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Forord 

Nærværende projektrapport er udarbejdet på kandidatuddannelsen Master of Science in 

Environmental and Resource Management ved Syddansk Universitet Esbjerg.  
 
I projektet har vi opgjort energiforbrug og potentiale for vedvarende energi i Region Syddanmark. 
Vi har undersøgt i hvor høj grad biomasse og vindmøller, med den nuværende teknologi, kan 
forsyne Region Syddanmark med energi. Dette er gjort for at sætte diskussionen om bæredygtig 
energiforbrug samt målsætningerne for vedvarende energi i perspektiv. 
 
Som Miljøplanlæggere skal vi kunne arbejde tværfagligt og formidle komplekse problemstillinger 
til mennesker med forskellige professioner og baggrunde. Projektet har passet godt ind i dette 
koncept, fordi tekniske kompetencer er vigtige for at forstå mulighederne i de vedvarende 
energikilder. Samtidig er spørgsmålet om bæredygtighed meget relateret til indretningen af vores 
samfund. 
 
Vi har lagt vægt på at vise forståelse for sammenhænge mellem naturens kilder til vedvarende 
energi og hele samfundet, som et system, hvor ressourcerne er begrænsede. Samtidig har vi forsøgt 
at skrive rapporten på en måde og i et sprog således, at et bredt publikum vil kunne forstå indholdet. 
 
Vi sender en særlig tak til vores hovedvejleder Jens Bo Holm-Nielsen for en god diskussion og 
inspiration til projektets form. Ligeledes takker vi Lars J. Ravn-Johnsen Phd. studerende ved SDU 
for hjælp og vejledning. Til sidst en tak til Morten Holmager fra Offshorecenter Danmark og 
Michael Madsen forskningsassistent ved center for bioenergi for hjælpsomhed og 
imødekommenhed i forbindelse med udarbejdelsen af projektrapporten. 
 
 
 
Esbjerg, januar 2008. 
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Resumé 
I nærværende rapport sammenlignes det samlede energiforbrug i Region Syddanmark med det 
potentiale, der er for produktion af vedvarende energi i Region Syddanmark.  
 
Begrebet ”Vedvarende Energi” er afgrænset til at omfatte vindenergi og biomasse. Potentialet for 
vindenergi er opgjort ved at tage udgangspunkt i et fremtidigt scenario for vindmøller på land fra 
Regeringens ”planlægningsudvalg for vindmøller på land” og fremtidige planer for vindmøller på 
havet beskrevet i ”Fremtidens havmølleplaceringer 2025” udarbejdet af Energistyrelsen (2007).  
 
Potentialet for biomasseproduktion i Region Syddanmark er opgjort som hele regionens 
landbrugsareal beplantet med de mest energieffektive energiafgrøder. Yderligere medregnes 
skovområder i produktionen af biomasse. I disse opgørelser bliver der ikke taget højde for fremtidig 
teknologisk udvikling og andre faktorer, som vil forbedre energiregnskabet. 
 
Ved brug af hele regionens landbrugsareal og med etablering af ovennævnte vindmølleparker vil 
Region Syddanmark være i stand til at dække 80 % af det samlede energiforbrug, hvilket betyder, at 
Region Syddanmark ikke vil være i stand til at være selvforsynende med vedvarende energi, med 
det nuværende energiforbrug og den eksisterende teknologi. 
 
I forlængelse af dette beregner vi, hvor store landbrugsarealer, der skal benyttes for henholdsvis at 
leve op til Regeringens målsætning, på 30 % af forbruget skal dækkes af vedvarende energi i 2025 
og Region Syddanmarks uofficielle målsætning (vedtaget af erhvervsliv, universiteter m.fl. på 
møder i Kolding og Plön 2007), på 50 % af forbruget skal dækkes af vedvarende energi i 2025. 
Dette gøres for to scenarier. I det første scenarium er der ingen ændring i teknologi og et årligt fald i 
forbruget på 1,4 %. I det andet scenarium er et tilsvarende fald i forbrug, kombineret med en årlig 
stigning i udbyttet af biomasse fra landbruget på 1,5 % og en stigning på 0,5 % i produktion fra 
vindenergi, som følge af teknologiske fremskridt.  
 
Beregninger er foretaget i et regneark, der er vedlagt på CD-rom, således at det er muligt selv at 
opstille og beregne andre scenarier og målsætninger. 
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1. Indledning 
Adgang til energikilder er en nødvendighed overalt på Jorden for at sikre vækst i økonomier og 
fortsat udvikling af samfundet. Energi er grundlaget for produktion af stort set alt, som 
menneskeheden forbruger. Dette indledende afsnit opsummerer en række fakta om energi og 
betydningen for menneskeheden, hvilket er baggrunden for nærværende undersøgelse af 
mulighederne for en bæredygtigt energiforsyning i Region Syddanmark. 
 
Solen er meget vigtig som kilde til energi på Jorden, da den leverer energien til planternes 
fotosyntese, som er grundlag for menneskers og dyrs føde. Samfundet bruger i dag store mængder 
fossile brændstoffer såsom kul, olie og naturgas. Disse fossile brændsler er skabt af plantemateriale, 
der er presset sammen under tryk og er blevet lagret i undergrunden i millioner af år. De fossile 

brændstoffer er derfor indirekte solenergi, 
selvom de nu bliver betragtet som energikilder i 
sig selv. Det er også solen, der får vinden til at 
blæse, hvilket udnyttes til elektricitet via 
vindmøller. Vinden flytter samtidig nedbør, så 
det f.eks. regner i bjergene, hvorefter vandet 
løber mod havet i floder, hvor det kan udnyttes 
til generering af elektricitet gennem 
vandkraftværker.  
 
Det er ophobningen af de fossile brændstoffer i 
undergrunden, der er den største udnyttede 
energikilde i dag og siden menneskeheden har 
taget de fossile brændstoffer i brug, er 
energiforbruget på Jorden steget voldsomt. 
Denne energi har givet et større 
eksistensgrundlag for mennesker og har været 
med til at muliggøre en stor befolkningsvækst 
på Jorden. Med samme hastighed som 
energiforbruget, er udledningen af kuldioxid 
(CO2) til atmosfæren også øget. Udviklingen i 
udledning af CO2 gennem de sidste 300 år kan 
ses i figur 1. 
  
 
 

Figur 1: Udvikling i befolkningstal, energiforbrug og CO2-udslip. 
Kilde: Fenger 2004. 
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Alt tyder på at energiforbruget i de kommende år vil fortsætte med at stige, eftersom verden i dag er 
præget af en udvikling, der øger antallet af mennesker på Jorden. Desuden er der samtidig bl.a. pga. 
globaliseringen krav om øget velstand, efterspørgsel og dermed øget produktion i verden. Det ses 
især i nogle asiatiske lande f.eks. Kina og Indien. Samtidig er der stadig store reserver af de fossile 
brændstoffer til rådighed og Kina har f.eks. enorme kul-reserver (Illerup 1999). Disse forhold 
tilsammen betyder et øget forbrug af Jordens ressourcer. Især øges forbruget af de ressourcer, der er 
direkte forbundet med produktionen af elektricitet og varme, som er nødvendig til produktionen af 
andre forbrugsgoder. I vores hverdag bruger vi bl.a. elektricitet, varme, transport osv. som i stor 
udstrækning bliver produceret af fossile brændstoffer. Men også alle andre forbrugsgoder bliver 
produceret under forbrug af energi og vi er derfor i øjeblikket meget afhængige af fossilt brændsel. 
 

I Danmark er fossile brændstoffer også den 
vigtigste energikilde og dækker omkring 84 
% af forbruget. De sidste ca. 16 % dækkes af 
vedvarende energikilder, som først og 
fremmest omfatter vindenergi og biobrændsel 
(se figur 2). I lille skala bruges der samtidig 
solenergi, jordvarme og bølgeenergi der 
stadig er på forsøgsstadiet. De fossile 
brændstoffer, hvoraf olie er den vigtigste, er 
koncentreret forholdsvis få steder på Jorden 
og olie kommer især fra Rusland, Nigeria, 
Venezuela og Mellemøsten. Landene 
omkring Nordsøen bidrager også til 
olieproduktion og Danmark er indtil videre 
selvforsynende. Men der er i Danmark, såvel 
som det meste af verden, et stigende ønske 
om at finde alternativer til fossile brændsler. 
Grundene til dette ønske gennemgås i de 
følgende afsnit. 

1.1 Forsyningssikkerhed 
Fossile brændstoffer stammer fra organisk 
materiale, der har ligget under stort tryk i 
undergrunden i millioner af år og de er 
således ikke fornybare indenfor en 
overskuelig tidsperiode.  

Figur 2: Øverst: udvikling i Danmarks energiproduktion fordelt på kilder.  
Nederst: udvikling i vedvarende energikilders andel af Danmarks  
energiforbrug.  
Kilde: Energistyrelsen, 2007. 
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Det gør dem til en begrænset ressource, der vil slippe op på et tidspunkt, hvis de fortsat udnyttes. 
Hvornår de slipper op er svært at sige, fordi teknologien til at finde og udvinde disse råstoffer 
løbende forbedres. Der er uenighed om hvor mange år, der er fossile brændstoffer tilbage til, men 
det vurderes, at f.eks. olie, som især transportsektoren er afhængig af, vil være opbrugt indenfor 
dette århundrede (Christiansen 1993). Eftersom de slipper op på et tidspunkt, vil det være fremsynet 
at se på andre muligheder, inden det rent faktisk sker.  
 
Med et mere kortsigtet syn på forsyningssikkerhed, vil det desuden have interesse for de fleste 
lande, at være helt eller delvist selvforsynende med energi. Energiressourcerne er koncentreret i 
forholdsvis få lande. Det er derfor i interesse for de lande, der har få, eller slet ingen, fossile 
brændstoffer i undergrunden, at have alternative energikilder for at undgå for stor afhængighed. Det 
er således også Danmarks vision i fremtiden at være selvforsynende, for at undgå for stor 
afhængighed af andre lande, den dag olien i Nordsøen slipper op (Statsministeriet 2007). Her spiller 
det en rolle, at en stor del af verdens olieproduktion kommer fra politisk urolige områder, som f.eks. 
mellemøsten, hvor konflikter på kort tid kan begrænse eksporten af olie. 

1.2 Klimaforandringer 
Forbrænding af fossile brændstoffer afgiver CO2 til atmosfæren. Det skyldes at de indeholder 
kulstofforbindelser, der frigives ved afbrænding og danner CO2. CO2 er den væsentligste af de 
såkaldte drivhusgasser, der forhindrer energi i at forlade Jorden som infrarød stråling (Illerup 
2005a). Et stort antal klimaforskere er enige om, at CO2 er en af de gasser, der er medvirkende til at 
øge drivhuseffekten og dermed den stigende temperatur, der observeres på Jorden disse år. Således 
peger de seneste udmeldinger fra FN`s klimapanel (IPCC) på, at menneskers udslip af drivhusgasser 
med mindst 90 % sikkerhed, er hovedårsagen til den globale opvarmning (IPCC 2007). 
 
De vedvarende energikilder er derimod CO2-neutrale, idet de udnytter energien fra solen, og 
fornyes indenfor kort tid, i forhold til de fossile brændsler. Det sker f.eks. som energi fra vind, der 
kan konverteres til elektricitet af vindmøller, eller som biomasse, der er planters udnyttelse af 
energien i sollys til at binde kulstof fra atmosfæren. Kulstoffet frigives igen ved afbrænding eller 
biologisk nedbrydning af planten og indgår dermed i et CO2-kredsløb, der er næsten neutralt for 
atmosfæren. Normalt bruges der imidlertid fossile brændstoffer til produktion og vedligehold af 
vedvarende energiteknologier som f.eks. vindmøller. Ligeledes bruges der normalt fossile 
brændstoffer ved dyrkning af markerne under produktion af biomasse. Derfor er intet i praksis 100 
% CO2 neutralt i dag. 
 
Der er en række nationale og internationale målsætninger på energiområdet. I regi af FN er der 
således et samarbejde om at reducere udslippet af drivhusgasser. Samarbejdet kaldes Kyoto-aftalen 
og på nationalt niveau sigter den, for Danmarks vedkommende, mod at reducere udslippet af 
drivhusgasser med 21 % inden år 2012, i forhold til udslippet i 1990. EU-15 som helhed er gennem 
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Kyoto-aftalen forpligtet til at reducere med 8 %. EU har på samme baggrund, en målsætning om at 
nå en andel af biobrændstof i transportsektoren på 5,75 % i år 2010 (web 1: Miljøministeriet 2007). 
Den danske regerings målsætning er derudover, at minimum 30 % af Danmarks energiforbrug skal 
komme fra vedvarende energi i 2025 (Statsministeriet 2007). 

