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Af Karen Munk Nielsen

Brødrene Sauter voksede 
op på en gård med biogas 
og med en far, der tilbragte 
søndage og helligdage i 
motorrummet for at holde 
anlægget kørende. Interes-
sen for biogas har brødrene 
taget med sig, men fritiden 
vil de ikke bruge på sagen. 
Derfor har de udtænkt et ro-
bust anlæg med et minimum 
af elektronik, der kan gå i 
stykker. Resultatet er det så-
kaldte Sauter anlæg, som de 
producerer i familiefirmaet 
af samme navn. Anlægget er 
karakteristisk ved, at biomas-
sen skubbes mekanisk ind i 
tanken, og ved at omrøringen 
sker ved hjælp af en vandka-
non, der fra et tårn i midten 

af reaktoren skyder væske 
hentet i bunden ud over 
overfladen og dermed sæt-
ter indholdet i bevægelse. 
Den enkle teknik kombineret 
med en lang opholdstid gør, 
at flydelag ikke udgør noget 
problem.
Sauter-anlægget var et af i 

alt fire bud på biogasløsnin-
ger, som Michael Köttner, 
administrerende direktør i 
det tyske biogaskompeten-
cecenter IBBK, præsenterede 
ved et temamøde om økolo-
gisk biogas på Agro Business 
Park i Foulum. 

Fire modeller
Han havde af arrangørerne 
fået til opgave at foreslå re-
levante tekniske løsninger 
til bioforgasning af en kom-
bination af fjerkrægødning, 
dybstrøelse, kløvergræs og 
gylle, typiske biomasser på 
danske økologiske bedrifter.
Et af hans forslag, som dog 
forudsætter, at man ikke 
benytter gylle, er et såkaldt 
garageanlæg, hvor fast bio-
masse stakkes op og over-
sprinkles med podet væske. 
Et andet er et traditionelt 
anlæg i ståltanke med om-
røring fra firmaet Lipp, der 
dog betinger sig en vis andel 
majs for at sikre anlæggets 
funktion. Endelig præsente-
rede Köttner en gør-det-selv 
løsning fra firmaet D & K. 
Gør-det-selv-anlæg billiggør 
byggeriet men anbefales i 
Tyskland kun til mindre går-
danlæg.

Ikke råd til el-slugere
Sauter-anlægget er som 
nævnt interessant, fordi det 
er enkelt opbygget og for-
mentlig billigt i drift. Til gen-
gæld er det et nyt system, 
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Politikerne bør støtte sig 
til det enkle men oversete 
KISS-princip - keep it simple, 
stupid! – når de beslutter en 
kommende model for afreg-
ning af biogas. 
- Støt økologisk biogas og 
lad være med at konstruere 
detaljerede og bureaukrati-
ske regler for afregningen, 
lyder anbefalingen fra tyske 
Michael Köttner til de danske 
politikere, der lige nu sidder 
begravet i forhandlinger om 
et nyt energiforlig.
Michael Köttner er formand 
for det tyske selskab for bæ-
redygtig biogas og bioener-

giudnyttelse, Gerbio. Han har 
arbejdet med bæredygtig 
biogasproduktion i 20 år og 
de seneste år været vidne til 
en sand ’majsificering’ af sit 
hjemland pga. af en uhen-
sigtsmæssig og forvridende 
prisstruktur på biogas.

Gylle- og øko-tillæg
Hans råd til de danske poli-
tikere og embedsmænd er 
enkelt og tredelt:
- Giv en basisafregning for 
biogas, der omfatter alle bio-
masser, læg hertil et gylletil-
læg og til sidst et tillæg for 
økologisk biogas. Lad være 
med at forsøge at detailre-
gulere hvilke biomasser, der 

kan udløse tilskud. Vi forsøg-
te at få de tyske politikere til 
at bruge denne model, men 

desværre uden held, lyder 
det fra Köttner, der for nylig 
var i Danmark inviteret af 
Kompetencecenter for Øko-
logisk Biogas.

