Biomassehøsten august 2014 omkring biogasanlægget Krogenskær ved Brønderslev
Indbudt licitation
Opgaven blev udbudt i starten af juli 2014, og viste, at der på dette tidspunkt kun var meget få entreprenører
i DK, som kunne løfte sådanne høstopgaver på blødbundsarealer.
Naturstyrelsen afholdt i 2013 demonstrationshøstdage med deltagelse af et hollandsk firma med speciale i
biomassehøst på blødbundsarealer. I forbindelse med planlægning og afholdelse af høstdagene erfarede vi, at
der på det danske marked ikke på daværende tidspunkt var danske entreprenører der var i stand til at høste
på blødbundsarealer på en skånsom måde, men at interessen var tilstede hos flere entreprenører.
På den baggrund har Naturstyrelsen fået et godt kendskab til de entreprenører i DK, der arbejder med eller
er interesserede i at udvikle grej til i biomassehøst på vanskeligt tilgængelige arealer. Ud fra dette kendskab
tog Naturstyrelsen i 2014 inden biomassehøsten telefonisk kontakt til ca. 14 relevante danske entreprenører
og spurgte hver enkel, om de kunne tænke sig at byde på høstopgaven ved Brønderslev.
Inden budfristen blev der i Brønderslev på LandboNord afholdt et informationsmøde for interesserede
entreprenører.
Fire af de danske firmaer tog imod tilbuddet om at få tilsendt udbudsmaterialet. Det hollandske firma
erklærede sig også villig til at byde på opgaven.
Ved udbudsfristens udløb lå der et bud fra den hollandske entreprenør og et bud fra en dansk
entreprenør. Prisen pr. ha lå på nogenlunde samme høje niveau, men en afgørende forskel var
høstkapaciteten. Hollænderne høster 3 - 4 gange hurtigere end den danske entreprenør. Metodemæssigt er
der også forskelle, men det spiller her en mindre rolle end kapaciteten. Den danske entreprenør trak sig
efterfølgende fra projektet ved Brønderslev, og det hollandske firma blev således alene om at løse
høstopgaven ved Brønderslev.
Efter forhandlinger med det hollandske firma og Naturstyrelsen blev en endelig pris aftalt per ha.
Høstarealet blev grundet det høje prisniveau reduceret fra ca. 200 ha til ca. 100 ha.

De blå markerede områder vis er de marker, der blev høstet biomasse på i 2014 .

Udvælgelse af arealer til høst
I et samarbejde med Landboforeningen LandboNord og foreningens kunder blev velegnede arealer til
biomassehøst fundet. De pågældende ejere blev kontaktet skriftligt og efterfølgende kontaktet telefonisk af
Naturstyrelsen, og de nærmere betingelser i forbindelse med høsten blev aftalt.
I forbindelse med tilpasningen af opgaven efter udbuddet blev antallet af ejere halveret, og endte på 6 ejere
med et samlet engareal på ca. 103 ha. Ca. 70 ha ligger i en afstand fra biogasanlægget Krogenskær på gens. 5 8 km. Resten dvs. ca. 33 ha i en afstand på gens. 12 - 14 km fra biogasanlægget.
Der er et stort potentiale for at finde egnede arealer til biomassehøst omkring Brønderslev. I området er der
mange forgrenede vandløbssystemer og ådale med enge/blødbundsarealer, og Naturstyrelsen kunne uden
problemer have medtaget langt større arealer end slutresultatet på de ca. 100 ha. Ud over de 200 ha via
LandboNord henvendte lodsejere sig således direkte til Naturstyrelsen for at tilmelde flere arealer, men altså
forgæves i denne omgang.
Høsten foregik i første halvdel af august
Det hollandske firma De Vries Cornjum ankom til Brønderslev den 4. august med en bemanding på fire
personer, 2 høstsæt på 2 blokvogne og en servicevogn. Høsten startede den 5. august om morgenen og
fortsatte alle dage til og med den 12. august. En høstdag var typisk på 12 effektive timer.
Vejret var i denne periode med et enkelt døgns undtagelse ret tør og dermed velegnet høstvejr. Det
hollandske høstgrej har i øvrigt nærmest ingen begrænsninger i forhold til, at engene bliver vådere – men det
er lidt vanskeligere at håndtere en regntung biomasse. Særligt i forhold til, at våd biomasse selv i løs tilstand
hurtigt bliver varm, hvorfor biomassen efter høst hurtigt må køres i lager til ensilering.

