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Abstract 

Nærværende Working Paper indeholder sammenlignende økonomiske analyser for 
pil, elefantgræs og triticale-energikorn, dyrket og leveret til fastbrændselsformål.  
 
Ved levering direkte til aftager i høstperioden ligger omkostningerne til pileflis og 
finsnittet triticale-energikorn på 30-33 kr. pr. GJ for dyrkning på lerjord og 35-38 kr. 
pr. GJ for dyrkning på sandjord.  
 
Ved levering over hele året ligger traditionelt og MVJ dyrket triticale-energikorn i 
storballer på stort set samme niveau med omkostninger på lerjord på 38-39 kr. pr. GJ 
og 43-45 kr. pr. GJ på sandjord. Omkostningsniveauet for forårshøstet elefantgræs i 
storballer er på 41-47 kr. pr.  GJ på hhv. ler- og sandjord. 
 
Med baggrund i omkostningsanalyserne konkluderes, at en fremtidig anvendelse af 
energiafgrøder i stor skala bør baseres på en kombination af forskellige energiafgrø-
der og halm. En helårsforsyning baseret på kun en energiafgrøde vil medføre unødigt 
høje omkostninger, mens der ved en kombination kan opstilles leveringsplaner med et 
rimeligt omkostningsniveau og en god forsyningssikkerhed.  
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Forord 

Den danske energihandlingsplan – Energi 21- opererer med en kraftig forøgelse i an-
vendelsen af biomasse frem til år 2030. Et af målene i planen er, at 35 pct. af det sam-
lede årlige energiforbrug i år 2030 skal stamme fra vedvarende energikilder. Heraf 
forventes ca. 60 pct. (146 PJ) at komme fra biomasse (biogas, husholdningsaffald, 
halm, træ og energiafgrøder). 
 
Energiafgrøderne er målsat til alene at udgøre 46 PJ svarende til, at der produceres 
afgrøder til direkte energianvendelse på ca. 300.000 ha.  
 
I dette Working Paper fokuseres på omkostningerne ved produktion af forskellige af-
grøder til fastbrændselsformål. Omkostningerne er endvidere estimeret ved forskelli-
ge håndteringsmetoder for enkelte afgrøder og konkurrenceevnen sammenlignet med 
en traditionel kornafgrøde er vurderet.        
 
Dette Working Paper er udarbejdet, som en del af projektet ”Demonstrations- og ud-
viklingsprojekt vedrørende produktion og anvendelse af energiafgrøder”, der er finan-
sieret af Landbrugs- og Fiskeriministeriet i samarbejde med Miljø- og energiministe-
riet. 
 
Forskningsassistent Jesper T. Graversen og Seniorrådgiver Morten Gylling har udar-
bejdet nærværende Working Paper. Undertegnede har medvirket ved redigeringen. 
 
Fødevareøkonomisk Institut 
Afdeling for Jordbrugets Driftsøkonomi 
Maj 2002 

Johannes Christensen 
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1. Indledning 

Dette Working Paper indeholder afrapporteringen fra delprojektet ”Analyse og øko-
nomivurdering af en- og flerårige energiafgrøder” under ”Demonstrations- og udvik-
lingsprojekt vedrørende produktion og anvendelse af energiafgrøder” (Energiafgrøde-
programmet). Formålet med delprojektet har været at undersøge produktionsøkono-
mien for dyrkning af en række en- og flerårige energiafgrøder til fastbrændselsformål 
i Danmark. Beregningerne bygger i udstrakt grad på resultater fremkommet  i de øv-
rige delprojekter under Energiafgrødeprogrammet.  
 
Indenfor delprojektet er tidligere publiceret ”Energiafgrøders produktionsøkonomi” 
(Parsby og Rosenqvist, 1999). De økonomiske analyser i dette working paper er i vid 
udstrækning baseret på de opstillede kalkulemetoder i Parsby og Rosenqvist (1999), 
hvorfor en del af resultaterne i et vist omfang kan betragtes som en opdatering af den-
ne rapport fra 1997-prisniveau til 2001-prisniveau. For en nærmere og mere grundig 
beskrivelse og diskussion af beregningsmetode, forudsætninger, risikoelementer samt 
tolkning af resultater henvises til Parsby og Rosenqvist (1999).   
 