Truer ikke diversiteten
Han er overbevist om, at den 
skitserede model vil sikre, 
at Danmark ikke ender i 
samme suppedas som Tysk-
land, hvor majs til biogas er 
blevet så lukrativ en afgrøde, 
at store dele af landskabet 
nu er monotone majsørke-
ner, og jordpriserne sendt på 
himmelflugt, så almindelig 
landbrugsproduktion, blandt 
andet den økologiske, ikke 
længere kan konkurrere.

Et tillæg for økologisk bio-
gas udgør ikke nogen trussel 
mod diversiteten.
- Ensidig dyrkning er slet ikke 
mulig i det økologiske land-
brug pga. økologireglerne, 
argumenterer Michael Kött-
ner.
Hertil kommer, at økologer-
nes interesse i biogas pri-
mært er produktion af gød-
ning og forbedring af præ-
stationerne i markdriften, 
mens energiproduktionen er 
et sekundært forretningsom-
råde. Dermed undgår man, 
at energiafgrøder fortrænger 
konsum- og foderafgrøder.

Af Karen Munk Nielsen

Nye, store biogasanlæg mø-
der ofte modstand hos om-
givelserne, når de skal place-

res. Vi vil jo helst ikke have 
den slags i vores egen bag-
have, for det lugter sikkert, 
og gyllelastbilerne kommer 
til at køre i døgndrift. 
Men sådan behøver det ikke 
at være. I Ringkøbing-Skjern 
tager man nu hul på et pro-
jekt, der griber sagen helt an-
derledes an. Biogassen skal 
produceres decentralt ude 
på gårdene og transporteres 
i rør til de kraft-varmeværker, 
der i forvejen er specialise-
ret i at producere strøm og 
varme. 

Ringkøbing-Skjern-model-
len har flere fordele, mener 
Kent Skånning, formand for 
CombiGaS og medlem af er-
hvervsrådet. Han berettede 
om projektet på en work-
shop i Foulum tidligere på 
måneden. 
- Jeg har været så heldig at 
trækkes med et biogasan-
læg hjemme på gården siden 
2000, og det er altid moto-
ren, det er galt med. Udråd-
ningen går af sig selv, men 
motor og pumper og teknik 
går i stykker, siger han.

Derfor mener han, det er en 
klar fordel for landmændene, 
at de ikke skal have hver de-
res motor stående og banke i 
døgndrift. 
- Den slags er de meget 
bedre til på kraftvarmevær-
kerne, tilføjer Kent Skån-
ning, der forventer, at der 
skal rejses 50 gårdanlæg de 
kommende år, efterhånden 
som ledningsnettet bliver 
udbygget – et arbejde, som 
han selv og CombiGaS skal 
have en fremtrædende rolle 
i. Firmaet tilbyder et nøgle-
færdigt anlæg, som interes-
serede landmænd leaser i 
en årrække, hvorefter de selv 

overtager.
- For som tiderne er i øje-
blikket, er det nemmere for 
os at gå i banken og låne en 
halv mia. end for den enkelte 
landmand at låne en halv 
mio., lyder det kækt og en 
kende kritisk fra Kent Skån-
ning.
Han vil ikke løfte sløret for 
de tekniske detaljer i an-
læggene men understreger, 
at det er robuste anlæg, der 
også kan håndtere økologer-
nes biomasser. 
Det første anlæg forventes 
rejst til sommer. 
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Etableringsomkostninger
De tre anlæg forgasser biomasser i mere eller mindre flydende 

form.

Omkring 40 landmænd og andre aktører med interesse for biogas mødte frem, da Kompetencecenter for Økologisk Biogas, 
INBIOM m.fl. inviterede til workshop om græsbaseret biogas.