Krogenskær Biogasanlæg. B io masse fra engareal læsses af og komprimeres på plansil o i forbindelse med ensilering.

En stor del af kornet kom samtidig i hus i disse dage, og stubmarkerne er glimrende at færdes på. Ud over
den gode transport-logistik det udgjorde for entreprenøren, betød det også fine muligheder for at lave
midlertidige lagerpladser til biomassen.
Det hollandske høstudstyr
Et høstsæt består af
En 80 HK skivehøster på bælter. Egenvægt 4,5 tons
En 150 HK opsamler og todelt udkørselsmaskine på bælter. Egenvægt 12 tons. Vognens
rumindhold er på 25 m3
Begge maskiner kører på specialfremstillede 137 cm brede bælter, og det betyder et ekstremt lavt marktryk
nede omkring 45 gram/cm². En person på 80 kg vil ved normal gang trykke 800 gram/cm².

1 høstsæt (skivehøster og opsamler t.v.) i fuld g ang med høsten. Det hollandske firma De Vries Cornjum høstede med 2
sådanne høstsæt.

Skivehøsteren slår plantedækker med kendt teknologi og efterlader biomassen i afslåede ranker. Rankerne
opsamles, snittes (80 mm) og komprimeres let i vognen. Vognen kan ikke tippe, men via bånd i bunden
skubbes materialet ud på jorden. Der er altså ikke mulighed for at tippe direkte af i anden vogn eller
container.

De meget brede bælter er forklaringen på det ekst remt lave marktry k . Her er opsamler i g ang med høstede tagrør .

Engene efterlades i meget flot stand efter høsten. Vegetationen er slået af, stubbene er lave, og der er ikke
efterladt afslået materiale på marken. Og så den meget vigtige pointe: Der er ingen transportskader efter
høstmaskinerne - selv ikke på meget våd bund.

Transport af biomasse
Biomassen blev samlet i stakke på højbund. Udkørselsmaskinen kører relativt langsomt (max. 10 km/t), og
det er afgørende for en god præstation, at køreafstand for opsamleren fra mark/eng til lagerplads minimeres
mest muligt. På lagerpladsen skubbes ved fuldt læs ca. 25 m3 biomasse ud på jorden, og der er som tidligere
nævnt ingen muligheder for at tippe i vogn eller container. Det er således en ret pladskrævende metode, når
man læsser biomassen af på denne måde.
En anden væsentlig udfordring udledt af denne metode er transport af biomasse fra midlertidig lager til
plansilo på biogasanlægget. To forskellige løsninger blev overvejet.
Løsning 1: Lastbiltransport i containere.
Lastbilen skal være udstyret med kran/grab og læsse biomasse fra stak og op i container. Det kræver, at de
midlertidige lagerpladser har både plads og bund til at bære lastbiltransport. Løsningen blev droppet, da
disse forudsætninger ikke var til stede med mindre, at man forlængede transport fra høstareal, indtil
opfyldelse af disse krav var sket. Det blev vurderet at det ville medføre væsentlig længere transporttid for
udkørselsmaskinen. Ud over, at det i sig selv er fordyrende for projektet, ville det også få en fordyrende
følgevirkning for skivehøsteren, når den kommer ”foran” og høster mere biomasse end opsamleren kan følge
med til. En løsning på længere sigt kunne være at etablere faste lagerpladser til lastbiltransport.
Løsning 2: Traktortransport i kornvogne (rumindhold ca. 60 m3).

Transporten indebærer læsning med mobil teleskoplæsser med komprimering i vogn i forbindelse med
læsning.
Det har den fordel, at transport kan foregå stort set alle steder (dog ikke vådbund), og medvirker således til at
minimere transportafstand for udkørsel af biomasse til nærmeste højbund. Ulemperne ved denne metode i
forhold til løsning 1 er mindre kapacitet (lastbil med containerkapacitet er ca. 90 m3) og lavere hastighed på
landevej.

Læsning af biomasse i kornvogn med telesko plæsser.