Udover en opdatering til aktuelt prisniveau er der i beregningerne fokuseret på at ind-
drage nye resultater fra Nielsen og Mortensen (2001) specielt omkring høst og hånd-
tering af vintertriticale og elefantgræs til energiformål. For vintertriticale er desuden 
inddraget resultater vedrørende konventionel dyrkning og dyrkning med reduceret 
kvælstof tildeling og uden brug af pesticider under ordningen for miljøvenlige jord-
brugsforanstaltninger1 (MVJ) (Nielsen, 1999; Nielsen og Mortensen, 2001). 
 
Afslutningsvis er opstillet eksempler for forskellige leveringsplaner til helårsforsy-
ning med biomasse fra energiafgrøder. Eksemplerne indeholder forslag til sammen-
sætning af et  ”brændselsmiks” til et decentralt kraftvarmeværk, der fokuserer på  mi-
nimering af omkostningerne til lagring af brændsel.    
 
 

                                                 
1 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, nr.221 af 28. marts 2001. 
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2. Metode og forudsætninger 

De økonomiske analyser er opstillet med det formål at muliggøre en sammenligning 
af  produktionsøkonomien for de enkelte energiafgrøder på et ensartet grundlag. For 
at opnå så ensartet et grundlag som muligt for sammenligning, er der i videst muligt 
omfang anvendt de samme kilder for data for de enkelte afgrøder. Udbytter og ar-
bejdsbehov er i det omfang de er behandlet i energiafgrødeprogrammet fastlagt med 
baggrund i resultaterne i de enkelte delprojekter.      
 
Energiafgrøderne sammenlignes indbyrdes og dyrket på hhv. lerjord og sandjord, 
samt i forhold til vårbyg, som konventionel referenceafgrøde. Udgangspunktet har 
været, at der i energiafgrødernes indbyrdes sammenligning fokuseres på produktions-
omkostninger pr. GJ for biomasse leveret på værket.   
 
En direkte økonomisk sammenligning vanskeliggøres imidlertid af væsentlige 
forskelle i lagringsegenskaber mellem de enkelte energiafgrøder og mellem de valgte 
håndteringsformer, ligesom høsttidspunkt og –periode er forskellige. Det er derfor 
valgt at lave de sammenlignende analyser i to trin. Dels en første sammenligning, 
hvor alle energiafgrøder er forudsat leveret direkte fra mark til værk, dels en sammen-
ligning, hvori lageromkostninger er inddraget. Forud for den sidste sammenligning er 
det udfra praktiske erfaringer vurderet, at kun afgrøder i storballer og evt. en kernedel 
kan lagres gennem længere tid uden alt for store omkostninger.      
 
Især for de flerårige energiafgrøders vedkommende er en række forudsætninger endnu 
relativt usikkert bestemt, eftersom de nuværende arealer med elefantgræs og pil er af 
en sådan størrelse, at hverken kapacitet eller pris vedrørende maskinoperationer så-
som høst og håndtering med sikkerhed kan siges at afspejle en almindelig markeds-
mæssig situation. Resultaterne bør derfor tolkes under hensyntagen til denne usikker-
hed.  
 
I beregningerne er det forudsat, at hver afgrøde dyrkes i et sådant omfang eller på en 
sådan måde, at alle typer maskinoperationer vil kunne udføres med størst mulig kapa-
citet og til en pris, der afspejler markedsmæssig konkurrence. Denne forudsætning 
indebærer, at resultaterne ikke uden videre kan anvendes i en introduktionsfase, hvor 
markedet ikke er i ligevægt. 
 
Kalkulernes opstillingsform fremgår af Appendiks, der indeholder en udskrift af de 
opstillede kalkuler for hver enkelt afgrøde og håndteringskæde.  
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2.1. Beregningsmetode  

Den anvendte beregningsmetode er en såkaldt totaltrinskalkule. Metoden er opstillet 
og beskrevet i Rosenqvist (1997). Denne metode muliggør sammenlignende lønsom-
hedsberegninger mellem enårige og flerårige afgrøder.  
 