Fire bud på anlæg til græs
BIOGAS: 
Tysk ekspert 
præsenterer 
løsninger i både 
den tørre og 
våde afdeling. 
Et meget enkelt 
anlæg vækker 
opmærksomhed

der endnu kun er få praktiske 
erfaringer med. Investerin-
gen er relativt bekostelig for 
mindre anlæg, hvilket skyl-
des kravet om lang opholds-
tid, forklarer Michael Köttner. 
Et større anlæg kan derimod 
godt konkurrere med mere 
traditionelle anlæg, når det 
gælder investeringen.
Köttner fremhæver systemet 
pga. dets lave energiforbrug. 
- Driftsomkostningerne skal 
virkelig holdes nede med så 
lav en afregningspris, som I 
får her i Danmark. Det går for 
eksempel ikke at bruge elek-
tricitet på en ekstruder, lyder 
hans advarsel.
I Sauteranlægget er der in-
gen forbehandling af bio-
masserne, der skubbes me-
kanisk ind i reaktoren, der 
faktisk blot er en nedgravet 
lagune.
Det er der til gengæld i Lipp-
anlægget, hvor der både 
er indbygget hydrolyse og 
extrudering, inden biomas-
sen sluses ind i reaktoren.

100 garageanlæg
I Tyskland findes der p.t. 
7000 biogasanlæg. Heraf er 
omkring 100 tørfermente-
ringsanlæg. Tørfermentering 
forudsætter mindst tre ga-
rager og gerne fire eller fem 
for at sikre en jævn produk-
tion af gas. Da man i Tyskland 
må sprede fast gødning året 
rundt, bygges anlæggene 
uden yderligere lagerkapa-
citet. 

Tabellen viser investeringsomkostninger pr. kW i tre anlæg til 
vådforgæring. Priserne er opgivet af firmaerne. 

kiSS-
princip 
bør 
styre 
pris på
biogas
ENERGIFORLIG: Støt 
økologisk biogas, 
lyder tysk eksperts 
råd til danske 
politikere

Flyt gas i stedet for gylle
SAMARBEJDE: I 
Ringkøbing-Skjern 
er et stort anlagt 
biogaseventyr på 
tegnebrædtet. 
Både erhvervsliv, 
kommune og 
landbruget er 
involveret

Hvordan ser frømarken ud? Har det milde efterår og før-
ste halvdel af vinteren hjulpet ellers svage udlæg så me-
get, at de er værd at satse på? Spørgsmålet, om frøgræs-
marken skal gå til høst, skal snart være afklaret endeligt, 
da nogle græsarter med fordel kan gødskes allerede i 
begyndelsen af marts.

Med de gode priser, der er på korn i øjeblikket, og med 
de udsigter, der ifølge www.økokornbasen.dk er for den 
kommende høst, kan det i nogle tilfælde være bedre at 
pløje et svagt udlæg op og erstatte det med en kornaf-
grøde. En reduktion i frøarealet vil som regel frigive gød-
ning til et større kornareal og dermed alt andet lige et 
højere udbytte i disse marker. Sammen med Videncentret 
for Landbrug har vi udviklet et program, der kan beregne 
rentabiliteten i frødyrkning på din bedrift. Husk at en om-
pløjning skal være aftalt med frøfirmaet.

Skal du gødske frømarker i marts, skal marken være far-
bar, så der ikke laves for store hjulspor og dermed struk-
turskader og gener ved høst. Tillader vind og vejr m.m. 
ikke, at du gødsker på de optimale tidspunkter, er der 
ingen grund til at gå i panik. Gødningsforsøg i forskellige 
frøgræsarter viser begrænsede udbyttetab ved ‹sen› 
gødningstilførsel. Senere udbringning kan i kraftige 
marker ligefrem være en fordel, da det mindsker risikoen 
for, at græsset går i leje for tidligt. Til gengæld er der stør-
re risiko for uønsket genvækst og bundgræs. I alle tilfæl-
de er det dog vigtigt at anvende let-omsættelig gødning 
som svinegylle eller ajle. Kvæggylle bør udbringes til den 
tidlige side.

Effekten af kvælstoffet i husdyrgødningen sættes til ind-
holdet af NH4–N i gødningen. For at kunne gøde optimalt 
er det meget vigtigt at kende det præcise indhold.
Frømarken skal tildeles den mængde gødning den har 
behov for, uanset norm og evt. heraf følgende under-
gødskning af andre afgrøder. Specielt i spildsomme arter 
er det afgørende, at afgrøden er gået passende i leje til 
høst.
Inden for rajgræsserne opererer man – ud over tidlighed 
- med diploide og tetraploide sorter. Dyrker du en tetra-
ploid sort, bør du tilføre 10-20 kg N mere pr. ha, da den 
har et højere udbyttepotentiale og derfor kan kvittere for 
mere gødning.

