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Status og bæredygtighed

• Status i Danmark og Europa

• Bæredygtighed – metantab og biomasse

• Reguleringsmæssige muligheder og udfordringer



Biogas i vækst
Bidrager til løsning af en række samfundsudfordringer

Samfundsfordele ved biogasHistorisk stor udbygning

• Løser de svære klimaudfordringer

• Omstilling fra fossil energi

• Mere bæredygtig fødevareproduktionen

• Cirkulær økonomi



Biogas er lagerbar VE
Hurtig omstilling fra kraftvarme til opgradering

Stor biogasudbygning Væksten er i gasnettet Gasnettet største lager



Stort biogaspotentiale
Europæisk udvikling og potentiale

Biogas og biometanproduktion i Europa Kan dække 30 – 40 pct. af EU’s gasforbrug i 2050

Kilde: European Biogas Association

690 PJ i 2020 4.800 PJ3.700 PJ i 20501.700 PJ i 2030



Danmark er langt i omstillingen
25 pct. af gasforbruget er nu biogas/biometan

I top i andel af gasforbruget

Kilde: European Biogas Association



Danmark er i førerfeltet
Danmark har rundet 25 pct. af gasforbruget er biogas

Nr. 3 i opgraderet biogasI toppen blandt de mindre lande

GWh GWh

Kilde: European Biogas Association



Biometan deklaration
7. December 2021

Mobilise the biomethane supply chain

• to highlight the benefits and opportunities
related to biomethane and to 

• partner with public stakeholders to ensure
support for a large scale, Europe-wide scale
up and use of sustainable biomethane



Europæiske initiativer
Fremsatte og kommende tiltag af betydning for biogas

Fit for 55 - 14. juli 2021 Gaspakke – 14. december 2021

Initiativer til 55 pct. reduktion i 2030, bl.a.:
Klima, energi, brændstoffer, transport, 
bygninger, arealanvendelse og skovbrug
• VE-direktivet: mål øges fra 32 til 40 pct.
• Skærpelse af bæredygtighedskrav
• Ny CO2-grænsehandelsmekanisme
• Opdateret energibeskatningsdirektiv
• Reducere metantab - Metanstrategi

Kommissionen vil fremlægge en pakke til 
fremme af grøn omstilling af gassystemet
• Fokus på biometan og andre grønne gasser
• Øge produktionen af biometan
• Fra distributionsnet til transmissionsnet
• Reducere omkostningerne
• Lette handel med biometan over grænser
• Adgang til LNG terminaler for biometan
• Åbne gasinfrastruktur for flere grønne gasser



Biogas nyder stor opbakning som problemløser
Men det forpligter i forhold til bæredygtighed

Fremmere af biogas produktion og brug Branchens egne fokuspunkter

• Garanti inden for støttetilsagn
• Ny udbudspulje for biogas
• Avancerede biobrændstoffer
• CO2-fortrængningskrav
• Metanstrategi

• Metantab
• Bæredygtighedskrav
• Biomassegrundlag



Metantab
Vi skal og kan nå branchens eget mål om 1 pct.

Frivillige måleprogram 2016 - 2018 Energistyrelsens projekt 2019-2020

Dokumenteret 1 pct. tab på anlæg, der stod 
for halvdelen af biogasproduktionen. 
Danmark et foregangsland i EU og globalt

Pct. tab

Landbrugsanlæg 2,1

Renseanlæg 7,7

Industrielle 2

Alle anlæg 2,5

2 pct. er ikke godt nok – vi skal ned på 1 pct.
Og vi har også redskaberne til det
Ministeren kan gøre støtten betinget af indsats



Kommunikation
Overskrifter versus fakta

Biogas er et effektivt klimavirkemiddelMinisteren har bemyndigelse i støttelov

* Ved Energistyrelsens biogasprognose (52 PJ)



Vi kan og vi skal
Simple redskaber kan nedbringe udslippet til gavn for klimaet og økonomien

Krav til minimering af metantab Uddybende bemærkninger

1. Dokumenteret egenkontrolprogram*

2. Lækagesøgning udført af uvildig ekspert**

3. BAT-krav til centrale anlægsdele***

* Udpegning af kritiske kontrolpunkter efter en grundig 
anlægsgennemgang med specifikation af frekvens og 
handling samt dokumentation for gennemførelse

** Finder langt flere lækager end håndholdte sniffere, 
sæbevand og andre manuelle metoder. Nye lækager 
indføjes de i egenkontrolprogrammet

*** Fx niveau-alarm for lav væskestand i vandlåse, 
efterbehandling af afkastluft fra vandskrubbere, 
gasopsamling eller køling til udetemperatur i gaslagre

Centralt punkt på Biogas Danmarks 
Driftsledermøder og Ejermøder



Bæredygtighedskrav
VE-direktivet trådte i kraft 1. juli 2021

Leverandør erklæringerAnlæg over 2MW / 200 Nm3 CH4 pr. time

• Ikke fra jorder med højt kulstofindhold-
/biodiversitet opdyrket efter 2008

• Samtykke til stikprøvekontrol

• Overholdelse af arealkriterier

• Gylle, dybstrøelse 

• Affald/restprodukter (reelt)

• Almindelig biomasseindberetning
• Energiafgrødekrav m.v.