Løsning 2 blev iværksat. For at holde trit med høsten blev der indsat 3 traktorer med vogne. Høsten i marken
blev afsluttet om aftenen den 12. august, og ca. 48 timer senere den 14. august blev det sidste læs biomasse
leveret på Krogenskær.
Opgørelse af biomasse
Inden biomassen blev læsset af på plansilo blev det umiddelbart inden vejet på en brovægt på Krogenskær.
Maskinstationen fik således vejesedler på hvert læs. Det vurderes, at denne metode kombineret med
tørstofanalyser giver et retvisende billede af produktionen. Opgørelsen kom til at se sådan ud:

Dat0

Leverandør

Timer/vogn

Tons

05-08 – 09-08

A

33,0

285,05

07-08 – 09-08

B

62,5

415,05

09 - 08 – 11-08

C

21,0

136,00

11-08

D

46,5

304,90

13 - 08

E

22,0

147,10

14 - 08

F

38,0

237,00

Ialt

223,0

1478,10

Teleskoplæsser

50,0

05 – 08 – 14-08

Jerslev A/S Maskinstation
Biomassehøsten 2014 opgjort af entreprenør Sv . Aage Christ ensen Jerslev A/S på baggrun d af vejesedler fra brovægt .

Den hollandske entreprenør førte regnskab med biomasse i m³ leveret på højbund. Ud fra denne opgørelse
blev der leveret i alt ca. 12.350 m³, svarende til et gnsn. på 120 m³/ha. Der er således ingen tvivl om, at der er
endog meget store mængder i spil, når man høster biomasse på engarealer.
Der er dog en del usikkerheder knyttet til denne metodes opgørelse. For det første er der et spild, når man
læsser fra stakke på jorden og op i vogne. For det andet vil der være forskel på komprimeringsgraden i
opsamleren og det tryk man kan udøve med læsser i traktor-vogn, sandsynligvis med mulighed for en højere
komprimering i traktor-vogn. Hertil skal lægges usikkerheder, når biomassen er våd og/eller lagringstid på
det midlertidige lager. Det er faktorer der begge kan betyde, at stakkene falder hurtigt sammen og rumfanget
reduceres.
Endelig betød forsøgsvis brug af en såkaldt HayBuster et betydelig spild af biomasse.

HayBuster findeler biomasse, inden det lander i vognen. De nne dag blæste det meget, hvilket medfør te et
ekstraord inært spild , nå r bio masse bogstaveligt forsvandt med vinden.

Anledningen til at prøve en HayBuster var en bekymring fra biogasanlæggets ejere om, at grov biomasse fra
højstaude enge/marker ville medføre en utilstrækkelig snitning af den hollandske opsamler. Knivene snittede
med en deling af materiale til 80 mmm, men det forhindrede ikke, at en mindre del af biomassen ”slap
igennem” med en længere snitlængde. Bekymringen gik mere konkret på, at anvendelsen af dette grove
materiale i selve biogasanlægget kunne skabe risiko for driftsproblemer og dårlig udnyttelse af biomassen.
HayBuster blev anvendt ude ved marklageret. Maskinen kræver i øvrigt en meget kraftig traktor for at kunne
fungere. Teleskoplæsseren blev her anvendt til at læsse biomassen direkte ned i HayBusterens tragt, og efter
en effektiv findeling bliver biomassen med transportbånd kørt direkte op i vognen. HayBusterens kapacitet
kunne ikke holde trit med de præstationer, man opnår ved at læsse fra stak med teleskoplæsser direkte i
vogn. Det medfører derfor dyr ventetid, og selvom finsnitningen giver mulighed for fylde flere tons på
vognen, kunne det ikke kompensere for den ekstra ventetid. Hertil kommer, at metoden generelt giver et
stort spild, som det også fremgår af foto ovenover.
Brug af HayBuster blev begrænset til nogle af leverandør B´s marker.
Tørstofanalyser
LandboNord udtog under høsten prøver af biomassen til brug for beregning af indhold af tørstof og
næringsstoffer. Prøverne blev taget således:
1.
2.
3.
4.

at alle lodsejere får minimum én prøve udtaget
at der undersøges for indhold af næringsstofferne kvælstof, fosfor og kali
at der laves en tørstofanalyse
at der udtages én prøve dagligt i gennemsnit

Eurofins/Steins laboratorium stod for laboratoriearbejdet. Her er et eksempel på en tørstof-analyse:

Biogasanlægget betaler ”kun” for vægten af tørstof, så det er tørstoffets andel af den indvejede biomasses
vægt, der danner baggrund for beregningen af leveret tørstof til biogasanlægget.
Der blev i forbindelse med høsten udtaget 10 prøver. Tørstofindholdet er stærkt varierende i prøverne fra ca.
28 % til 60 %. Enge med dominans af græs giver lave tørstofprocenter, og enge med dominans af højstauder
giver høje tørstofprocenter.