Optimalt tidspunkt for gødskning
Primo marts: rødsvingel, hundegræs
Medio marts:  engsvingel, strandsvingel
Ultimo marts:  almindelig, italiensk og hybrid-rajgræs
Medio april:  timothe 

Frødyrkning 
og gødning 
til frøgræs

Af Jesper Hansen, 
Økologisk Rådgivning, 
Gefion

Sauter-anlægget er enkelt. opbygget.  Indfødningen sker direkte uden forbehandling med frontlæsser.                            Foto: Sauter   

Lang opholdstid og cirku-
lation vha. ’vandkanon’ er 
Sauters kendetegn.

Michael Köttner har 20 års 
erfaring med bæredygtig 
biogas.

     UgEnS  tal

148,31 kr.
Det er den beregnede gennemsnitlige 
kapitelstakst for byg i 2011. Kapitelstaksten 
er steget med 32 procent siden 2010. Også 
hvede er steget, men ikke så meget; fra 
116,47 til 128,95 kr./hkg. 

Frie frø til bønderne
Såsædslovgivningen har hidtil forbudt salg af sorter, 
der ikke er optaget på sortslisten, men nu er der 
skabt tvivl om, om forbuddet overhovedet er lovligt.
I forbindelse med en sag, hvor en fransk 
interesseorganisation, Kokopelli, er sagsøgt af et stort 
frøfirma, har en særlig sagkyndig nu erklæret, at EU’s 
såsædslovgivning på dette punkt er i strid med EU-
traktaten og EU’s charter for menneskerettigheder og 
traktaten for biologisk mangfoldighed.
Hvilken betydning det får for udfaldet af sagen, 
vides endnu ikke, men frøsamlere, økologer og 
genressourceaktører i Europa glæder sig foreløbigt 
over den drejning, sagen har taget. 

Revision af regler for øko-fjerkræ
EU-Kommissionen inddrager nu en ekspertgruppe i arbejdet 
med at forberede revisionen af de økologiske regler for 
fjerkræ, et arbejde som den hjemlige branche har ventet på 
længe. 
Otte særligt fjerkræsagkyndige eksperter deltager i arbejdet, 
heriblandt den danske konsulent Niels Finn Johansen, 
Videncentret for Landbrug. Gruppen holder møde i Bruxelles 
27.-29. februar. Arbejdet skal munde ud i en rapport, som skal 
afleveres til Kommissionen til sommer.

25 mio. kg mælk skifter ejer
Kvotebørsen i februar er afviklet, og 25 mio. kg mælk 
har skiftet adresse, viser en foreløbig opgørelse fra 
Mælkeudvalget. Ligevægtsprisen er ikke fastlagt men ender 
efter alle solemærker at dømme lidt over 1 kr., og dermed 
er der handlet mælk til samme pris som på kvotebørsen i 
november.  
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Kent Skånning, formand for 
CombiGaS og medlem af er-
hvervsrådet. Han berettede 
om projektet på en work-
shop i Foulum tidligere på 
måneden. 
- Jeg har været så heldig at 
trækkes med et biogasan-
læg hjemme på gården siden 
2000, og det er altid moto-
ren, det er galt med. Udråd-
ningen går af sig selv, men 
motor og pumper og teknik 
går i stykker, siger han.

Derfor mener han, det er en 
klar fordel for landmændene, 
at de ikke skal have hver de-
res motor stående og banke i 
døgndrift. 
- Den slags er de meget 
bedre til på kraftvarmevær-
kerne, tilføjer Kent Skån-
ning, der forventer, at der 
skal rejses 50 gårdanlæg de 
kommende år, efterhånden 
som ledningsnettet bliver 
udbygget – et arbejde, som 
han selv og CombiGaS skal 
have en fremtrædende rolle 
i. Firmaet tilbyder et nøgle-
færdigt anlæg, som interes-
serede landmænd leaser i 
en årrække, hvorefter de selv 

overtager.
- For som tiderne er i øje-
blikket, er det nemmere for 
os at gå i banken og låne en 
halv mia. end for den enkelte 
landmand at låne en halv 
mio., lyder det kækt og en 
kende kritisk fra Kent Skån-
ning.
Han vil ikke løfte sløret for 
de tekniske detaljer i an-
læggene men understreger, 
at det er robuste anlæg, der 
også kan håndtere økologer-
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Etableringsomkostninger
De tre anlæg forgasser biomasser i mere eller mindre flydende 

form.