Ved indsættelse af en faktor for hver enkelt operation sikrer modellen, at der tages 
hensyn til tidsaspektet. Denne faktor består af summen af nuværdifaktorerne for hen-
holdsvis ind- og udbetalinger i hele afgrødens levetid og fordelt med annuitetsfakto-
ren for den valgte kalkulerente og det antal år, som dyrkningen påregnes at vare. Fak-
toren for summen af nuværdierne og annuiteten multipliceres derefter med den 
aktuelle ind- eller udbetaling for det år, som den indtræffer. På den måde opnås et 
gennemsnitligt beløb for hele afgrødens livslængde. Dette beløb er sammenligneligt 
med det tilsvarende beløb for andre enårige og flerårige afgrøder (Rosenqvist, 1997). 
 
Formlen for at beregne den gennemsnitlige årlige omkostning eller indtægt er vist ne-
denstående: 
 

hvor:  t  = år, hvor ind- eller udbetalingen sker 
n = kalkuleperiodens længde udtrykt i år 

 r  = den reale kalkulerente 
 T = perioden, hvor ind- eller udbetalingen indtræffer 
 At = den reale ind- eller udbetaling 
 
I beregningerne er anvendt en kalkulerente på 6 pct.  

2.2. Afgrøder 

Energiafgrøderne i de økonomiske analyser er afgrænset til afgrøder til fast brændsel 
og omfatter pil (Salix), elefantgræs (Miscanthus) og Triticale - energikorn. Der findes 
andre energiafgrøder, men af hensyn til omfanget er analyserne begrænset til at om-
fatte de mest relevante. Eksempelvis er det med baggrund i resultaterne fra de andre 
delprojekter i Energiafgrødeprogrammet vedrørende de dyrknings- og håndterings-
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mæssige erfaringer samt de forbrændingstekniske egenskaber valgt ikke at analysere 
hamp og rørgræs nærmere. 

2.3. Håndteringskæder 

Økonomien i de enkelte energiafgrøder er undersøgt for en række forskellige høst- og 
håndteringsmetoder.  
 
Overordnet er driftsøkonomien analyseret for følgende håndteringskæder: 
 
Triticale:  Elefantgræs:  Pil: 
Mejetærskning  Finsnitning  Finsnitning   
Finsnitning  Presning i storballer   
Ribbehøst 
Presning i storballer 
 
Håndteringskæderne for Triticale og Elefantgræs er opstillet, beskrevet og analyseret i 
Nielsen og Mortensen (2001), hvorfra data til de økonomiske analyser også er hentet. 
Data til beregning af omkostningerne ved høst og håndtering af pil stammer fra Niel-
sen et.al. (1997). 
 
Nedenstående figurer 2.1 til 2.7 viser de i dette Working Paper analyserede håndte-
ringskæder for triticale-energikorn, elefantgræs og pil. Bemærk, at der i den sammen-
lignende økonomiske analyses første trin forudsættes direkte levering for alle afgrøder 
og alle håndteringsmetoder. Det indebærer i grove træk, at der ses bort fra omkost-
ninger til lager og hjemkørsel.   
 
Figur 2.1. Håndteringskæde for Triticale - mejetærskning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Mod.e. Nielsen og Mortensen, 2001. 
 

  Metode Tilstand     Håndtering 

 
Lager 

 
Lager evt. 

tørring 

 
Levering 

 
Hjemkørsel 

 
Hjemkørsel 

 
Presning 

 
 

Kerner 

 
 
 
 
 

Halm 

 
Mejetærskning  

Værk 
 
Levering
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Mejetærskning omfatter den traditionelle håndteringsmetode for kornafgrøder, hvor 
biomassen håndteres i en kerne- og en halmfraktion. Begge fraktioner er lagerfaste, 
hvilket giver mulighed for løbende levering til værket i løbet af fyringssæsonen. Le-
vering indbefatter læsning fra lager samt transport med lastbil til værk.  
 
Som traditionel håndteringsmetode er mejetærskning den håndteringskæde de øvrige 
håndteringskæder for triticale-energikorn sammenlignes med. Håndteringskæden for 
den generelle referenceafgrøde vårbyg er identisk med den opstillede for triticale-
mejetærskning.  
 