1.3 Region Syddanmark som case 
Af førnævnte årsager er det interessant at vide, hvorvidt det er muligt for et samfund at fortrænge 
brugen af fossile brændstoffer og i stedet bruge vedvarende energikilder, som er bæredygtige i den 
forstand, at de ikke udtømmes. Det kræver en opgørelse over energipotentialet samt energiforbruget 
i et defineret område. En sådan opgørelse vil kunne laves på forskellige niveauer med en stigende 
grad af kompleksitet jo større område, der analyseres. Man kan gøre det på globalt niveau, nationalt 
niveau eller på et mere regionalt niveau. Denne rapport fokuserer på området Region Syddanmark, 
som kan ses som case study for en balance mellem vedvarende energiressourcer i et afgrænset 
geografisk område og det energiforbrug, som områdets befolkning har. Balancen bliver dermed en 
opgørelse over Region Syddanmark, som værende et lukket system, hvor potentiale i vedvarende 
energi og faktisk forbrug opgøres og sammenlignes. 
 
I Region Syddanmark bor der 1.179.748 mennesker på et areal der er 12.206 km2, hvilket giver et 
areal pr. indbygger på 0,01 km2 (web 2: Region Syddanmark 2007). Det er højere end arealet pr. 
indbygger på landsplan, som ligger på 0,008 km2 (web 3: Danmarks statistik 2007). Det er med til 
at sætte vores case i perspektiv, at Region Syddanmark har et større areal til biomasse pr. indbygger 
end Danmark som helhed og derfor umiddelbart burde kunne opnå en forholdsvis bedre balance 
mellem forbrug og vedvarende energi. Placeringen ud til Vesterhavet giver desuden mulighed for 
stor udnyttelse af vindenergi, hvilket forbedrer potentialet yderligere.  
 
Region Syddanmark er interessant at se på af flere grunde. For det første er der tilsyneladende ikke 
tidligere lavet et lignende studie for netop dette geografiske område. For det andet er Region 
Syddanmark mere ambitiøse på energiområdet end Regeringen. Region Syddanmark har i 
samarbejde med Schleswig-Holstein (jf. møderne i Kolding og Plön) en uofficiel målsætning på 
minimum 50 % vedvarende energi i 2025. Den målsætning er højere end Regeringens, der stiler 
mod en andel på 30 % vedvarende energi i 2025. De fysiske forhold i regionen, som danner 
rammen for potentialet i produktion af biomasse og vindenergi, er afgørende for om man kan 
opfylde målsætningerne. Specielt er det interessant, hvor meget af landbrugsjorden, der skal bruges 
til energiafgrøder og som dermed ikke kan bruges til dyrkning af afgrøder til bl.a. fødevarer og 
dyrefoder.  
 
Det vil dermed være muligt at se Region Syddanmark som et lukket system og sammenligne den 
mængde energi man kan få ud af jorden og vinden, med den mængde energi, der forbruges i dag. 
Denne sammenligning skulle gerne gøre det muligt at besvare spørgsmålet: ”Hvor stort er de 
vedvarende energikilders potentiale i forhold til energiforbruget i Region Syddanmark?” Resultatet 
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bliver en energiopgørelse, der vil vise, hvor langt vi er fra, at kunne få produktion af vedvarende 
energi til at dække energiforbrug i Region Syddanmark. 
 
Der vil overordnet være to mulige udfald:  
1. At energiforbruget overstiger den energi, som kan udnyttes fra vind og biobrændsel. I dette 

tilfælde vil vi undersøge, hvor stor en del af energiforbruget der kan dækkes af de vedvarende 
energikilder, hvilket vil give et fingerpeg om hvor realistiske de forskellige målsætninger er i 
Region Syddanmark. 

2. At potentialet for vedvarende energi overstiger energiforbruget i Region Syddanmark, hvilket 
vil efterlade plads til at undersøge f.eks. om ”overskuddet” er så stort, at det også kan bære 
energitabende ved konverteringen til f.eks. brændstof til transportsektoren, fødevareproduktion 
m.m.  

 
Det er dog ikke umiddelbart projektets formål at gå dette skridt videre men derimod at besvare 
førstnævnte spørgsmål. 

1.4 Metode 
Vi, forfatterne til denne rapport, er fire studerende på kandidatuddannelsen Master of Science in 

Environmental and Resource Management. I vores uddannelse bliver der lagt meget vægt på, at vi 
kan kommunikere med alle videnskabsretninger og at vi respekterer forskellige synsvinkler. Det 
betyder, at vi arbejder meget tværfagligt og ofte får til opgave at bygge bro imellem 
videnskabsretningerne i vores rapporter. Dette gør vi også til dels i denne rapport, da vi ser på, hvad 
naturen egentlig kan producere i primærproduktionen og hvor stor denne produktion er i forhold til 
energiforbruget. Vi forklarer bl.a. også konverteringen fra solens lysenergi til biomasse gennem 
fotosyntesen. Dette gør vi for at give læseren en forståelse af hele processen. Samtidig vil vi gerne 
vise, at solen i sidste ende er drivkraften i de fleste processer her på Jorden. Af samme årsag har vi 
kort beskrevet, hvordan solen skaber vind, der kan udnyttes som energikilde. Rapporten indeholder 
mange informationer, som vi bruger i vores beregninger. Alle informationerne kommer fra andre 
kilder og andres forskning. I udvælgelsen af informationer har vi så vidt muligt brugt primærkilder 
med stor troværdighed, som f.eks. Danmarks Statistik.  

 
Grundlæggende er der to måder vi kan reducere afhængigheden af fossile brændstoffer, nemlig ved 
at øge andelen af vedvarende energi eller nedsætte vores energiforbrug. Derfor er der også 
målsætninger om reducering af energiforbruget, idet mange mener, at det er nødvendigt med 
energibesparende foranstaltninger og måske endda en ændring af vores livsstil til en mindre 
ressourcekrævende livsstil. Med målsætningen om at øge de vedvarende energikilders andel af 
forbruget må man se på, hvordan vi kan få mere energi ud af disse end det er tilfældet i dag. Det er 
derfor interessant at undersøge, hvor stort et potentiale, der er i vind og biobrændsel i forhold til 
vores energiforbrug. Biomasse og vindenergi er de eneste energiteknologier, der i øjeblikket er 
udviklet tilstrækkeligt til at have betydning. Vi anerkender, at der muligvis ligger store muligheder i 
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andre energiformer i fremtiden, når teknologierne er blevet udviklet tilstrækkeligt, hvilket der ses 
bort fra i rapporten. 
 
Andelen af vindkraft kan øges på to forskellige måder. For det første ved at øge antallet af 
vindmøller og for det andet ved at erstatte gamle møller med nye, der har større kapacitet og bedre 
effektivitet. At øge antallet kan skabe visse gener for lokalbefolkningen ved opsætning på land. 
Opsætning på havet kan give en dårligere energibalance pga. større besværligheder med opsætning 
og vedligehold end ved vindmøller land, men til gengæld er der mere energi at hente på havet, idet 
middelvindshastigheder er større her, samtidig med at det blæser oftere. At erstatte gamle 
vindmøller kan ske efter en vurdering, der bl.a. må omfatte omkostninger til vedligehold af den 
gamle mølle, forskellen i produktionskapacitet og evt. gener som støjs betydning på lokaliteten.  
 
Potentialet i biomasse er umiddelbart mere kompliceret at opgøre. Biomasse er organisk materiale 
og indeholder dermed kulstof, der i primærproduktionen optages fra atmosfæren i form af CO2 af 
planterne. Det sker under fotosyntesen, der udnytter energi fra sollyset. En del af planterne ædes af 
husdyr i sekundærproduktionen. Det betyder, at biomasse kan være mange forskellige materialer, 
som kan bruges i en række forskellige teknologier, alt efter hvilken type biomasse, der er tale om. 
F.eks. kan man producere bioethanol af korn, man kan udvinde biogas af gylle og slagteriaffald, og 
man kan afbrænde halm i kraftværker. For at udnytte mere af potentialet fra biomasse, kan man 
derfor gøre flere forskellige ting. Man kan f.eks. i større grad udnytte traditionelle affaldsprodukter 
såsom gylle til biogas. En anden måde til forøgelse af Danmarks energiandel fra biomasse, kunne 
være at importere enten bioethanol til brændstof i transportsektoren eller biomasse. Det sidste 
importeres allerede f.eks. i form af træpiller til afbrænding i stokerfyr i bl.a. private hjem. Al 
biomasse oprinder imidlertid fra planteproduktion, som kræver jord i landbrugs- og 
skovbrugssektorerne (fremtidige perspektiver inkluderer produktion af alger i vandmiljøer). 
Ligegyldigt om man vælger at importere biobrændsel eller selv producere det, betyder det, at der i 
sidste ende skal bruges jordarealer, hvilket i den forbindelse kan anses for en ressource. Med 
hensyn til biomasse er det derfor interessant at se på potentialet for energienheder dvs. 
bruttoproduktionen pr. arealenhed.  
 
Når man beregner potentialet i energi fra vind og biomasse bliver det et tal, som giver mest mening 
i en sammenligning med tallet for energiforbruget. En energiopgørelse over tallene giver et indtryk 
af størrelserne for både forbruget og potentialet for vedvarende energi og giver dermed et fingerpeg 
om mulighederne for at opnå en situation, hvor energiforbruget er bæredygtigt. Bæredygtigt i den 
forbindelse ville være en situation, hvor vi ikke længere er afhængige af fossile brændstoffer, men 
udnytter den energi, der kommer fra sollys. Vores overvejelser kan vises grafisk (se figur 3).  
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Vindenergi 

Vindenergi 

Potentielt areal til 
biomasse

(Jordbrugsareal )

Energiforbrug Region 
Syddanmark 

Vindenergi + Bioenergi = Potentiale i VE 

Potentiale Region Syddanmark 

Energi til husholdninger 

Energi til Industrisektor

Energi til transportsektor

m.m.
Natur areal

By arealer

m.m.  

Energibalance 

Samlet energiforbrug 

 
       Figur 3: Egen model til illustration af energiopgørelse for Region Syddanmark. 

 
På venstre side af figuren vises en opgørelse over den jord, der bruges til produktion af biomasse i 
regionen, hvilket vil sige hele regionens areal minus by-arealer, naturarealer m.m. da vi fastholder 
den nuværende fordeling af jorden på disse typer. I modsat fald, hvis vi f.eks. inddragede 
naturarealer til dyrkning af afgrøder, vil det have nogle konsekvenser for samfundet, som vi ikke vil 
analysere her.  
Det tilbageværende areal består af henholdsvis landbrugsjord og skov, som også bibeholdes. 
Landbrugsjorden kan i princippet bruges til at dyrke den afgrøde, der giver det største udbytte af 
energi. Høstudbyttet fra landbrugsarealerne og skovene omregnes til energienheden joule og lægges 
sammen med vindenergien i regionen. Ved opgørelsen af vindenergien, vil vi tage den nuværende 
produktion og dertil lægge det potentiale, der er for at udvide produktionen af vindenergi, uden at 
det vil være til gene for samfundet. Vindenergien omregnes også til enheden Joule. På højre side af 
opgørelsen summeres regionens energiforbrug fra de forskellige sektorer til et tal, der repræsenterer 
hele regionens energiforbrug.  
 
For at forstå modellen er det vigtigt at lægge mærke til, at vi ikke beskriver eller anbefaler en 
situation, hvor der tilplantes med energiafgrøder på alle landbrugsarealer. Dette er et deskriptivt 
studium, hvor vi forsøger at lave en opgørelse over, hvor meget energi, der kan indvindes i Region 
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Syddanmark alene pga. at solen skinner og dermed skaber både blæst og plantevækst. Dernæst er 
sammenligningen med energiforbruget i regionen meget interessant, fordi disse to tal vil sætte 
hinanden i perspektiv og give en idé om hvor tæt på eller langt fra vi er at overgå til et samfund med 
en bæredygtigt energiproduktion. 

1.5 Afgrænsninger/forenklinger 
Som det fremgår af ovenstående er der en række problemstillinger forbundet med at blive 
selvforsynede med vedvarende energikilder. Af tids- og ressourcemæssige årsager og for at undgå 
for stor kompleksitet, har vi foretaget en del afgrænsninger. Dette kapitel har til formål at forklare 
de forenklinger og udeladelser, der er i vores beregninger i forhold til virkeligheden, hvilket 
samtidig definerer rapportens fokus. De fleste af disse afgrænsninger findes imidlertid løbende i de 
relevante afsnit i rapporten og de resterende er følgende: 
 

• På landbrugsarealet har vi valgt at beregne energiudbyttet fra pil og hvede. Der ligger nogle 
landskabsrestriktioner på eksempelvis pil, som er en flerårig energiafgrøde, men disse 
restriktioner vil vi se bort fra, da vi kun er interesseret i det mulige energiudbytte. Denne 
forenkling vil ikke betyde noget for det samlede billede af energipotentialet i regionen, da 
landskabsrestriktionerne kan imødegås ved at bruge hvede her i stedet for.  

 

• Med hensyn til energipotentialet fra vindmøller i regionen, medtager vi den kapacitet for 
offshorevindmøller, som ifølge eksperter (Energistyrelsen 2007a) ligger i de mulige 
opstillingspladser. Samtidig medtager vi kapaciteten, der er for vindmøller onshore ved 
udskiftning af de mindre vindmøller med færre større (Planlægningsudvalget 2007). Samlet 
giver dette potentialet for vindenergi i Region Syddanmark.  

