
Landbruget 
Leverandør af Energi og fødevarer



Frandsbjerg Energy 2021

• 4 fabrikker der producere strøelse og foder på basis af Halm

• Easy Agricare A/S på Mors

• Sønderjysk halmindustri I løgumkloster

• Agroform I Skærbæk

• Karsko Biofuel I Polen

• Produktion af + 60.000 tons varmebehandlet færdig varer

• Salg og levering af + 50.000tons halm til kraftvarme

• Salg og levering af + 1.000tons til biogas

• Indsamling af 20.000 tons hestemug

• Levering af  11.000 tons til Biogas



Billeder fra landbrug 
og Transport



Frandsbjerg på en 
sommerdag



Karsko Biofuel i Polen





Planer for 2022 og frem

• Investeringsplan 1/11- 2021

• Easy agri-care fra 7 til 10 tons i timen

• Løgumkloster fra 7 til 20 tons i timen

• 1/ 11-2021  beslutning om udvidelse af kapacitet på 3 fabrikker

• Agroform fra 0 tons til 5 tons i timen

• Fuld gennemført 1/11- 2022

• Forventet produktion i 2023 150.000tons varmebehandlet halm 

• 50- 75% til landbrug/ dyrehold, 25-50% direkte til biogas



1. Høsten 2021 Rart med hjælp fra 
naboen



Hvor er vi på vej hen?

• Flere fødevarer og mere energi fra landbruget

• License to Produce i Landbruget

• License to Produce i Biogasbranchen

• Bæredygtigt eller afvikling

• Det skal hænge sammen

• Halm er en del af løsningen

• En teknologisk udfordring på den korte bane

• Sammen har vi alle løsningerne



Opfordringen her fra 

• Samarbejde er eneste vej frem

• Fjern alle de interne hindringer

• 2-3 dobling af biogasproduktion

• Power to X ,  PTX i stor skala

• Med grøn EL produktion og bæredygtig biogas 
kan vi nå målene

• Tag dagsordenen og præsentere løsninger, 
mere aktiv tilgang.



Udrulningsplan

• Regional tilgang til opgaven

• Lokale partnerskaber

• + 50.000tons pr lokation

• Yderligere en fabrik pr år fra 2023