Figur 2.2. Håndteringskæde for Triticale - finsnitning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Mod.e. Nielsen og Mortensen, 2001. 
 

 
 
Ved finsnitning håndteres den samlede biomasse som én fraktion. Da finsnittet tritica-
le ikke regnes for velegnet til længere tids lagring er det i de produktionsøkonomiske 
analyser forudsat, at det finsnittede materiale kan leveres direkte fra mark til værk for 
relativ hurtig anvendelse. Alternativt kunne det finsnittede materiale køres til en pelle-
teringsfabrik for pelletering. Hermed fås en lagringsegnet løsvare, der er væsentlig 
lettere at håndtere end det finsnittede materiale. Denne håndteringsmodel er imidlertid 
ikke medtaget i beregningerne, da den indebærer betydelige ekstraomkostninger til 
transport og pelletering. 
    

  Metode Tilstand            Håndtering 

 
Finsnitning 

 
Levering 

 
Mark-

transport 

 
Værk 

 
Helsæd 

 
Markstak 
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Figur 2.3. Håndteringskæde for Triticale - ribbehøst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Mod.e. Nielsen og Mortensen, 2001. 
 

 
 
Triticale høstet med ribbehøster håndteres i to fraktioner, hhv. ribbemiks og halm. 
Ribbemiks håndteres som finsnittet triticale med forudsat direkte levering fra mark til 
værk. Tilsvarende gælder, at lageregnethed og et lettere håndterbart produkt ville 
kunne opnås ved pelletering, hvilket også her er fravalgt pga. den fordyrende proces. 
Halmen skårlægges efterfølgende, sammenrives og presses i storballer. Storballerne 
vil kunne leveres fra lager gennem hele fyringssæsonen. 
 
Figur 2.4. Håndteringskæde for Triticale - storballer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Mod.e. Nielsen og Mortensen, 2001. 
 

 
 
Ved metoden triticale-storballer håndteres hele afgrøden som én fraktion. Triticalen 
skårlægges og presses efter et par dage i storballer. Baller opbevares i tør lukket lade 
for at undgå spiring. Samme håndteringskæde er anvendt i analysen af triticale dyrket 
under MVJ-ordningen. 
 

   Metode Tilstand     Håndtering 
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Figur 2.5. Håndteringskæde for Elefantgræs - vinter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Mod.e. Nielsen og Mortensen, 2001. 
 

 
 
Finsnitning anvendes ved høst om efteråret og begyndelsen af vinteren, hvor vand-
indholdet i afgrøden er højt. Det finsnittede elefantgræs leveres direkte til værk. I den 
analyserede håndteringskæde indgår ikke marktransport eller læsning fra markstak, da 
finsnitteren er udstyret med et containerlad. De fulde containere afsættes i forageren, 
hvorfra de transporteres til værket med lastbil. Også her gælder at materialet alterna-
tivt kunne pelleteres.    
 
Figur 2.6. Håndteringskæde for Elefantgræs - forår 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Mod.e. Nielsen og Mortensen, 2001. 
 

 
 
Ved høst om foråret, hvor vandindholdet er lavt, presses elefantgræsset efter skårlæg-
ning i storballer. Som for halm og triticale-energikorn i storballer køres elefantgræsset 
på lager til senere levering til værk.   
 

  Metode                 Håndtering 

 
Finsnitning 

 
Værk Container

 
Levering 

    Metode                                    Håndtering 

 
Storballer 

 
Værk 

 
Hjemkørsel 

 
Presning 

 
Skårlæg-

ning 

 
Lager 

 
Levering 
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Figur 2.7. Håndteringskæde for Pil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pil høstes med selvkørende finsnitter i vinterhalvåret for direkte levering til værk. 

2.4. Stykomkostninger 

Priser på indsatsfaktorer (fx gødning, pesticider og udsæd) til estimering af stykom-
kostningerne er hentet fra ”Budgetkalkuler 2001" (Landbrugets Rådgivningscenter, 
2000).  
 
Priser på rhizomer og stiklinger til etablering af elefantgræs og pil stammer fra Parsby 
og Rosenqvist (1999) og Hvidsted Energiskov (2001).  