 

• Vores energiforbrug i dag opgøres som den mængde energi Danmark bruger fra samtlige 
ressourcer i husholdningerne og produktionen som opgjort af Energistyrelsen (2006). I 
denne opgørelse korrigeres der derfor ikke for import/eksport. Dvs. at vores energiforbrug i 
regionen ikke tager højde for energiforbruget af de varer vi importerer og ligeledes ikke 
trækker energiforbruget fra de produkter vi eksporterer.  

 

• Ligeledes har vi valgt i samråd med vor vejleder at opgøre Region Syddanmarks 
energiforbrug ved at dividere antal indbygger fra regionen op i Danmarks samlede 
energiforbrug. Dette er en forenkling vi er tvunget til at gøre, da disse tal ikke er lavet for 
regionen. 

 

• Der vil fra regionens naturarealer, i forbindelse med naturpleje, genereres en mindre 
mængde biomasse, hvilket ikke er medtaget i vore beregninger af energipotentialet.   
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• Regeringen har et mål om at energiforbruget årligt skal falde med 1,4 % fra 2010 frem til 
2025. Regnearket starter i 2006 og der regnes med dette årlige fald allerede i 2007. Dette 
betyder, at der opnås et lidt større fald i energiforbruget i 2025, end med Regeringens 
målsætning.  

2. Arealfordelinger i Region Syddanmark 
Vi vil i følgende afsnit redegøre for den arealmæssige fordeling i 
Region Syddanmark (se figur 4). Region Syddanmark er med et 
samlet areal på 12.206 km2 Danmarks arealmæssige anden 
største region. Regionen er en sammensætning af de 4 gamle 
amter Ribe, Sønderjylland, Fyn og ca. det halve af Vejle Amt 
(Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2004). Hele det samlede 
areal på 12.206 km2 kan ikke anvendes til dyrkning af 
energiafgrøder. Det er nødvendigt at fratrække de arealer, som 
ikke kan bruges til dyrkning såsom veje, søer osv. En inddeling 
af arealerne er derfor nødvendig. Vi har valgt at inddele Region 
Syddanmarks areal i følgende overordnede kategorier: 

 

• Landbrugsarealer: fødevarer/foder, non-food, passiv brak, vedvarende græs  

• Naturarealer: overdrev, heder, sand-/klitarealer, strandenge, enge, moser og andre 
vådområder inkl. søer og vandløb.  

• Skovarealer: løvtræer og nåletræer  

• Resterende arealer: bebyggelser, veje, jernbaner, broer, dæmninger m.m.     
 
De danske regioner har kun eksisteret i et år, hvilket har vanskeliggjort dataindsamlingen i 
forskelligt omfang. Derfor er data fra de nedlagte amter anvendt og derefter summeret op således, at 
det udtrykker regionen. Det gamle Vejle Amt er blevet opdelt. Den arealmæssige fordeling er, at 
1649 km2 ud af det samlede areal på 2997 km2 falder ind under Region Syddanmark, mens det 
resterende areal falder ind under Region Midtjylland. De 1649 km2 svarer til ca. 55 procent af Vejle 
Amts samlede areal. Vi anvender denne procentsats ved udregninger af Vejle Amts bidrag til 
Region Syddanmark. Således er det tidligere Vejle Amts landbrugsareal på 1803 km2 og 55 procent, 
svarende til 991 km2, tilskrives herefter Region Syddanmark. Det anvendte procenttal er 
nødvendigvis ikke udtryk for den reelle fordeling, men det har ikke været muligt at finde tal for den 
reelle fordeling.  
 
Region Syddanmarks arealfordeling er opgjort i hektar (ha) og præsenteret i tabel 1. Som det 
fremgår af tabellen udgør landbrugsarealerne langt den største andel af regionens samlede areal, 
svarende til ca. 66 pct. Omdriftsarealet, der dækker produktionen af fødevarer og foder, udgør den 
største del af landbrugsarealet, mens brak-, non-food- og de vedvarende græsarealer udgør et 
mindre areal. Opdelingen af landbrugsarealerne illustrerer, at der findes forskellige typer af 

Fig. 4: Placering af Region 
Syddanmark. 
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landbrugsarealer, hvilket kan have indflydelse på arealudbyttet og miljø. Dyrkes energiafgrøder på 
arealer udtaget til brak, må der som udgangspunkt forventes miljøpåvirkninger i større eller mindre 
omfang afhængig af dyrkningsmetoder. Dyrkes energiafgrøderne derimod på de almindelige jorde i 
omdriften og erstatter andre afgrøder, må der til gengæld ikke forventes en netto miljøpåvirkning. 
De relevante miljøpåvirkninger ved dyrkning på brakarealer omfatter bl.a. påvirkning af vandmiljø, 
udslip til luft og påvirkning af biodiversitet (Finansministeriet 2004). Samtidig kan der forventes et 
lavere udbytte pr. ha på brakarealerne, idet de braklagte jorde ofte er landmændenes marginaljord. 
Eksempelvis forventes der på en brakmark tilsået med hvede et udbytte på 4,5 tons korn pr. ha plus 
halm, hvilket skal ses i forhold til et normalt udbytte på ca. 7,5 tons korn pr. ha plus halm (Cowi 
2004).  
 

Arealmæssig fordeling i [ha] for Region Syddanmark 
Opgjort i ha/2006 Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt1 Region Syddanmark 

Jord i omdrift 196.159 243.719 166.173 84.798 690.849 
Non-food (enårig/flerårig) 3.581 4.471 603 864 9.519 
Brak 13.680 15.676 12.426 6.026 47.808 
Vedvarende græs  11.975 17.456 19.117 7.503 56.051 
Landbrugsjord i alt  225.395  281.322 198.319 99.191 804.227 
Skov  32.916 38.074 49.055 15.990 136.035 
Skov og landbrugsjord i alt  258.311 319.396 247.374 115.181 940.262 
Naturarealer  21.409 24.643 40.370 11.397 97.819 
Resterende arealer  68.880 49.861 25.456 38.257 182.454 
Arealer i alt  348.600  393.900 313.200 164.835 1.220.535 
Tabel 1: Viser arealfordelinger af de gamle amter og Region Syddanmark. 
1 Anm. Tallene fra Vejle Amt, svarer til 55 procent af de valgte arealer. 
Kilder: Web 3: Danmarks statistik 2007/2006, Dansk Statistisk 2007, Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2004, 
Miljøministeriet 2006. 

 
Tallene i tabel 1 vil danne baggrund for de 
følgende udregninger i dette afsnit.  
I Danmark findes en lang række 
beskyttelsesområder bl.a. Natura 2000-områder, 
§ 3-områder, fredede områder, EU habitat-
områder og fuglebeskyttelsesområder. I 
Danmark ligger en stor del af disse landområder 
i tilknytning til vandmiljøer. Hovedparten af de 
udpegede områder på land består af forskellige 
naturarealer (skov, hede, søer m.m.), men der 
indgår også landbrugsarealer. Der er et stort 
overlap mellem de enkelte beskyttelsesområder. 
Derfor kan f.eks. fuglehabitatområder også være 
Natura 2000-områder, hvilket vanskeliggør en præcis opgørelse. Der kan således være områder af 

Arealanvendelse i procent for Region 
Syddanmark

Resterende 
arealer 15%

Natur arealer 
8%

skovarealer 
11% Landbrugsjord

 66%

Fig. 5: Procentvis fordeling af areal i Region Syddanmark. 
Kilde: Egen figur. 
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landbrugsarealerne og skovarealerne, der er underlagt specielle dyrknings- og vedligeholdelseskrav. 
Arealerne er typisk udpeget, hvor ekstensiv og miljøvenlig landbrugsdrift i særlig grad vil være til 
gavn for miljøet og naturen (Miljøministeriet 2006), hvilket der ikke er taget højde for i vores 
beregninger. 
I tabel 2 præsenteres det totale skovareal for Region Syddanmark. Vi har efterfølgende valgt at 
opdele skovarealet i løv- og nåleskov. Dette skyldes forskellige brændværdier for løv- og nåletræ. 
Således har nåleskov normalt en lidt højere brændværdi end løvtræer (Statens fortslige 
forsøgsvæsen 1990) . Udbyttet pr. ha nåleskov er mindre end for løvskov, fordi nåletræer plantes på 
ringere jord. På baggrund af dette er det nødvendig at se på artsammensætningen i Region 
Syddanmark. Andelen af løvtræer afhænger især af jordbundstype. Der er således en høj 
løvtræsandel på gode jorder (øerne og Østjylland), mens nåletræ er dominerende på de mere magre 
jorde i Vest- og Midtjylland (Larsen, P. og V. Johannsen 2000). Denne tendens afspejles også i 
tabel 2, hvor andelen af nåletræ er højest i de forhenværende amter placeret i Vestjylland.  
 

Fordeling af skovtyper i Region Syddanmark  
 Skov[ha] Løvskov [pct.] Nåleskov [pct.] Løvskov [ha] Nåleskov [ha] 

Fyns Amt 32.916 59 41 19.420 13.496 

Sønderjyllands Amt 38.074 43 57 16.372 21.702 

Ribe Amt 49.055 16 84 7.849 41.206 

Vejle Amt1 15.990 39 61 6.236 9.754 

Region Syddanmark 136.035 37 63 49.877 86.158 
Tabel 2: Viser fordeling af skovtyper i de gamle amter og Region Syddanmark. 
1 Anm. Tallene fra Vejle Amt, svarer til 55 procent af mængde de valgte arealer.  
Kilder: Larsen, P. og V. Johannsen, Dansk Statistisk 2007. 

 
Som det fremgår af tabel 2 er hovedparten af skovarealerne i Region Syddanmark nåletræer, 
svarende til ca. 63 pct., mens det resterende skovareal er beplantet med løvtræer. Den skovmæssige 
fordeling af løv- og nåletræer i Region Syddanmark muliggør en mere præcis beregning af 
energipotentialet for skovarealer. En underinddeling af løv- og nåletræer i sorter har vi set bort fra i 
denne rapport.  
   
De braklagte arealer i tabel 1 udgør ca. 6 procent af Region Syddanmarks samlede landbrugsareal. 
Ifølge landbruget selv vil ca. 1/3 af de braklagte arealer blive inddraget i ordinær landbrugsdrift 
igen, mens den resterende del af brakarealerne forventes at forblive brak eller udlagt til vedvarende 
græs og naturarealer (Landbrugsavisen 2007). Vi har derfor valgt at opdele brakarealerne i to 
grupper således, at 1/3 af brakarealerne placeres under landbrugsarealer i omdrift og 2/3 under 
vedvarende græsarealer. Det skal understreges, at størstedelen af brakarealet på et tidspunkt kan 
inddrages i ordinær landbrugsdrift, men vi har valgt at følge landbrugets egen forventede opdeling 
af brakarealerne. Den nye inddeling er vist i tabel 3, hvor 2/3 af brakarealerne og de vedvarende 
græsarealer er fjernet. Vi har valgt at se bort fra de vedvarende græsarealer, da arealerne spænder 
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fra meget dyrkningssikre til meget dyrkningsusikre arealer. Samtidig vurderes det, at arealerne har 
en stigende herlighedsværdi (Boldt et al. 1994).  
 
Vi har i tabel 3 samlet de arealer, som vil danne basis for beregningerne for energipotentialet i 
Region Syddanmark. Som det fremgår af tabellen, har vi summeret de tre medtagede 
landbrugsarealer op og det præsenteres i tabellen som ”landbrugsareal i alt”.  
 

Arealer med biomasseproduktion i Region Syddanmark 
Opgjort i ha/2006 Fyns 

Amt 
Sønderjyllands 
Amt 

Ribe Amt Vejle 
Amt1 

Region  
Syddanmark 

Jord i omdrift  196.159 243.719 166.173 84.798 690.849 

Non-food 3.581 4.471 603 864 9.519 

1/3 brak i alm. omdrift 4.515 5.173 4.101 1.988 15.777 

Landbrugsareal i alt 204.255 253.363 170.877 87.650 716.415 
Løvskov 19.420 16.372 7.849 6.236 49.877 
Nåleskov 13.496 21.702 41.206 9.754 86.158 
Tabel 3: Viser fordeling af arealer med biomasseproduktion i de gamle amter og Region Syddanmark. 
1 Anm. Tallene fra Vejle Amt, svarer til 55 procent af mængde de valgte arealer 
Kilde: Egne udregninger baseret på foregående tabeller. 

3. Biomasse 
Vi vil i dette afsnit indledningsvis forklare, hvordan biomasse dannes. Dette gøres for at give en 
bedre forståelse for hvilke processer, der har indflydelse på biomassens produktion. Efterfølgende 
redegøres for de relevante energiafgrøder herunder karakteristika, dyrkningsform og udbytte.  

