

klar. NH kan sælge i 2023. 180 hk. 

• Merprisen er estimeret til 3-400.000 kr. 

• Der bruges almindelige motorer med et 
modificeret topstykke.

• Der skal installeres ekstra tank kapacitet – kan 
rumme 455 l metan ~ 95 l. diesel 



Eltraktor?  



Eldrevet læsser – er her  - fx Volvo L25 electric

• Med en eldrevet læsser er 
der ingen tomgangstimer

• Stor skubbekraft

• Ingen støj

• 2,65 tons CO2 sparet pr. 
1.000 l. olie

• Mindre hydraulisk tab



Autonomt el køretøj på marken

• Tidsforbrug
• Marktryk
• Energiforbrug – CO2 neutral. Kan producere op til 20 kWh / dag
• Stabilitet
• Mest til special afgrøder



PtX – Brint til motorer

• Værdikæder for PtX

• Alle processer har et varmetab

• Hvis brint skal være godt 
brændstof, skal det tilsættes 
kulstof, for at gøre det mere 
enertitæt

Kilde: Dansk Fjernvarme – Grøn Energi



Brint til motorer

• Prototype i Q1-Q2 2022
• Klar til salg i 2023 – 2024
• Der er tale om en motor, der 

er ombygget til at kunne 
køre på brint



Brint til motorer

• Drives af brændselsceller, 
ved at brint reagerer med 
ilt.

• Eneste udledning fra 
udstødning er vand



Brint  i biler

• 200 brint taxier i 2022
• 500 brint taxier i 2025



Pyrolyse – Sky Clean – fremstilling af biokul og brændstof

Kilde: Stiesdal A/S



Pyrolyse til brændstof produktion

Kilde: Stiesdal A/S

Bidrag CO2 ækvivalenter

Biokul 5,8 Mio. tons

Undgået metanudledning 2,2 Mio. tons

Brændstof 4,0 Mio. tons

Ialt 12,0 Mio. tons

Det kræver:
• 3,8 mio tons halm (ca. den mængde er p.t. nedmuldes + hvad der 

anvendes til energiproduktion. (total mængde høstet i DK ~ 5,5 mio. 
tons. )

• 3,7 mio. tons tørstof fra gylle, dybstrøelse og biogas restfibre. 
• Måske noget kommune slam



Perspektiver i pyrolyse

Kilde: Stiesdal A/S



Afslutning

• Landbruget skulle gerne blive netto energileverandør, i stedet for netto 
energiforbruger

• Vi skulle også gerne blive CO2 neutrale i stedet for CO2 udledere.
• Der bliver brug for alt det kulstof der kan skaffes til dette.
• Vi har potentiale for store elproduktioner på vores tagflader – på vores 

marker skulle der helst gro mad, ikke direkte energi.
• Landbruget kan komme til at levere hovedparten af den gas, der p.t. bruges i 

DK
• Energibesparelser og energiproduktion skal gå hånd i hånd. 