Det samlede tørstofindholdet er på baggrund af prøverne er beregnet til ca. 622 tons svarende til et gnsn. på
ca. 42 %. Det svarer til godt 6 tons tørstof i gnsn. pr. ha.
Analyser af næringsstofferne giver muligheder for at beregne flytning af næringsstoffer fra engene, og som
dermed medvirker til at nedsætte tab af næringsstoffer til vandmiljøet. Hertil kommer, at afgasset biomasse
indeholder en naturgødning, som med fordel kan anvendes i markdrift på højjorden.
Høstens økonomi
Læsning og transport af biomasse til biogasanlæg udgør en væsentlig udgift:

Landmand

Præstation i
tons/tim

Pris
kr./ha

Køre-afstand til
biogasanlæg i km

A

7,2

1.970

8-9

B

6,7

2.117

15 - 16

C

6,6

2.149

2-4

D

6,6

2.149

11 - 12

E

6,5

2.215

9 - 10

F

6,2

2.287

11 - 13

Udgifter t il læsning af biomasse i vogn fra marklager t il transport leveret på pl ansilo på biogasanlæg.

Traktortransport i kornvogne og læsning med mobil teleskoplæsser blev anvendt til at bringe biomassen frem
til biogasanlægget. Denne løsning blev valgt for at minimere transportafstand for udkørsel af biomasse med
specialmaskine til midlertidigt lager på nærmeste højbund.
Bemærk, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem køreafstand og transportudgiften. Det er mere
afgørende, at adgang fra asfaltvej til stakkene med biomasse er let, og transporten kan foregå med høj
kørehastighed. Spredte, små stakke og ujævnt terræn sinker både læsning og transport og udgør en risiko for
et (for) højt tidsforbrug.
Opgaverne slåning, snitning, opsamling og transport til opsamlingssted blev udført af den hollandske
entreprenør i én arbejdsgang. Prisen for denne del udgør 6.700 kr. per ha.
De samlede udgifter til høsten:
Slåning, opsamling og
transport til
opsamlingsplads kr./ha

Læsning og transport
til biogasanlæg kr./ha

I alt udgifter kr./ha

6.700

2.130

8.830

Indtægten ved salg af tørstof til biogasanlægget beløber sig til 622.000 kg tørstof a 0,50 kr., i alt 311.000 kr.,
hvilket svarer til en gens. indtægt på ca. 3.020 kr. per ha.

Samlet opgørelse:
Udgifter biomassehøst
kr./ha

Indtægter kr./ha

Underskud kr./ha

8.830,-

3.020

5.810

Projektets fremtidige udfordring ligger naturligvis i at nedbringe underskuddet, men noget af underskuddet
kan allerede i dag dækkes af arealtilskud under landdistrikts-programmet. Den som har råderet over jorden
(ejer eller forpagter) kan søge om disse tilskud.
Andre erfaringer fra projektet
Tidligere var engene et betydeligt aktiv for en landmand, men i takt med at høslæt og græsning på disse
arealer ophørte, har arealerne ændret karakter. Arealer med tilgroning med piletræer er nu almindeligt
forekommende og kan være generende for høsten af biomasse. Det er vigtigt, at størsteparten af arealer til
biomassehøst er lysåbne uden træer, og at områder med krat og træer defineres og på en måde, så
biomassehøsten på de lysåbne arealer kan foregå på en hensigtsmæssig måde. Men variationen mellem
dominerende lysåben eng og grupperinger med krat er rigtig udmærket for den biologiske mangfoldighed.
I forbindelse med høsten blev den hollandske entreprenør desværre generet af mange og forskellige
fremmedlegemer på engene. Det kunne være rester af udtjente kreaturhegn, jordstakke, gamle cementrør,
hugstaffald og ganske mange sten. Ofte er det marksten trillet eller smidt ned fra den nærliggende mark, eller
sten fra oprensning af grøfter. Umarkerede brønde på arealer er også et problem. Fremmedlegemerne betød
mange driftsstop, når knivene på skivehøsteren måtte skiftes eller rettes ud. I aftalen med den enkelte ejer
indgik, at arealerne skulle være fri for fremmedlegemer, og faste genstande skulle tydeligt mærkes. Men det
var ikke alle arealer, som kunne leve op til disse krav og i de tilfælde var det tydeligt, at ejerne ej heller anede
noget om eksistensen af disse generende fremmedlegemer.