3.1 Fotosyntesen 
Planter udnytter sollyset og kæmper en evig kamp om den optimale plads i solen. Væksten sker 
hovedsagligt i toppen af planten, som styres i forhold til lyset. Bladene på planten prøver hele tiden 
at optimere vinklen i forhold til lyset, så de får så meget lys som muligt. Hele processen, hvor 
planterne omdanner vand, kuldioxid og næringsstoffer til kulhydrater ved hjælp af lys fra solen, 
kaldes fotosyntesen (Jensen et al. 2003). Det kan skrives som følgende forenklede reaktionsligning:  
 
6 vand (H2O) + 6 kuldioxid (CO2) + lysenergi � glukose (C6H12O6) + 6 ilt (O2)  
 
Reaktionen dækker over 2 uafhængige processer, kaldet lysprocessen og mørkeprocessen. I den 
lysafhængige proces omdanner planten lysenergien til kemisk energi. Planten udnytter i 
mørkeprocesen den kemiske proces dannet af lysprocessen og danner herved biomasse. 
Mørkeprocessen kan foregå hele døgnet rundt, hvorimod lysprocessen kun kan foregå om dagen. 
Selve lysprocessen starter ved, at sollyset slipper gennem bladenes cellelag. Lyset trænger videre 
ind i bladkødets celler og derfra ind i grønkornene, hvor strålerne rammer forskellige farvestoffer 
og fotosyntesen foregår. Planternes klorofylmolekyler er afgørende for at planten kan udnytte 
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solens energirige stråler. De absorberede lysstråler sætter en serie af reaktioner i gang, som i sidste 
instans fører til dannelsen af kemisk energi, som får planten til at danne biomasse og gro (Jensen et 
al. 2003). 

3.2 Pil 
Pil er en energiafgrøde, som er hurtig til at danne nye skud efter den er høstet. Det er vigtigt, hvis 
man vil have optimale vækstbetingelser, at alt ukrudt er bekæmpet før plantning. Efter det første 
vækstår kan pil selv udkonkurrere ukrudtet. En pilestikling har en levetid på 20 til 30 år. Den første 
høst kan foregå efter 3-5 år, hvorefter den kan høstes ca. hvert tredje år. Udbyttet ligger på 8 til 12 
tons tørstof pr. ha pr. år under optimale vækstbetingelser. Pil bør høstes i vinterperioden og kan 
anvendes til afbrænding lige efter høsten, hvor vandindholdet ligger på ca. 50 procent. Der er nogle 
kraftværker, som sætter krav til vandindholdet, hvorfor pilen skal tørre inden den brændes af. Pil 
reducerer udvaskningen af nitrat betydeligt i forhold til korn og man skal næsten ikke sprøjte for 
ukrudt. Den kan dyrkes på forskellige jordbundstyper og tåler oversvømmelse. Jordtyper med god 
vandforsyning er velegnet til pil, hvorimod lette jordtyper uden vandtilførsel giver et mere ustabilt 
høstudbytte. På lerjorde behøver man ikke at tilføre kvælstof i plantningsåret, hvorimod det på lette 
sandjorde kan det være nødvendigt med en tilførsel af 30-50 kg kvælstof pr. ha. I de efterfølgende 
år gødsker man i marts/april måned. Tilførsel af fosfor og kalium behøver kun ske en gang i hver 
høstperiode. Mange insekter tiltrækkes af pilekulturen, som er med til at give en bedre biodiversitet. 
Nogle insekter såsom stankelbenlarver kan forvolde skade på pilekulturen, men det er ofte i så lille 
et omfang, at der ikke behøves behandling i pilekulturene. (web 4: Dansk landbrugsrådgivning 
2007a) 

3.3 Vinterhvede 
Hvede har de mest optimale forhold på lidt sværere jord og indgår under etårige afgrøder. Hvede 
kan også dyrkes på lettere jordbundstyper, hvis der er vandingsmuligheder til rådighed, ellers giver 
det ikke et stabilt udbytte. Ved ensidig dyrkning af hvede på de samme arealer år efter år, vil 
udbyttet falde med 10-15 % på svær jord og 20-25 % på lettere jord. Samtidig giver en ensidig 
dyrkning en større risiko for sygdomme. Hveden sås i tidsrummet fra ca. 1. september til ca. 15. 
oktober. Udsædsmængden varierer alt efter såtidspunktet dvs. jo senere hveden sås, jo flere frø skal 
der sås pr. m2. Gødskningen af markerne varierer fra mark til mark, dog skal kvælstoftildelingen 
altid overholde den enkelte marks kvælstofkvote. Fosfor og kaliumbehovet fastsættes også ud fra 
jordens værdier, så balancen på marken er intakt. Der kan sprøjtes imod ukrudt lige efter såning 
men det optimale tidspunkt er 3 uger efter såning. Der kan sprøjtes igen i starten af foråret, men det 
er sjældent rentabelt at gøre. Blandt sygdomme kan nævnes sneskimmel, meldug og gulrust. 
Hveden har også skadedyr som bladlus, kornbladbillens larve og fritfluelarven. Høsten foregår sidst 
i juli og i starten af august. Kornet skal helst høstes tørt med en vandprocent på ca. 15. Er dette ikke 
er muligt, tørres kornet til vandindholdet er på 15 % og lagres herefter (Landbrugets 
Rådgivningscenter 2007).  
 



Syddansk Universitet Esbjerg                                              Januar 2008  
Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi 
                                              

 18 

Vinterhvedens biomasse opgjort for 2006 viser et udbytte over henholdsvis korn og halm på ca. 7 
ton pr.. ha og ca. 4 ton pr. ha. Disse tal er gennemsnitstal for alle hvedemarkerne over hele landet.  
Yderligere er værdien for halm taget fra et gennemsnit af hvede, byg, havre og rug, da der ikke er 
opgjort et specifikt tal for halm efter kornarter (Dansk Statistik 2006). 

3.4 Skov 
I Danmark opgøres skovarealet hvert 10. år. Skovarealerne blev sidst opgjort i 2006 og skovarealet 
lå her på 14 % af Danmarks samlede areal. Danmarks mål er at fordoble skovarealet i dette 
århundrede. I 1805 var Danmarks skovareal nede på 3 %, hvilket fik Danmark til at lovgive på 
området. Reglen bestod i, at man skulle plante et træ hver gang man fældede et træ i skoven for på 
den måde at sikre skovens fremtid (web 5: Dansk skovforening 2007). Dette har medført, at næsten 
alt vores skov i dag er fredskov. Løvskovene domineres af bøg og eg, som på landsplan tilsammen 
udgør ca. 70 % af løvskovene. I nåleskovene er det rødgran, der er den dominerende art med i alt 45 
%. Den dominerende træart afhænger også af, hvor man befinder sig i landet. Løvskovene er 
hovedsagligt placeret på det federe jord øst for den jyske højderyg, hvorimod nåleskovene 
hyppigere står på den magre sandjord langs vestkysten (Larsen, P. og V. Johannsen 2000). Dette 
medfører, at løvskovene har en højere tilvækst pr. år, da de har bedre vækstbetingelser. For løvtræer 
gælder, at udbyttet pr. ha er 5 m3, hvilket giver 5 m3/ha x 660 kg/m3 = 3300 kg/ha på landsplan. For 
nåletræer gælder at udbyttet pr. ha er 5 m3/ha x 460 kg/m3 = 2300 kg/ha på landsplan. 

3.5 Energipotentiale for de valgte afgrøder 
Forbruget af biomasse til energiproduktion i Danmark er mere end tredoblet i perioden 1980 til 
2002. Dette er stimuleret af den danske energi- og afgiftspolitik. En række statsfinansierede 
støtteordninger har sammen med voksende afgifter på fossile brændsler som kul, olie og naturgas 
gjort biomasse mere attraktiv. Anvendelse af biomasse til varmeproduktion er stort set ikke pålagt 
afgifter, hvilket indebærer et indirekte tilskud til biomasseanvendelsen afhængigt af, hvilket 
brændsel der erstattes (Finansministeriet 2004). 
 
Det årlige udbytte pr. ha for de enkelte afgrøder er afhængigt af mange forskellige faktorer bl.a. 
klimatiske forhold, gødskningsform, jordforhold osv. Derfor udtrykker det årlige udbytte et 
gennemsnitligt tal for afgrøderne baseret på tal fra hele Danmark, hvilket er en forenkling i vores 
beregninger. I tabel 4 ses typerne af biomasse med oplysninger om energiindhold pr. ha og i Region 
Syddanmark totalt. 
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Oversigt over afgrøders energiindhold pr. ha og total 
Billede af 
afgrøde 

Afgrøde Årligt 
udbytte 
i tons/ha 

Energi-
indhold målt i 
GJ/ton 

Energiindhold 
i GJ pr. ha  

Beplantnings
-areal i ha 

Totale energi-
indhold TJ 
Region SydDK 

 

Pil  10  16 160 716.415 114.626 

 

Halm1  4 14,5 58 716.415 41.552 

 

Korn 7 15 105 716.415 75.223 

 

Løv-
skov 

3,3 19 62,7 49.877 3.127 

 

Nåle-
skov 

2,3 19,2 44,16 86.158 3.804 

Tabel 4: Oversigt over energiafgrøders energiindhold pr. ha og totalt. 
1 Anm. Det antages at halmen bliver afbrændt som storballer. 
Kilder: Egne beregninger baseret på Larsen, P. og V. Johannsen, Statens forstlige forsøgsvæsen, Jørgensen, U. 2007, 
Videncenter for halm- og flisfyring. 

 
I tabellen udtrykkes energiindholdet pr. ton for afgrøderne i GJ (giga Joule), hvorefter dette tal 
multipliceres med udbyttet. Herved findes energiindholdet pr. ha for de enkelte afgrøder. Tallene 
kan efterfølgende ganges med det samlede landbrugsareal for Region Syddanmark, hvorved 
energipotentialet for regionen findes. Tallene for hvede og halm bliver i tabel 5 efterfølgende slået 
sammen, i det de stammer fra samme afgrøde. Det kan således ses i tabel 4 at pil på hele 
landbrugsarealet vil give 114.626 TJ i Region Syddanmark mens hveden (korn + halm) giver 
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Figur 7: Her ses hvordan ændring i høj- og 
lavtryk ændrer vindretningerne om natten. 
Kilde: Oldrup 2004 

Søbrise nat 

116.775 TJ. En kombination af hele landbrugsarealet beplantet med henholdsvis hvede og pil 
kombineret med skov ses i tabel 5. 
 

Det mulige energipotentiale for Region Syddanmark (TJ) 
Pil og skov 121.558 

Hvede, halm og skov 123.708 

Gennemsnit  122.633 
Tabel 5: Viser energipotentialet for biomasse i Region Syddanmark ved beplantning med henholdsvis hvede og pil 
kombineret med skovarealerne. 
Kilde: Egne beregninger baseret på tabel 4. 

 
Som det fremgår af tabel 5 vil det højeste energipotentiale kunne opnås ved beplantning af hvede på 
landbrugsarealerne, hvorved det sammen med biomassen fra skovarealerne er muligt at opnå et 
energipotentiale på ca. 123.708 TJ. Det vil dog være mere realistisk at anvende en kombination af 
hvede og pil pga. forskellige jordbundstyper. Vi har derfor valgt at beregne gennemsnittet for de to 
afgrøder, svarende til at der bruges halvt af hver. Dette giver et energipotentiale på 122.633 TJ for 
Region Syddanmark  

4. Vindenergi i Danmark  
I dette kapitel vil der kort blive redegjort for, hvordan 
vinde grundlæggende skabes. Dernæst vil vi gennemgå den 
samlede vindenergiproduktion i Region Syddanmark og det 
samlede potentiale. 
 
Vinde skabes, når der er trykforskelle i geografiske 
områder, der grænser op til hinanden. Drivkraften bag dette 
er solen, når den opvarmer Jordens atmosfære. På 
sommerdage opvarmes landområder mere end havområder, 
således at der er en temperaturforskel mellem land og hav. 
Kold luft fylder mindre end varm luft. Derfor vil det 
marginale fald i lufttryk falde hurtigere i kold luft end i 
varm luft. Dette betyder, at jo højere op man kommer, jo 
større bliver trykforskellen mellem et højtryk og lavtryk. 
(Danmarks Meteorologiske institut 1997). Det medfører en 
cirkulation, hvor der i lav højde vil være pålandsvind, mens 
vinden i større højde vil bevæges fra land ud over vand, 
som er illustreret i figur 6.  
 
Denne bevægelse af luft vil vende om natten, hvor jorden 
bliver hurtigere afkølet end havområdet, således at luften 

Figur 6: Her ses hvordan vinden startes af 
forskelle mellem højtryk og lavtryk om 
dagen. 
Kilde: Oldrup 2004 

Søbrise dag 
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over havområdet er varmere end luften over landområdet. Således vil der om natten være 
fralandsvind i lav højde og pålandsvind i større højde, som er illustreret i figur 7.  
 
Disse vindstrømme er relativt lokale, men på globalt plan er der et lignende fænomen. 
Opvarmningen fra solen fordeles forskelligt mellem forskellige breddegrader således, at jo tættere 
på ækvator man befinder sig, des mere varme bliver absorberet. Mellem 40 grader syd og 40 grader 
nord absorberes mere varme end der udstråles, mens der nord for 40 grader nord og syd for 40 
grader syd udstråles mere energi end der absorberes. Denne forskel i temperaturer medvirker til en 
opvarmning af luften over ækvator, så der i 10-15 km højde dannes et højtryk. Det får luften i disse 
højder til at strømme væk fra ækvator mod de subtropiske egne nord og syd for ækvator, hvor der 
dannes et lavtryk i 10-15 km højde. Tæt på jordoverfladen skabes et lavtryk over ækvator, så vind 
fra subtroperne flyttes mod ækvator i lav højde. (Danmarks Meteorologiske institut 1997) 

4.1 Vindmøller on- og offshore 
I følgende afsnit vil vi gennemgå, hvad vindenergi er og hvilke styrker og svagheder, der er ved 
placering af vindmøller på land henholdsvis på havet. Efterfølgende præsenteres en oversigt over 
potentialet for vindenergi i Region Syddanmark. 
 