• Erklæring udarbejdet af verifikator
• Geografisk oprindelse
• ISCC og RedCert er godkendt



Bæredygtighedskrav
VE-direktivet trådte i kraft 1. juli 2021

GenereltBygger ovenpå andre danske krav

• Ikke krav om oprindelse hvis
• Kontraheret før 30. juni 2021
• Bruges før 1. januar 2022

• Overholdelse af drivhusgasreduktionskrav
• Anlæg i drift efter 1. januar 2021
• 70 pct. (1. jan. 2021- 31. dec. 2025)
• 80 pct. (idriftsættelse fra 1. jan. 2026)

• Indberetningstidspunkt
• 1. september 2022 

• planperiode 21/22
• juli 2021

• 1. september hvert efterfølgende år

• En række krav anses i Danmark 
overholdt via anden lovgivning

• Naturbeskyttelsesloven
• Gødningsregnskaber
• Anden indberetning til LBST



Foderegnede animalske biprodukter
Principper for disponering af foderegnede animalske biprodukter

Bioøkonomiske pyramideCode of Conduct *

1. Foderegnede biprodukter bør som udgangspunkt anvendes i 
overensstemmelse med principperne bag den bioøkonomiske 
værdipyramide.

2. Foderegnede biprodukter bør som udgangspunkt anvendes til 
foderprodukter, hvor der er et fodermarked, samt hvor det er 
teknisk muligt og kan ske inden for rimelige økonomiske 
rammer – herunder geografiske og lokale hensyn og hensynet 
til mindre virksomheders muligheder – forudsat at denne 
anvendelse ikke er til skade for konkurrencen på markedet for 
køb og salg af biprodukter, særligt henset til fremtidige 
ændringer i udbud og/eller efterspørgsel efter biprodukter.

3. Biprodukterne må ikke forsætligt nedklassificeres/forringes
med henblik på anvendelse til energiproduktion frem for 
foderproduktion. 

Den bioøkonomiske værdipyramide angiver en kaskadeudnyttelse, hvor biomassen trinvist 

omdannes til forskellige anvendelser i bioøkonomiens værdipyramide ved brug af forskellige 

teknologier, så man samlet opnår mest værdi af den tilgængelige biomasse. Ved produktion af 

biogas returneres vigtige nærringstoffer til marken og bidrager til et sundt økosystem. 

* Virksomheder redegør i CSR rapporter/Årsrapporter



Ny energiafgrøderegulering*
Energiafgrøde procent sænkes over bundfradragsgrænsen, majs ude fra 1. august 2025

Gradvis udfasning af energiafgrøder Alternativer til energiafgrøder

* Bekendtgørelse har lige været i høring



Er der muligheder i CAP’en?
Den politiske aftale skal nu udmøntes i nationale handleprogrammer

Mulige overordnede ordninger Konkrete muligheder*

Søjle I – Den direkte støtte
• Echoschemes (klimagræs, økologi, målrettet 

miljøregulering, ekstensivering af græs)

Søjle II – landdistriktsprogrammet m.v.
• Investeringsstøtte til miljø- og klimateknologi
• Pleje af græs og naturarealer
• Udtagning af lavbundsarealer

1 årig tilskudsordning til klimagræs
• Måske 1.500 kr. pr. ha
• Først tilskud når udlagt i 2 år eller mere

Ekstensivering af græs 
• Arealer med højt kulstofindhold
• 3.500 kr. pr. ha, men ingen brug af gødning
• Pligt til at høste og fjerne biomasse årligt

* Konkrete udmøntning i løbet af 2022



Udfasningsplan vedtaget
Økologerne udfaser konventionelt husdyrgødning

• 43 kg uafgasset konventionelt N fra husdyrgødning

• Plus  22 kg N hvis afgasset

• Samme mængde N retur som leveret (økologisk)

Fra gødningsåret 2022/23 maksimalt 107 kg N/ha



Økologerne efterlyser N
Biogasanlæg centralt element i udfasningsplan

• Adgang til udspredningsarealer

• Understøtter økologisk udvikling

• Forudsætter der ikke anvendes forbudt input*

• Fortrolig forhåndsgodkendelse i Landbrugsstyrelsen

• Datingsidens Danmarkskort under opdatering

Mulighed for biogasanlæg

* Dispensation for manglende 
GMO-erklæringer  stopper ved nytår



Nye forsuringskrav
Mere vidtgående krav til afgasset end ikke afgasset gylle

Biogas Danmark arbejder forNye krav rammer biogas hårdt

Ligestilling med nedfældning
• Forsuring og nedfældning balancerer økonomisk

Alternative veje til ammoniakmål
• Køling, slæbesko, lavere syremængde
• Ikke underminerer den grønne omstilling
• Dialog med ministeriet
• Pres på ministeren

Ikke afgasset gylle 25 pct. reduktion
• Syrekrav svarer til nedfældning

Afgasset gylle 43 pct. reduktion
• Syrekrav reducerer til forsuret rågylle
• Nedfældning reducerer 25 pct.
• Merudgift på 600 kr. pr. ha
• I praksis vil man vælge nedfældning

Fra: Maskinstationen og Landbrugslederen