Omkring 40 landmænd og andre aktører med interesse for biogas mødte frem, da Kompetencecenter for Økologisk Biogas, 
INBIOM m.fl. inviterede til workshop om græsbaseret biogas.

Fire bud på anlæg til græs
BIOGAS: 
Tysk ekspert 
præsenterer 
løsninger i både 
den tørre og 
våde afdeling. 
Et meget enkelt 
anlæg vækker 
opmærksomhed

der endnu kun er få praktiske 
erfaringer med. Investerin-
gen er relativt bekostelig for 
mindre anlæg, hvilket skyl-
des kravet om lang opholds-
tid, forklarer Michael Köttner. 
Et større anlæg kan derimod 
godt konkurrere med mere 
traditionelle anlæg, når det 
gælder investeringen.
Köttner fremhæver systemet 
pga. dets lave energiforbrug. 
- Driftsomkostningerne skal 
virkelig holdes nede med så 
lav en afregningspris, som I 
får her i Danmark. Det går for 
eksempel ikke at bruge elek-
tricitet på en ekstruder, lyder 
hans advarsel.
I Sauteranlægget er der in-
gen forbehandling af bio-
masserne, der skubbes me-
kanisk ind i reaktoren, der 
faktisk blot er en nedgravet 
lagune.
Det er der til gengæld i Lipp-
anlægget, hvor der både 
er indbygget hydrolyse og 
extrudering, inden biomas-
sen sluses ind i reaktoren.

100 garageanlæg
I Tyskland findes der p.t. 
7000 biogasanlæg. Heraf er 
omkring 100 tørfermente-
ringsanlæg. Tørfermentering 
forudsætter mindst tre ga-
rager og gerne fire eller fem 
for at sikre en jævn produk-
tion af gas. Da man i Tyskland 
må sprede fast gødning året 
rundt, bygges anlæggene 
uden yderligere lagerkapa-
citet. 

Tabellen viser investeringsomkostninger pr. kW i tre anlæg til 
vådforgæring. Priserne er opgivet af firmaerne. 

kiSS-
princip 
bør 
styre 
pris på
biogas
ENERGIFORLIG: Støt 
økologisk biogas, 
lyder tysk eksperts 
råd til danske 
politikere

Flyt gas i stedet for gylle
SAMARBEJDE: I 
Ringkøbing-Skjern 
er et stort anlagt 
biogaseventyr på 
tegnebrædtet. 
Både erhvervsliv, 
kommune og 
landbruget er 
involveret

Hvordan ser frømarken ud? Har det milde efterår og før-
ste halvdel af vinteren hjulpet ellers svage udlæg så me-
get, at de er værd at satse på? Spørgsmålet, om frøgræs-
marken skal gå til høst, skal snart være afklaret endeligt, 
da nogle græsarter med fordel kan gødskes allerede i 
begyndelsen af marts.

Med de gode priser, der er på korn i øjeblikket, og med 
de udsigter, der ifølge www.økokornbasen.dk er for den 
kommende høst, kan det i nogle tilfælde være bedre at 
pløje et svagt udlæg op og erstatte det med en kornaf-
grøde. En reduktion i frøarealet vil som regel frigive gød-
ning til et større kornareal og dermed alt andet lige et 
højere udbytte i disse marker. Sammen med Videncentret 
for Landbrug har vi udviklet et program, der kan beregne 
rentabiliteten i frødyrkning på din bedrift. Husk at en om-
pløjning skal være aftalt med frøfirmaet.