Vindenergi er en relativ ny teknologi sammenlignet med traditionelle energikilder. At basere en del 
af el-forsyningen på vindenergi, er i Danmark sket inden for de seneste 30 år og i dag bliver ca. 20 
% af vores elektricitetsforbrug dækket af vindenergi. Sammenlignet med fossile brændstoffer er 
vindenergi næsten CO2 neutral, da den drives af vinden. Vindmøller er grundlæggende opdelt efter 
deres placering, kaldet onshore, hvis de står på land og offshore, hvis de placeres på havet. I 
Danmark er man ved at nå et punkt, hvor mulighederne for at etablere flere vindmøller onshore er 
udtømte, således at man er nødt til at skifte gamle møller ud med nye for at øge produktionen af 
vindkraft på land, hvilket beskrives senere. Det største potentiale indenfor vindenergi er dermed at 
oprette vindmølleparker offshore (Personlig kontakt: Morten Holmager 2007). 
 
De negative eksternaliteter ved vindmøller adskiller sig væsentligt fra energikilder som kul og olie. 
For onshore møller er støjen, som turbinen frembringer under el-produktionen, en negativ 
eksternalitet. Samtidig er de synlige i landskabet, som kan skæmme det, hvilket kan være en kilde 
til lokal modstand mod vindmøllerne. Planlægning af placeringer kan hjælpe til at løse disse 
problemer. Det må forventes, at der nås en grænse, hvor eventuelle gener ved opstilling af nye 
møller må vejes op mod de positive effekter af miljøvenlig energi. Når man opstiller vindmøller 
offshore undgår man at mennesker bliver generet af støjen fra turbinen. I hvor høj grad de skæmmer 
landskabet, afhænger bl.a. af, hvor langt fra land de placeres, hvor højt over havet kyststrækningen 
ligger og hvad kyststrækningen benyttes til. I denne forbindelse har man defineret anbefalede 
afstande fra kysten til offshore vindmølleparker på mellem 7,5 km og 25 km (Kuehn 2005).  
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Ved offshore installationer placeres der oftest et større antal møller sammen end på land i såkaldte 
havvindmølleparker. De kan have midlertidige og permanente påvirkninger på fauna omkring dem. 
Eksempelvis faldt antallet af marsvin ved etableringen af Nysted Havmøllepark og efter to års drift 
var de kun langsomt ved at vende tilbage. Ved Horns Rev Parken var der en lille tilbagegang af 
marsvin under anlægningen, som dog hurtigt steg igen. (Tougaard et al. 2006). Der kan dog også 
være positive effekter ved disse vindmølleparker. Eksempelvis har fundamenterne ved Horns Rev 
skabt kunstige levesteder for dyre- og planteliv, som derved har øget biodiversiteten i området. 
Påvirkninger af naturen er vigtige at redegøre for, inden det besluttes at bygge en vindmølle. Det er 
derfor lovpligtigt, jævnfør Planloven, at udføre en vurdering af virkning på miljøet, kaldet VVM-
redegørelse. Den skal blandt andet indeholde en beskrivelse af møllen samt en vurdering af 
møllen/møllernes miljøpåvirkninger og alternative løsningsforslag. En del af VVM-redegørelsen 
består i at lave høringsforslag, som skal offentliggøres således, at alle interessenter kan give deres 
mening til kende. 
 
Udover påvirkninger af naturen er der forskellige fordele og ulemper ved on- og offshore 
vindmøller. Offshore møller har en 20-30 % højere produktivitet end onshore møller, da der er mere 
vind og ingen forhindringer på åbent hav. (Personlig kontakt: Morten Holmager 2007). I en 
livscyklusvurdering, hvor en onshore park beliggende på en af de bedste placeringer i Danmark 
blev sammenlignet med offshore parken ved Horns Rev, var forskellen endnu højere. Dette til trods 
for at estimaterne for offshore parken var konservative, mens estimaterne for onshore parken var 
optimistiske (Vestas 2004). Problemet med offshore installationer er, at etablering og 
vedligeholdelse er dyrere, fordi miljøet omkring offshore møllerne er hårdere og dermed øger 
sliddet på dem sammenlignet med onshore møller. Samtidig er transporten til og fra offshore møller 
via båd og helikopter i sagens natur dyrere end ved almindelig transport med bil. For møllerne ved 
Horns Rev planlægger Vestas at udføre vedligeholdelsesarbejder 12 gange årligt. Ni af disse 
udføres ved brug af helikopter og de resterende tre udføres ved brug af båd. Til sammenligning 
regnes der med almen vedligeholdelse to gange om året pr. vindmølle på onshore parken (Vestas 
2004).  
 
Opstilles en energibalance, kan det opgøres, hvor lang tid møllerne skal være i drift før de har 
produceret netop den mængde energi, der er blevet brugt under opførelsen, hvilket kan sætte deres 
potentiale for at producere vedvarende energi i perspektiv. Disse perioder er henholdsvis ni 
måneder for møllerne ved Horns Rev parken og 7,7 måneder for møllerne ved onshore parken 
(Vestas 2004).  
 
I det følgende vil vi opgøre det samlede potentiale for vindenergi i Region Syddanmark. Først vil 
der blive redegjort for potentialet for møller placeret offshore, dernæst for potentialet onshore og til 
sidst en samlet opgørelse for potentialet i vindenergi i Region Syddanmark. 
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4.2 Offshorevindmøller 
Potentialet for offshore er koncentreret omkring Horns Rev området. Den første vindmøllepark, 
Horns Rev 1, blev etableret i 2002, 14 km vest for Blåvands Huk (se figur 8). Den består af 80 
møller, der hver har en kapacitet på 2 MW, hvilket giver 647 GWh pr. år, svarende til elforbruget i 
ca. 150.000 danske husstande (Vestas 2004). Yderligere er Dong på nuværende tidspunkt i gang 
med at bygge Horns Rev 2, som skal ligge 14 km nordvest for Horns Rev 1 parken. Den kommer til 
at bestå af 95 møller med en samlet kapacitet på 215 MW, hvoraf de 15 MW er forsøgsmøller. 
Horns Rev 2 parken sættes derfor til 200 MW. Vi antager at Horns Rev 2 parken vil køre med det 
samme antal fuldlasttimer som Horns Rev 1, hvilket er 4043,75 fuldlasttimer om året. Det giver en 
total produktion på 809 GWh om året (Vestas 2004). 
 
Energistyrelsen har i 2007 udgivet en opdatering af mulige fremtidige placeringer for offshore 
vindmølleparker i Danmark. Der planlægges yderlige fem parker i området nordvest for Horns Rev 
1. Hver park har en kapacitet på 200 MW og de forventes at levere mellem 845 MWh og 863 MWh 
om året (se tabel 6 for overblik). Disse kaldes Horns Rev A, B, C, D og E og placeringerne kan ses i 
figur 8. 

Figur 8: Oversigt over Horns rev parkerne.  
Kilde: Energistyrelsen 2007. 

 
Der er væsentlige etableringsomkostninger i forbindelse med etablering af så mange møller. 
Derudover er det en relativ stor strømproduktion, som vil kræve udbygning af elnettet, hvilket vi 

Horns Rev 2 

Horns Rev 

Esbjerg 
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har afgrænset os fra at analysere nærmere. Ifølge Energistyrelsen (2007) er der ikke andre steder 
end Horns Rev, der har potentiale til opstilling af offshore vindmølleparker i Region Syddanmark. 
Det samlede potentiale for offshore vindmøller i Region Syddanmark er derfor den samlede 
produktion fra de syv Horns Rev parker, der forventes at levere 5,735 TWh om året. Fordelingen på 
de enkelte parker ses i tabel 6. 

4.3 Onshoremøller 
I Danmark er der placeret mange mindre møller rundt omkring. Disse er lige fra 1 MW møller ned 
til møller med en kapacitet mindre end 150 KW. For fremtiden vil man på land satse på større 
møller med kapaciteter på mellem 2 MW og ca. 4,5 MW. Disse vil kunne placeres på 45 % af de 
steder, hvor der i dag står vindmøller (Planlægningsudvalg 2007). At man satser på store vindmøller 
frem for mindre møller skyldes, at store vindmøller opfattes som mere arealøkonomiske. Med dette 
menes, at større vingefang giver en forholdsvis større forøgelse af effekten indenfor et område, så 
produktionen i forhold til arealet bliver større. (Frode 2007) 
 
Vi tager udgangspunkt i det mest konservative scenarium fra planlægningsudvalget (2007), hvor der 
regnes med en samlet kapacitet på landsplan på 3000 MW. Denne kapacitet skalerer vi ned, således 
at dette bliver multipliceret med en faktor svarende til forholdet mellem Danmarks areal og Region 
Syddanmarks areal, hvilket svarer til 12.260 km2 / 43.000 km2 = 0,285 Denne forenklede opgørelse 
giver et potentiale i Region Syddanmark på 3000 MW x 0,285 = 855 MW, svarende til ca. tre 
kulfyrede Esbjergværker (~380 MW stykket). 
 
I fremtiden regnes med 115 % af de 2000 fuldlasttimer, der forventes med den nuværende teknologi 
(Planlægningsudvalg 2007). Vi bruger 2000 fuldlasttimer, da vi tager udgangspunkt i potentialet 
med nuværende teknologi. Den potentielle produktion af el fra landmøller i Region Syddanmark er 
derfor 2000 timer x 855 MW = 1,71 TWh. 
 

Potentiel el-produktion af møller i Region Syddanmark  

 Kapacitet i MW Fuldlasttimer Årsproduktion i GWh Årsproduktion i TJ 

Landmøller 855 2.000 1.710  6.156 

Horns Rev 1 160 4.043,75 647  2.329 

Horns Rev 2 200 4.043,75 809  2.913 

Horns Rev A 200 4.316 863  3.107 

Horns Rev B 200 4.316 863  3.107 

Horns Rev C 200 4.270 854 3.074 

Horns Rev D 200 4.270 854 3.074 

Horns Rev E 200 4.223 845 3.042 

Samlet for region   7.445 26.802 
Tabel 6: Oversigt over den summerede el produktion for vindenergi i Region Syddanmark. 
Kilde: Egne beregninger baseret på Planlægningsudvalget (2007). 
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Som det kan ses i tabel 6 estimerer vi det samlede potentiale for vindenergi i Region Syddanmark til 
7.445 GWh svarende til 26.802 TJ. 

5. Energiforbrug i Region Syddanmark 
Dette kapitel estimerer energiforbruget i regionen, som efterfølgende skal bruges til sammenligning 
med potentialet for vedvarende energi. Der findes imidlertid ingen opgørelse over energiforbruget 
fordelt på regionerne og heller ikke på de gamle amter, som ellers kunne bruges til at estimere 
energiforbruget i Region Syddanmark. Energistyrelsen har kun tal for energiforbruget i hele 
Danmark, som vi derfor bruger som basis for en beregning af energiforbruget i Region 
Syddanmark. 

Energistyrelsen har tal for hele Danmarks energi 
forbrug fordelt på ”brændsler”, ”energivarer” 
(bruttoenergiforbruget efter at en del af 
brændslerne er omdannet til el, fjernvarme og 
bygas) og sektorerne for deres ”anvendelser” (se 
tabel 7). Det ”faktiske energiforbrug” er 
forbruget i Danmark i kalenderåret. ”Korrigeret 
bruttoenergiforbrug” er korrigeret for forbrug 
knyttet til import og eksport af el og er samtidig 
korrigeret for klimaudsving i forhold til et 
vejrmæssigt normalt år. Det gøres for at få et 
mere korrekt billede af energiforbruget i 
Danmark. 
 
Det ses i tabel 7, at olie er den suverænt største 
energikilde og at kun en lille del af det 
konverteres til ”brændsler”, hvilket skyldes, at 
det først og fremmest bruges direkte i 
transportsektoren. Det ses også, at 
transportsektoren bruger næsten lige så meget 
energi, som produktionserhvervene og 
husholdningerne hver for sig. Det faktiske 
energiforbrug er større end det korrigerede 
energiforbrug, hvilket først og fremmest skyldes, 
at Danmark i 2006 havde en betydelig 
nettoeksport af el. 

Tabel 7: Danmarks faktiske energiforbrug samt det  
korrigerede bruttoenergiforbrug for 2006 fordelt på ”brændsler”,  
”energivarer” og ”anvendelser”. 
Kilde: Energistyrelsen 2007. 
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Som udgangspunkt for beregningen af Region Syddanmarks energiforbrug, bruger vi det 
korrigerede energiforbrug for Danmark. Korrektionen for handel med el og vejrmæssige udsving fra 
det ene år til det andet, finder vi mest korrekt at bruge i en vurdering af bæredygtigheden i 
energiforbruget. Vores opgørelse er naturligvis forenklet, idet energiforbruget pr. capita i Danmark 
forudsættes at være det samme, som energiforbruget pr. capita i Region Syddanmark. Hele 
Danmarks energiforbrug er derfor divideret med det samlede befolkningstal for Danmark og 
multipliceret med befolkningstallet for regionen (se tabel 8). 
 