Endnu en sten dukker til entre prenøren skræk frem på engen .

Her er et gammelt cementrør blevet blotlagt.

Små arealer eller større arealer opdelt med (mange) grøfter og vandløb giver alt andet lige større
høstudgifter. Let tilgængelige og sammenhængende store arealer øger høst-præstationerne væsentligt.
I nogle få tilfælde er der områder i marker, der er tørre og derfor udmærket kunne høstes på traditionel måde
end med de hollandske specialmaskiner. I det omfang at disse områder kan høstes uden problemer med
almindeligt landbrugsgrej, bør de ikke høstes med specialmaskinerne.
Det bør overvejes at lave lastbilfaste lagerpladser tæt på høstområderne. I de områder, hvor man langsigtet
vil drive arealerne med biomasehøst, vil der være muligheder for at nedbringe transportudgifterne
væsentligt, hvis man kan bringe lastbiler og containere tæt på høstområderne.

Opsummering
Prisen på biomassehøst på blødbundsarealer var i 2014 endnu ikke i en reel konkurrencesituation, og det
betød til slut, at en hollandsk entreprenør kunne løbe med hele opgaven til en pris, som afspejler det
manglende marked.
Til gengæld har den gennemførte biomassehøst skabt fornyet interesse hos danske entreprenører. En
artikel med forside i Grøn Teknik den 12. september 2014 om biomassehøsten ved Brønderslev har således
også haft en gavnlig effekt på branchens interesse for biomassehøst på blødbundsarealer.
Jeg har under og især efter høsten haft mailkorrespondancer og telefonsamtaler med forskellige
interesserede danske entreprenører. Fælles for dem er, at de i 2015 planlægger at bygge prototyper af
maskinløsninger til brug for biomassehøst på blødbundsarealer, og nogle stykker ser (marts 2015) ud til at
have taget beslutning om at gøre det. Der er begrundet håb om, at der fra i år (2015) kan begynde at opstå en
konkurrencesituation, når Naturstyrelsen under projektet udbyder biomassehøst 2015. Forventningen er, at
vi derfor vil opleve lavere priser på denne ydelse i 2015.
Den metode, der er afprøvet i 2014 baserer sig på produktion af biomasse i løs vægt. Det er et produkt, som
man på biogasanlægget Krogenskær er rigtig glade for - og i øvrigt har kapacitet til i form af plansilo og
ensilering. Men det stiller særlige krav til transportopgaven i form af et stort volumen af biomasse og betyder
også, at biomassen i forhold til varmeudvikling i stak forholdsvist hurtigt må bringes frem til plansilo og
ensilering.
En anden metode er presning af (rund)baller på arealet. Det er der et par danske entreprenører, som kan
udføre i dag, men kapaciteten er lille i forhold til den hollandske metode. Det giver (per ha) et væsentligt

mindre behov for volumen kapacitet i forhold til transport, men – når materialet presses grønt uden lagring
– må det bringes hurtigt frem til ensilering, da presningen vil betyde meget hurtig varmeudvikling i ballen.
Det er næppe realistisk, at man i større skala kan inddrage 4 – 5 dages fortørring af den afslåede biomasse
inden presning i baller.
En tredje metode er under udvikling. De pressede baller vil her blive wrapped. Det hindrer varmeudvikling
og starter i stedet straks ensileringsprocessen. Det giver stor fleksibilitet i forhold til lagring, når
wrapballerne kan stå lokalt, hvor de er produceret og kan afvente afhentning til det tidspunkt, man ønsker at
anvende det i gasproduktionen. Det vil bidrage til at reducere transportudgifter og behovet for lagerplads på
plansilo, og de besparelser skulle gerne mindst finansiere udgifterne til wrapning.
Det er håbet, at projektet fra ”Græs til gas” i 2015 og 2016 med de planlagte storskala projekter for
biomassehøst på blødbundsarealer både vil stimulere den danske entreprenørbranche til at tænke nyt,
udvikle velegnede økonomisk bæredygtige høstmetoder, og give branchen muligheder for at afprøve dem i
store praksis-forsøg.

Ole Hyttel