Skal du gødske frømarker i marts, skal marken være far-
bar, så der ikke laves for store hjulspor og dermed struk-
turskader og gener ved høst. Tillader vind og vejr m.m. 
ikke, at du gødsker på de optimale tidspunkter, er der 
ingen grund til at gå i panik. Gødningsforsøg i forskellige 
frøgræsarter viser begrænsede udbyttetab ved ‹sen› 
gødningstilførsel. Senere udbringning kan i kraftige 
marker ligefrem være en fordel, da det mindsker risikoen 
for, at græsset går i leje for tidligt. Til gengæld er der stør-
re risiko for uønsket genvækst og bundgræs. I alle tilfæl-
de er det dog vigtigt at anvende let-omsættelig gødning 
som svinegylle eller ajle. Kvæggylle bør udbringes til den 
tidlige side.

Effekten af kvælstoffet i husdyrgødningen sættes til ind-
holdet af NH4–N i gødningen. For at kunne gøde optimalt 
er det meget vigtigt at kende det præcise indhold.
Frømarken skal tildeles den mængde gødning den har 
behov for, uanset norm og evt. heraf følgende under-
gødskning af andre afgrøder. Specielt i spildsomme arter 
er det afgørende, at afgrøden er gået passende i leje til 
høst.
Inden for rajgræsserne opererer man – ud over tidlighed 
- med diploide og tetraploide sorter. Dyrker du en tetra-
ploid sort, bør du tilføre 10-20 kg N mere pr. ha, da den 
har et højere udbyttepotentiale og derfor kan kvittere for 
mere gødning.

Optimalt tidspunkt for gødskning
Primo marts: rødsvingel, hundegræs
Medio marts:  engsvingel, strandsvingel
Ultimo marts:  almindelig, italiensk og hybrid-rajgræs
Medio april:  timothe 

Frødyrkning 
og gødning 
til frøgræs

Af Jesper Hansen, 
Økologisk Rådgivning, 
Gefion

Sauter-anlægget er enkelt. opbygget.  Indfødningen sker direkte uden forbehandling med frontlæsser.                            Foto: Sauter   

Lang opholdstid og cirku-
lation vha. ’vandkanon’ er 
Sauters kendetegn.

Michael Köttner har 20 års 
erfaring med bæredygtig 
biogas.

     UgEnS  tal

148,31 kr.
Det er den beregnede gennemsnitlige 
kapitelstakst for byg i 2011. Kapitelstaksten 
er steget med 32 procent siden 2010. Også 
hvede er steget, men ikke så meget; fra 
116,47 til 128,95 kr./hkg. 

Frie frø til bønderne
Såsædslovgivningen har hidtil forbudt salg af sorter, 
der ikke er optaget på sortslisten, men nu er der 
skabt tvivl om, om forbuddet overhovedet er lovligt.
I forbindelse med en sag, hvor en fransk 
interesseorganisation, Kokopelli, er sagsøgt af et stort 
frøfirma, har en særlig sagkyndig nu erklæret, at EU’s 
såsædslovgivning på dette punkt er i strid med EU-
traktaten og EU’s charter for menneskerettigheder og 
traktaten for biologisk mangfoldighed.
Hvilken betydning det får for udfaldet af sagen, 
vides endnu ikke, men frøsamlere, økologer og 
genressourceaktører i Europa glæder sig foreløbigt 
over den drejning, sagen har taget. 

Revision af regler for øko-fjerkræ
EU-Kommissionen inddrager nu en ekspertgruppe i arbejdet 
med at forberede revisionen af de økologiske regler for 
fjerkræ, et arbejde som den hjemlige branche har ventet på 
længe. 
Otte særligt fjerkræsagkyndige eksperter deltager i arbejdet, 
heriblandt den danske konsulent Niels Finn Johansen, 
Videncentret for Landbrug. Gruppen holder møde i Bruxelles 
27.-29. februar. Arbejdet skal munde ud i en rapport, som skal 
afleveres til Kommissionen til sommer.

25 mio. kg mælk skifter ejer
Kvotebørsen i februar er afviklet, og 25 mio. kg mælk 
har skiftet adresse, viser en foreløbig opgørelse fra 
Mælkeudvalget. Ligevægtsprisen er ikke fastlagt men ender 
efter alle solemærker at dømme lidt over 1 kr., og dermed 
er der handlet mælk til samme pris som på kvotebørsen i 
november.  