Estimeret energiforbrug i Region Syddanmark 
Indbyggere 
i DK 

Energiforbrug 
i DK (TJ) 

Forbrug pr. 
capita i DK (TJ) 

Indbyggere i Region 
Syddanmark 

Estimeret bruttoenergi-
forbrug i Region 
Syddanmark (TJ) 

5.427.000 863.000 0,15902 1.179.748 187.603 
Tabel 8: Viser grundlaget for et estimeret energiforbrug for Region Syddanmark. 
Kilde: egen tabel på baggrund af tal fra Energistyrelsen 2007 og Danmarks Statistik 2007. 

 
Vores estimat for bruttoenergiforbruget er udtryk for forbruget før konverteringstabene i 
energisektoren, dvs. tabet ved produktion af el, varmetab i fjernvarmerør m.m. (Energistyrelsen 
2007). 

6. Potentialet af vedvarende energi i Region Syddanmark  
I dette kapitel er vi nu i stand til, at sammenligne potentialet for vedvarende energi i Region 
Syddanmark med energiforbruget. Energien i biomassen fra afgrøderne pil og hvede på 
landbrugsarealerne plus nuværende produktion og potentiale for udvidelse af vindenergi holdes op 
mod energiforbruget. En oversigt over tallene, som er beregnet i foregående kapitler (tabel 5 for 
biomasse, tabel 6 for vind og tabel 8 for energiforbrug), ses i tabel 9. 
 

Energipotentiale og energiforbrug i Region Syddanmark  
 Vedvarende energi (TJ) Energi forbrug (TJ) 

Vind (TJ)   26.802  

Biomasse i alt (TJ) 122.633  

I alt  149.435 187.603 
Tabel 9: Oversigt over hele det nuværende potentiale i vedvarende energi med nuværende teknologi samt energiforbrug 
i Region Syddanmark. 
Kilde: Egne beregninger baseret på foregående afsnit. 

 
Som det fremgår af tabel 9, overstiger energiforbruget i øjeblikket potentialet for vedvarende 
energi. Det vil sige, at selvom vi stillede vindmøller op på de steder, hvor der er uudnyttede pladser 
i regionen og også brugte alle afgrøder fra landbruget i energisektoren, ville det ikke kunne dække 
det samlede energiforbrug til husholdninger, transportsektoren og erhvervssektoren. Den 
vedvarende energi på 149.435 TJ, svarer til 80 % af energiforbruget på 187.603 TJ. Vi kan dermed 
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konstatere, at der i Region Syddanmark med den vedvarende energi, vi kan få ud af området med 
vores nuværende teknologi, ikke er tilstrækkeligt til at kunne dække områdets nuværende 
energiforbrug, som dermed ikke kan gøres 100 % bæredygtigt.  
 
Regeringens ambition om at nå en andel på 30 % og den uofficielle målsætning i Region 
Syddanmark på 50 % vedvarende energi inden 2025 ligger muligvis indenfor det, der kan lade sig 
gøre. Spørgsmålet er hvor store landbrugsarealer, det er nødvendigt at afsætte til produktionen af 
energiafgrøderne for at nå disse mål. En vurdering af hvorvidt samfundet kan/vil afsætte de 
nødvendige arealer til energiafgrøderne, ligger udenfor denne undersøgelse. I det følgende vises 
nogle beregninger på, hvor store arealer i regionen, som opfyldelse af målsætningerne vil lægge 
beslag på til produktion af energiafgrøder. Beregninger er foretaget i et regneark, (vedlagt CD-
ROM), der bygger på forudsætningerne fra denne rapport. 
 
Regeringens målsætning på 30 % vedvarende energi bygger samtidig på en målsætning om 
reduktion af energiforbruget på 1,4 % pr. år fra 2010 (Statsministeriet 2007). Med denne reduktion i 
energiforbruget og uden teknologiske forbedringer for vedvarende energi, vil man i 2025 skulle 
bruge 58.709 ha, svarende til 8,2 % af regionens landbrugsareal, til energiafgrøder i Region 
Syddanmark (se tabel 10) 
 

Areal til opfyldelse af målsætning på 30 % 
År Energi-

forbrug 
Vind- 
møller 

Bio 
Skov 

Ønsket forbrug 
dækket af VE 
(30 %) 

Dækket af 
biomasse fra 
landbrug 

Landbrugs- 
areal 
 

Andel af det 
samlede 
landbrugsareal 

 TJ TJ TJ TJ TJ ha % 

2025 144.052 26.802 6.932 43.216 9.482 58.709 8,2 
Tabel 10: Uddrag fra regneark der viser arealet der skal til for at opfylde målsætning om 30 % VE i Region 
Syddanmark (1,4 % reduktion i energiforbrug årligt). Se hele printet i bilag 2.  

 
Vi har i regnearket givet mulighed for at inkludere teknologiske forbedringer af vedvarende energi i 
beregningen. Forøgelse af biomassen pr. ha kan ske både ved forædling af afgrøderne eller ved at 
man genmodificerer dem. Det sidste er også et etisk spørgsmål, som løbende debatteres. 
Teknologien er ikke tilladt i Danmark endnu. I de sidste 30 år har der været et årligt merudbytte i 
biomasse pr. ha på 1-2 procent, hvilket er baggrunden for vores brug af tallet på 1,5 % forbedring i 
biomassen pr. år (Personlig kontakt: Jens Bo Holm-Nielsen). Man forventer at vindenergien kan 
effektiviseres med 15 % over 19 år, hvilket svarer til 0,78 % pr. år (Planlægningsudvalget 2007). 
Dette tal skyldes både forbedret effektivitet og bedre pladser til opstilling af møllerne. Vi har i 
beregningerne brugt en forbedring på 0,5 % om året for samtlige møller.  
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Forudsat forbedringer i produktionen af biomasse pr. år på 1,5 % og samtidig en forbedring i 
udnyttelsen af vindenergi på 0,5 % om året, skal man i stedet bruge 14.793 ha, svarende til 2,1 % af 
regionens landbrugsareal, til opfyldelse af målsætningen. (se tabel 11). 
 

Areal til opfyldelse af målsætning på 30 % (inkl. effektivisering) 
År Energi-

forbrug 
Vind- 
møller 

Bio 
Skov 

Ønsket forbrug 
dækket af VE 
(30 %) 

Dækket af 
biomasse fra 
landbrug 

Landbrugs- 
areal 
 

Andel af det 
samlede 
landbrugsareal 

 TJ TJ TJ TJ TJ ha % 

2025 144.052 29.348 6.932 43.216 6.935 14.793 2,1 
Tabel 11: Uddrag fra regneark der viser arealet der skal til for at opfylde målsætning om 30 % VE i Region 
Syddanmark (1,4 % reduktion i energiforbrug samt effektivisering i vind- og biomasseteknologi på 0,5 og 1,5 % årligt). 
Se hele printet i bilag 3. 

 
Vi kan lave et tilsvarende regnestykke for regionens uofficielle målsætning om 50 % vedvarende 
energi i år 2025. Med en årlig reduktion i energiforbruget på 1,4 % og den nuværende teknologi vil 
det kræve 237.102 ha landbrugsjord, svarende til 33,1 % af regionens landbrugsareal (se tabel 12). 
 

Areal til opfyldelse af målsætning på 50 % 
År Energi-

forbrug 
Vind- 
møller 

Bio 
Skov 

Ønsket forbrug 
dækket af VE 
(50 %) 

Dækket af  
biomasse fra 
landbrug 

Landbrugs- 
areal 
 

Andel af det 
samlede 
landbrugsareal 

 TJ TJ TJ TJ TJ ha % 

2025 144.052 26.802 6.932 72.026 38.292 237.102 33,1 
Tabel 12: Uddrag fra regneark der viser arealet der skal til for at opfylde målsætning om 50 % VE i Region 
Syddanmark (1,4 % reduktion i energiforbrug årligt). Se hele printet i bilag 4.  
 
Med teknologiske forbedringer for biomasse fra landbrug på 1,5 % om året og forbedringer i 
vindenergi på 0,5 % vil man kunne nøjes med 76.243 ha til energiafgrøder, svarende til 10,6 % af 
regionens landbrugsareal (se tabel 13). 
 

Areal til opfyldelse af målsætning på 50 % (inkl. effektivisering) 
År Energi-

forbrug 
Vind- 
møller 

Bio 
Skov 

Ønsket forbrug 
dækket af VE 
(50 %) 

Dækket af 
biomasse fra 
landbrug 

Landbrugs- 
areal 
 

Andel af det  
samlede 
landbrugsareal 

 TJ TJ TJ TJ TJ ha % 

2025 144.052 29.348 6.932 72.026 35.746 76.243 10,6 
 Tabel 13: Uddrag fra regneark der viser arealet der skal til for at opfylde målsætning om 50 % VE i Region 
Syddanmark (1,4 % reduktion i energiforbrug samt effektivisering i vind- og biomasseteknologi på 0,5 og 1,5 % årligt). 
Se hele printet i bilag 5.  
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Da reduktionen i energiforbrug er medregnet i alle tabellerne er energiforbruget, der skal dækkes af 
biomasse fra landbruget næsten det samme i henholdsvis tabellerne 10 og 11 samt tabellerne 12 og 
13 (den lille forskel skyldes forbedringerne i vindteknologi på 0,5 %). Men pga. teknologiske 
forbedringer og effektiviseringer biomasseteknologien (1,5 %) bliver det nødvendige landbrugsareal 
til produktion væsentlig mindre. 
 
I regnearket kan forudsætningerne mht. teknologiforbedringer, energiforbrug og målsætninger for 
andelen af vedvarende energi justeres efter eget valg. Regnearket vil vise det nødvendige areal til 
produktion af energiafgrøder, hvilket er meget interessant idet der også er brug for jorden til 
produktion af fødevarer og dyrefoder. Det nødvendige areal skal ses i forhold til det samlede 
landbrugsareal i regionen på 716.415 ha. 
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7. Diskussion 
Målsætningerne på energiområdet er rettet mod år 2025, hvilket er forholdsvis langt ude i 
fremtiden. Vores beregninger af størrelserne fra vindenergi og biomasse er bl.a. derfor behæftet 
med en vis usikkerhed. Der er mange faktorer, der kan gøre det nemmere eller sværere at få 
ligningen, forbrug = vedvarende energi, til at gå op. Vi vil i dette afsnit afrunde rapporten, ved at 
diskutere nogle af disse faktorer. 
 
I modsætning til olieprodukter har energiafgrøder ikke den fordel, at de umiddelbart kan 
transporteres under forbrændingen, som det sker under kørslen i biler. Energiafgrøder kan således 
ikke umiddelbart bruges i transportsektoren. Men med fremstilling af bioethanol konverterer man 
plantemateriale til et flydende brændstof, som kan bruges i biler. Konverteringen fra plante til 
ethanol kræver energi og der vil derfor være mindre tilbage, end den bruttoenergi, der ligger i 
plantens brændværdi (se Cowi 2006) som vi har brugt i vores opgørelse over potentialet i 
biomassen. Der satses meget i forskning og udvikling indenfor bioethanolproduktion. 
 
Vi har i rapporten opgjort det samlede potentiale, hvis al landbrugsjorden bruges til dyrkning af 
energiafgrøder. Men at hele Region Syddanmarks biomasseproduktion vil blive brugt til 
energiproduktion, er naturligvis urealistisk, da vi også skal have foder til vores husdyr, samt 
fødevarer til os selv. Vores opgørelser giver et godt overordnet billede af størrelsesordenen på 
henholdsvis energiforbrug og det potentiale der er i de vedvarende energikilder. At bruge 
landbrugsjord til energiafgrøder er ikke kun på tale i Danmark, men også i andre lande, der ønsker 
et bæredygtigt energiforbrug. Derfor vil brug af landbrugsjord til energiproduktion, alt andet lige, få 
fødevarepriser til at stige, hvilket er den naturlige konsekvens af stigende efterspørgsel. En stor del 
af primærproduktionen i landbruget går videre til kødproduktion, som kræver et større input af 
energi i form af planter, end der er i selve kødet. Staten kunne muligvis med fordel belægge kød 
med en afgift for at mindske forbruget. Dette ville måske samtidig have en gavnlig effekt på 
befolkningens sundhed. 
 
En vigtig begrænsning i vores beregninger er, at ca. en tredjedel af brændværdien ved produktion af 
korn ligger i halmen, som for en stor del betragtes som et affaldsprodukt. Da der i forvejen dyrkes 
korn på en stor del af landbrugsarealerne, kan man derfor argumentere for, at man kan bruge 
halmen fra den almindelige produktion af korn i energisektoren, inden man begynder at producere 
egentlige energiafgrøder. Dette er der set bort fra, idet regnearket forudsætter at enten hele eller 
intet af biomassen fra et givet areal bruges i energisektoren. Det vil f.eks. sige, at man ved årlige 
forbedringer i teknologien for vind og biomasse på henholdsvis 0,5 % og 1,5 % for at nå 
målsætningen på 30 % vedvarende energi, i realiteten kan bruge halmen fra ca. 45.000 ha, i stedet 
for hele afgrøden fra 14.793 ha. 
 
For at få energiforbruget og energiressourcer til at hænge sammen, er reduktion af forbruget også en 
nødvendighed. Reduktion af energiforbruget er et spørgsmål om den teknologiske udvikling og 
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samtidig også om viljen til at ændre livsstil. Et eksempel på udvikling af en energibesparende 
teknologi, er optimering af ledningsevnen igennem vores elnet, så energitabet i nettet reduceres. 
Undersøgelser opgjort af projekter fra Risø viser, at superledere kan reducere energitabene med en 
faktor 3 i forhold til ledningsevnen i dag (web 6: Risø 2007).  
 
I arbejdet med denne rapport har vi opdaget en begrænsning i ordet ”energiforbrug” som det bruges 
af bl.a. Energistyrelsen (se f.eks. tabel 7). I Energistyrelsens opgørelse af energiforbruget 
medregnes den del af biomassen, der puttes ind i selve energisektoren. Den del der f.eks. bruges til 
fødevarer og dyrefoder gør til gengæld ikke, hvilket den burde da der er tale om biomasse der 
potentielt kunne bruges i energisektoren. På den måde ser hele fødevareproduktionen langt mindre 
energikrævende ud, end den rent faktisk er. Ved bagning af brød registrerer Energistyrelsen således 
kun den energi, der bruges til at varme ovnen. Derimod registreres energien i selve kornet (melet) 
ikke, hvilket det ellers ville blive, hvis det blev brændt af i et kraftværk.  
 
Et bæredygtigt energiforbrug er altså et spørgsmål om teknologisk udvikling, men også et 
spørgsmål om hvordan vi vil indrette vores samfund. Prisstigninger som følge af produktion af 
energiafgrøder vil måske ikke få den store betydning i folks privatøkonomi, men det afhænger i høj 
grad af den teknologiske udvikling og energiforbruget, som det også fremgår af resultaterne fra 
regnearket (se bilag 2-5). Der ligger et stort arbejde i, at finde ud af hvad det betyder for samfundet 
at bruge, måske forholdsvis store, områder til produktion af energiafgrøder. Til sidst kræver det 
frem for alt en bred diskussion i befolkningen, om hvilke konsekvenser man er villige til at tage. 
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8. Konklusion 
Resultatet af den samlede energiopgørelse er, at der med den nuværende teknologi er potentiale til 
at dække 80 % af energiforbruget i Region Syddanmark med vedvarende energi. Der er altså ikke 
potentiale til at dække det fulde energiforbrug med biomasse og vindenergi, selvom alle 
landbrugsarealer bruges til energiproduktion. 
 
Regeringens målsætning er 30 % af energiforbruget dækket af vedvarende energi i år 2025 med 
årlig energibesparelser på 1,4 %. Med opfyldelse af disse målsætninger, kombineret med en årlig 
effektivisering på 1,5 % i biomasse fra landbruget og 0,5 % effektivisering af vindenergi, vil der i 
2025 være behov for 14.793 ha, svarende til 2,1 % af regionens landbrugsareal til dyrkning af 
energiafgrøder. 
 
Jævnfør møderne i Kolding og Plön er der i Region Syddanmark en uofficiel målsætning på 50 % af 
energiforbruget skal komme fra vedvarende energi i 2025. Med ovennævnte reduktion af 
energiforbruget og de samme effektiviseringer i teknologi for vindenergi og biomasse, vil der være 
behov for 76.243 ha, svarende til 10,6 % af regionens landbrugsareal. 
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9. Perspektivering 
I vores resultater er beregningerne lavet med udgangspunkt i den teknologi, der i øjeblikket er til 
rådighed og på det vi anser for at være konservative skøn, for den teknologiske udvikling. Det er 
muligt at ny teknologi kan forbedre vedvarende energikilder radikalt. Et eksempel kan være en 
mere effektiv udnyttelse af energien fra solen. Der er stor forsknings- og udviklingsinteresse i at 
forbedre udnyttelsen af solenergi mere direkte, fordi solen er tilgængelig overalt på Jorden i større 
eller mindre mængder.  
 
Der er to måder, hvorpå vi direkte kan udnytte solens energi. Det er enten i form af solfangere, som 
omdanner solens energi til varmt vand ved hjælp af mørke overflader, eller solceller som omdanner 
solens lysenergi til elektricitet i form af en fotoelektrisk proces (web 7: Solenergicentret 2007). 
Solceller er i de seneste år blevet mere udbredt i Europa, hvor de nu, i modsætning til tidligere, 
bliver koblet direkte på det offentlige elnet. Det skyldes, at man forventer at anlæggene indenfor en 
årrække både teknisk og økonomisk, vil blive langt mere rentable end de er i dag. Nye byprojekter 
er ligeledes med til at fremme denne udvikling, da de prøver at integrere solcelleanlæg i facader og 
tage m.m. Et nettilsluttet solcelleanlæg på 10 m2 kan i Danmark levere ca. 900 kWh pr. år. 
Fremstillingen af anlæggene kræver energi, hvilket vil være tjent ind af anlæggene indenfor 4-5 år. 
Det er derfor en god forretning rent energimæssigt, da der ofte er mellem 10-25 års garanti på 
anlæggene (web 7: Solenergicentret 2007). I Danmark kan solcellerne ikke konkurrere økonomisk 
med fossile brændstoffer, da solcelleproduceret el i dag under optimale forhold koster ca. 2,5-3 kr. 
pr. kWh. Holdes solcelleanlæggene i Danmark fortsat afgiftsfrie, kan de muligvis indenfor en 10 års 
periode blive privatøkonomisk fordelagtige, alt efter prisudviklingen på elmarkedet. Rent 
samfundsøkonomisk med danske vejrforhold, vil det dog først blive rentabelt med solcelleanlæg 
omkring år 2030 (web 8: Energistyrelsen 2007).  
 
Ved produktion af husdyr går der langt mere energi i inputtet i form af plantematerialet i 
dyrefoderet end der er i outputtet i form af kød, mælk m.m. Den tabte energi forlader dyret i form af 
fæces, urin og energi til respiration. En typisk planteæder tillægger sig således kun 20 % af den 
energi, den æder (Jensen et. al. 2003). Gyllen fra husdyr bruges direkte som gødning på markerne, 
hvilket dog ikke altid er særligt hensigtsmæssigt, fordi det er svært at dosere og derfor for en dels 
vedkommende udvaskes til vandmiljøet. Der er dog udviklet teknologier til at tage sig af dette 
”affaldsprodukt”. Det kan bruges i biogasanlæg sammen med industriaffald, til udvinding af biogas, 
som kan bruges i gasmotorer til kraftvarmeproduktion, på lige fod med naturgas. Restproduktet er et 
mere effektivt og miljøvenligt gødningsprodukt. Samtidig reduceres gylles miljøpåvirkning i 
forhold til drivhuseffekten, da methangassen, der ellers ville afdampe til atmosfæren, nyttiggøres i 
energisektoren og således bliver omdannet fra at være et miljøproblem til at være et 
højværdiprodukt af stor betydning for samfundet. (Rom og Sorensen 2001). 
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Der ligger naturligvis et stort potentiale i at reducere energiforbruget gennem livsstilsændringer, 
som kan gøres gennem den enkeltes daglige valg og også kan tilskyndes af staten, f.eks. gennem 
afgifter. Det er dog et åbent spørgsmål hvor stor viljen er til dette, fordi det alt andet lige, betyder en 
reduktion i forbruget, hvilket ikke forbindes med et samfund i fremgang. En anden og mere 
kontroversiel måde at reducere et samfunds energiforbrug på, er at reducere antallet af mennesker. 
Det er naturligvis meget langsigtet og er samtidig svært at påvirke. I Danmark er påvirkning eller 
lovgivning fra staten med hensyn til antallet af børn, i konflikt med de gængse forestillinger om 
hvad staten kan og bør blande sig i. Samtidig vil færre mennesker betyde mindre nye generationer, 
som vil være under pres, da de hele tiden vil have en forholdsvis større generation af ældre at tage 
sig af. 
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Definitionsliste 
Brændværdi: Den energimængde, som frigøres ved forbrænding af et brændbart stof. 
 
Bæredygtig: Bæredygtighed som det er blevet defineret i Brundtlandrapporten fra 1987: 
"bæredygtighed er det, som skaffer menneskene og miljøet det bedste uden at skade fremtidige 
generationers mulighed for dække deres behov”. En kilde til bæredygtig energi, er altså en kilde til 
energi der ikke bliver begrænset med tiden. 
 
CO2-emissioner: Udledning af kuldioxid fortrinsvis fra energianvendelse. Desuden foregår der 
udledning fra en række andre kilder (flaring af gas i Nordsøen, plast i affald til forbrænding, 
landbruget og visse industriprocesser). 
 
Eksternalitet: En afledt effekt, der ikke er medregnet i prisen. 
 
Elkapacitet: Den maksimale, øjeblikkelige produktion af elektricitet fra et kraftværk, 
kraftvarmeværk, vindmølle eller lignende. Elkapaciteten måles i MW (megawatt) eller kW 
(kilowatt). Elkapaciteten udtrykker ikke et værks aktuelle produktion, men hvad værket maksimalt 
kan producere på en fuldlastime.  
 
Faktisk energiforbrug: Angiver det registrerede energiforbrug i et kalenderår. 
 
Fuldlasttimer: Ved en fuldlasttime forstås produktion svarende til en times produktion med 
vindmøllens installerede effekt (jf. Vindmøllebekendtgørelsen § 1, stk. 1, nr. 7). 
 
Jord i omdrift: Det landbrugsareal, som indgår i et naturligt sædskifte og almindeligvis dyrkes 
med ét-årige afgrøder. 
 
Joule: Måleenhed for energi. I den danske energistatistik anvendes følgende enheder: 
1 PJ (Peta Joule) = 1.000 TJ (Tera Joule) = 1.000.000 GJ (Giga Joule) (svarende til 22.300 t. olie). 
 
Non-food: Afgrøder som ikke bruges til mad eller foder. Dette bliver ofte brugt til afbrænding eller 
til nedpløjning i jorden, hvilket har en jordbundsforbedrende effekt. 
 
Vedvarende græs: Et areal, som ikke har været pløjet i mindst fem år. 
 
Energikonvertering: At konvertere energi fra en form til en anden, er når man overfører energi fra 
en form til en anden, eksempelvis ved produktionen af bioethanol, hvor man som udgangspunkt har 
korn som via en biologisk gæringsproces omdannes til alkohol. 
 
Konverteringsstab: Forskellen på det samlede input og output i konverteringsprocessen. Altså 
forskellen mellem energipotentialet for den oprindelige form, f. eks. korn og den mængde 
bioethanol som bliver produceret. 
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Bilag 1 
Forklaring af regneark 
Vi vil i det følgende afsnit forklare, hvordan vi i hovedtræk har opbygget regnearket, der er anvendt 
til at beregne rapportens forskellige scenarier. Ligeledes vil vi kort komme ind på nogle af de 
begrænsninger, der er i regnearket. Regnearket er vedlagt på en CD-ROM. Dette muliggør 
beregninger af andre scenarier, som man selv kan opstille. 
 
I regnearket regnes der med en tidshorisont på 19 år løbende fra år 2006 til 2025. Regeringen har et 
mål om at energiforbruget årligt skal falde med 1,4 % fra 2010 frem til 2025. Regnearket starter i 
2006 og der regnes med et fald allerede i 2007. Dette betyder, at der opnås et større fald i 
energiforbruget i 2025, end med Regeringens målsætning.  
 
Øverst i venstre hjørne af 
regnearket, er det muligt at indtaste 
ændringer i 4 parametre opgjort i 
procent (se figur 1), hvorefter 
resultaterne hurtigt kan aflæses fra 
tabellerne. Farverne der omgiver 
procenttallene er en hjælp, så man 
hurtigt kan se hvilke kolonner i 
tabellen der ændres.      
 
Det årlige fald i energiforbruget er 
1,4 % om året, hvilket er 
Regeringens målsætning. Dvs. at den absolutte reduktion pr. år falder fra det ene år til det næste. 
De årlige effektiviseringer i vind- og biomassepotentialet er derimod forventede forbedringer 
mellem 2006 og 2025 der er divideret med 19 og beregnet af tallet i udgangsåret 2006. Derefter er 
det samme tal, f.eks. 1,5 % af udbyttet i biomasse fra landbruget i 2006 (115.701 TJ x 1,5 % = 
1.736 TJ) lagt oveni udbyttet fra landbruget for hvert af de følgende år indtil 2025.  
 
Vi har valgt ikke at gøre det muligt at forbedre biomassen fra skov, hvilket bl.a. er gjort på 
baggrund af den forholdsvis lille mængde energi, der opnås fra biomasse fra skov. Til sidst er det 
muligt at indtaste et procentvis mål for hvor stor en del af det samlede energiforbrug, der ønskes 
dækket med vedvarende energi (”Ønsket forbrug dækket af VE”). Efterfølgende har vi i kolonnen 
”Dækket af biomasse fra landbruget” fratrukket den energi som biomasse fra skov og vindmøller 
dækker. Dette betyder samtidig, at hvis energien fra biomasse skov og vindmøller kan dække det 
ønskede forbrug, vil det ikke være nødvendigt at anvende biomasse fra landbruget. Dette betyder, at 
vi først dækker den mængde vedvarende energi vi kan med vindmøller og biomasse fra skov.  
 

Figur 1 
 

Indtastning af ønskede ændringer i pct.  
          

 Årlig energibesparelse    0,0% 

          

Årlig effektivisering i vindenergi    0,0% 

          

Årlig effektivisering i biomasse landbrug  0,0% 

          

Mål for energiforbrug dækket af VE  0,0%  
  

Kilde: Uddrag fra eget udarbejdet regneark, der viser de 4 parametre 
som kan ændres årligt. 

Energi- 
forbrug  

TJ 
187.603 
187.603 
187.603 
187.603 
187.603 
187.603 
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Bilag 2                   
Indtastning af ønskede ændringer i pct.                          Tal fra rapporten, som danner b asis for beregningerne  
                      

Årlig energibesparelse   1,4%   Energiforbrug (TJ) 2006 187.603 Skovareal (ha) 136.035 
                      
Årlig effektivisering i vindenergi  0,0%   Vindmøller (TJ) 2007 26.802 Biomasse skov (TJ) 6.932 
                      
Årlig effektivisering i biomasse landbrug  0,0%   Biomasse i alt(TJ) 2007 122.633 Landbrugsareal (ha) 716.415 
                      
Mål for energiforbrug dækket af VE  30,0%         Biomasse landbrug (TJ) 115.701 

År      
Energi- 
forbrug Vindmøller  Bio landbrug  

Bio 
skov 

Biomasse i 
alt VE i alt 

Potentiale VE / samlet 
energiforbrug 

Ønsket forbrug 
dækket af VE 

Dækket af biomasse 
fra landbrug Landbrugsareal 

  TJ TJ TJ TJ TJ TJ % TJ TJ ha 
2006 187.603                   
2007 185.013 26.802 115.701 6.932 122.633 149.435 81 55.504 21.770 134.798 
2008 182.458 26.802 115.701 6.932 122.633 149.435 82 54.738 21.004 130.053 
2009 179.939 26.802 115.701 6.932 122.633 149.435 83 53.982 20.248 125.373 
2010 177.455 26.802 115.701 6.932 122.633 149.435 84 53.236 19.502 120.758 
2011 175.005 26.802 115.701 6.932 122.633 149.435 85 52.501 18.767 116.207 
2012 172.589 26.802 115.701 6.932 122.633 149.435 87 51.777 18.043 111.719 
2013 170.206 26.802 115.701 6.932 122.633 149.435 88 51.062 17.328 107.292 
2014 167.856 26.802 115.701 6.932 122.633 149.435 89 50.357 16.623 102.927 
2015 165.538 26.802 115.701 6.932 122.633 149.435 90 49.661 15.927 98.622 
2016 163.253 26.802 115.701 6.932 122.633 149.435 92 48.976 15.242 94.376 
2017 160.999 26.802 115.701 6.932 122.633 149.435 93 48.300 14.566 90.189 
2018 158.776 26.802 115.701 6.932 122.633 149.435 94 47.633 13.899 86.060 
2019 156.584 26.802 115.701 6.932 122.633 149.435 95 46.975 13.241 81.988 
2020 154.422 26.802 115.701 6.932 122.633 149.435 97 46.327 12.593 77.972 
2021 152.290 26.802 115.701 6.932 122.633 149.435 98 45.687 11.953 74.012 
2022 150.187 26.802 115.701 6.932 122.633 149.435 99 45.056 11.322 70.106 
2023 148.113 26.802 115.701 6.932 122.633 149.435 101 44.434 10.700 66.254 
2024 146.069 26.802 115.701 6.932 122.633 149.435 102 43.821 10.087 62.455 

2025 144.052 26.802 115.701 6.932 122.633 149.435 104 43.216 9.482 58.709 
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Bilag 3                   
Indtastning af ønskede ændringer i pct.                          Tal fra rapporten, som danner b asis for beregningerne  
    
Årlig energibesparelse   1,4%   Energiforbrug (TJ) 2006 187.603 Skovareal (ha) 136.035 
                      
Årlig effektivisering i vindenergi  0,5%   Vindmøller (TJ) 2007 26.802 Biomasse skov (TJ) 6.932 
                      
Årlig effektivisering i biomasse landbrug  1,5%   Biomasse i alt(TJ) 2007 122.633 Landbrugsareal (ha) 716.415 

                      
Mål for energiforbrug dækket af VE  30,0%         Biomasse landbrug (TJ) 115.701 

År      
Energi- 
forbrug Vindmøller  

Bio 
landbrug  Bio skov 

Biomasse 
i alt VE i alt 

Potentiale VE / samlet 
energiforbrug 

Ønsket forbrug 
dækket af VE 

Dækket af biomasse 
fra landbrug Landbrugsareal 

  TJ TJ TJ TJ TJ TJ % TJ TJ ha 
2006 187.603                   
2007 185.013 26.936 117.437 6.932 124.369 151.305 82 55.504 21.636 133.968 
2008 182.458 27.070 119.172 6.932 126.104 153.174 84 54.738 20.736 117.482 
2009 179.939 27.204 120.908 6.932 127.840 155.044 86 53.982 19.846 103.512 
2010 177.455 27.338 122.643 6.932 129.575 156.913 88 53.236 18.966 91.546 
2011 175.005 27.472 124.379 6.932 131.311 158.783 91 52.501 18.097 81.204 
2012 172.589 27.606 126.114 6.932 133.046 160.652 93 51.777 17.239 72.193 
2013 170.206 27.740 127.850 6.932 134.782 162.522 95 51.062 16.390 64.287 
2014 167.856 27.874 129.585 6.932 136.517 164.391 98 50.357 15.551 57.309 
2015 165.538 28.008 131.321 6.932 138.253 166.261 100 49.661 14.721 51.117 
2016 163.253 28.142 133.056 6.932 139.988 168.130 103 48.976 13.902 45.596 
2017 160.999 28.276 134.792 6.932 141.724 170.000 106 48.300 13.091 40.652 
2018 158.776 28.410 136.527 6.932 143.459 171.869 108 47.633 12.291 36.208 
2019 156.584 28.544 138.263 6.932 145.195 173.739 111 46.975 11.499 32.199 
2020 154.422 28.678 139.998 6.932 146.930 175.608 114 46.327 10.716 28.573 
2021 152.290 28.812 141.734 6.932 148.666 177.478 117 45.687 9.943 25.283 
2022 150.187 28.946 143.469 6.932 150.401 179.347 119 45.056 9.178 22.291 
2023 148.113 29.080 145.205 6.932 152.137 181.217 122 44.434 8.422 19.564 
2024 146.069 29.214 146.940 6.932 153.872 183.086 125 43.821 7.674 17.072 

2025 144.052 29.348 148.676 6.932 155.608 184.956 128 43.216 6.935 14.793 
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Bilag 4                   
Indtastning af ønskede ændringer i pct.                          Tal fra rapporten, som danner b asis for beregningerne  
                      

Årlig energibesparelse   1,4%   Energiforbrug (TJ) 2006 187.603 Skovareal (ha) 136.035 
                      
Årlig effektivisering i vindenergi  0,0%   Vindmøller (TJ) 2007 26.802 Biomasse skov (TJ) 6.932 
                      
Årlig effektivisering i biomasse landbrug  0,0%   Biomasse i alt(TJ) 2007 122.633 Landbrugsareal (ha) 716.415 
                      
Mål for energiforbrug dækket af VE  50,0%         Biomasse landbrug (TJ) 115.701 

År      
Energi- 
forbrug Vindmøller  

Bio 
landbrug  Bio skov 

Biomasse i 
alt VE i alt 

Potentiale VE / samlet 
energiforbrug 

Ønsket forbrug 
dækket af VE 

Dækket af biomasse 
fra landbrug Landbrugsareal 

  TJ TJ TJ TJ TJ TJ % TJ TJ ha 
2006 187.603                   
2007 185.013 26.802 115.701 6.932 122.633 149.435 81 92.506 58.772 363.916 
2008 182.458 26.802 115.701 6.932 122.633 149.435 82 91.229 57.495 356.008 
2009 179.939 26.802 115.701 6.932 122.633 149.435 83 89.970 56.236 348.208 
2010 177.455 26.802 115.701 6.932 122.633 149.435 84 88.727 54.993 340.517 
2011 175.005 26.802 115.701 6.932 122.633 149.435 85 87.502 53.768 332.931 
2012 172.589 26.802 115.701 6.932 122.633 149.435 87 86.294 52.560 325.451 
2013 170.206 26.802 115.701 6.932 122.633 149.435 88 85.103 51.369 318.073 
2014 167.856 26.802 115.701 6.932 122.633 149.435 89 83.928 50.194 310.798 
2015 165.538 26.802 115.701 6.932 122.633 149.435 90 82.769 49.035 303.623 
2016 163.253 26.802 115.701 6.932 122.633 149.435 92 81.626 47.892 296.547 
2017 160.999 26.802 115.701 6.932 122.633 149.435 93 80.499 46.765 289.569 
2018 158.776 26.802 115.701 6.932 122.633 149.435 94 79.388 45.654 282.687 
2019 156.584 26.802 115.701 6.932 122.633 149.435 95 78.292 44.558 275.900 
2020 154.422 26.802 115.701 6.932 122.633 149.435 97 77.211 43.477 269.207 
2021 152.290 26.802 115.701 6.932 122.633 149.435 98 76.145 42.411 262.606 
2022 150.187 26.802 115.701 6.932 122.633 149.435 99 75.094 41.360 256.096 
2023 148.113 26.802 115.701 6.932 122.633 149.435 101 74.057 40.323 249.676 
2024 146.069 26.802 115.701 6.932 122.633 149.435 102 73.034 39.300 243.345 

2025 144.052 26.802 115.701 6.932 122.633 149.435 104 72.026 38.292 237.102 
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Bilag 5                   
Indtastning af ønskede ændringer i pct.                          Tal fra rapporten, som danner b asis for beregningerne  
    
Årlig energibesparelse   1,4%   Energiforbrug (TJ) 2006 187.603 Skovareal (ha) 136.035 
                      
Årlig effektivisering i vindenergi  0,5%   Vindmøller (TJ) 2007 26.802 Biomasse skov (TJ) 6.932 
                      
Årlig effektivisering i biomasse landbrug  1,5%   Biomasse i alt(TJ) 2007 122.633 Landbrugsareal (ha) 716.415 
                      

Mål for energiforbrug dækket af VE  50,0%         Biomasse landbrug (TJ) 115.701 

 
År      

Energi- 
forbrug Vindmøller  

Bio 
landbrug  Bio skov 

Biomasse i 
alt VE i alt 

Potentiale VE / samlet 
energiforbrug 

Ønsket forbrug 
dækket af VE 

Dækket af biomasse 
fra landbrug Landbrugsareal 

  TJ TJ TJ TJ TJ TJ % TJ TJ ha 
2006 187.603                   
2007 185.013 26.936 117.437 6.932 124.369 151.305 82 92.506 58.638 363.086 
2008 182.458 27.070 119.172 6.932 126.104 153.174 84 91.229 57.227 324.233 
2009 179.939 27.204 120.908 6.932 127.840 155.044 86 89.970 55.834 291.217 
2010 177.455 27.338 122.643 6.932 129.575 156.913 88 88.727 54.457 262.853 
2011 175.005 27.472 124.379 6.932 131.311 158.783 91 87.502 53.098 238.255 
2012 172.589 27.606 126.114 6.932 133.046 160.652 93 86.294 51.756 216.749 
2013 170.206 27.740 127.850 6.932 134.782 162.522 95 85.103 50.431 197.812 
2014 167.856 27.874 129.585 6.932 136.517 164.391 98 83.928 49.122 181.031 
2015 165.538 28.008 131.321 6.932 138.253 166.261 100 82.769 47.829 166.077 
2016 163.253 28.142 133.056 6.932 139.988 168.130 103 81.626 46.552 152.685 
2017 160.999 28.276 134.792 6.932 141.724 170.000 106 80.499 45.291 140.638 
2018 158.776 28.410 136.527 6.932 143.459 171.869 108 79.388 44.046 129.757 
2019 156.584 28.544 138.263 6.932 145.195 173.739 111 78.292 42.816 119.892 
2020 154.422 28.678 139.998 6.932 146.930 175.608 114 77.211 41.601 110.920 
2021 152.290 28.812 141.734 6.932 148.666 177.478 117 76.145 40.401 102.734 
2022 150.187 28.946 143.469 6.932 150.401 179.347 119 75.094 39.215 95.245 
2023 148.113 29.080 145.205 6.932 152.137 181.217 122 74.057 38.045 88.376 
2024 146.069 29.214 146.940 6.932 153.872 183.086 125 73.034 36.888 82.061 

2025 144.052 29.348 148.676 6.932 155.608 184.956 128 72.026 35.746 76.243 
 