2.5. Maskin- og arbejdsomkostninger  

Omkostningerne til maskinoperationer er fastsat udfra maskinstationstakster, hvilket 
indebærer at forrentning, afskrivning, vedligehold og aflønning af  arbejdskraft er in-
deholdt i denne udgiftspost. Til estimering af jordbearbejdningsomkostninger og om-
kostninger til mejetærskning er anvendt data primært fra ”Budgetkalkuler 2001" 
(Landbrugets Rådgivningscenter, 2000). Jordbearbejdningsomkostningerne og om-
kostninger til mejetærskning for sandjord er justeret i henhold til vejledningen. Priser 
for øvrige høst- og håndteringsopgaver er hentet fra ”Håndbog til driftsplanlægning 
2001" (Landbrugets Rådgivningscenter, 2001a). 
 
Omkostninger til skårlægning betragtes som en hektarafhængig omkostning for hver 
enkelt afgrøde. Finsnitning, presning, hjemkørsel, lagring og transport antages at være 
kvantitetsafhængige omkostninger bestemt af kapaciteten i de enkelte afgrøder. I kal-
kulerne er anvendt estimerede kapaciteter fra Nielsen og Mortensen (2001). 
  

    Metode            Håndtering 

 
Finsnitning 

 
Værk 

 
Markstak 

 
Mark-

transport 

 
Levering 



 
12 Energiafgrøder til fastbrændselsformål, FØI 

Prisvariationen på visse høst- og håndteringsopgaver er til tider meget stor bestemt af 
opgavens karakter eller konkurrencen blandt maskinstationer i lokalområdet. I bereg-
ningerne er antaget, at det vil være muligt at opnå laveste pris på samtlige høst- og 
håndteringsopgaver for alle afgrøder. Begrundelsen herfor er, at det forudsættes, at 
der tegnes fælles kontrakter på udførelse af disse maskinstationsopgaver. Eksempelvis 
for al pilehøst til et enkelt værk.           

2.6. Transport- og lageromkostninger  

Transportomkostninger er fastsat med baggrund i fragttakster for løsvarer hos grovva-
reselskabet B2b-agro (2001). Samme fragttakst har dannet grundlag for estimering af 
transportomkostninger for transport af hhv. kerner, finsnittet triticale-energikorn, rib-
bemiks, finsnittet elefantgræs, pileflis og storballer af enten halm, energikorn eller 
elefantgræs.  
 
Transportafstanden er fastsat til 50 km., hvor prisen for transport af et helt læs løsva-
rer (30 tons) er på 1.100 kr. 
 
Finsnittet materiale og ribbemiks 
Som beskrevet i håndteringskæderne er det forudsat, at finsnittet triticale-energikorn, 
ribbemiks, finsnittet elefantgræs og pil leveres som løst materiale direkte til værk 
uden forudgående pelletering. Lastbilerne der anvendes til denne transport antages at 
kunne rumme 80 m3. I tabel 2.1 er vist de beregnede omkostninger for transport af 
finsnittet materiale og ribbemiks. 
 
Tabel 2.1. Beregnede omkostninger for transport af finsnittet materiale og ribbe-

miks 
    
 Densitet   
  kg pr. m3 Ton pr. læs Kr. pr. ton 
    
Finsnittet  triticale-energikorn 195 15,6 71 
Triticale-ribbemiks 195 15,6 71 
Finsnittet elefantgræs 133 10,6 104 
Pileflis 147 11,8 93 

 
Kilde - densitet: Nielsen og Mortensen, 2001; Nielsen et al., 1997.  
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Storballer 
Ved transport af storballer af enten halm, triticale-energikorn eller elefantgræs er an-
vendt lastbiler, der kan rumme 24 baller ad gangen (Nielsen og Mortensen, 2001). De 
beregnede omkostninger for transport af storballer fremgår af tabel 2.2. 
   
Tabel 2.2. Beregnede omkostninger for transport af storballer 

    
 Ballevægt Læsvægt Transportpris 
 kg pr. storballe ton pr. læs kr. pr. ton 
    
Halm 525 12,6 87 
Triticale-energikorn 850 20,4 54 
Elefantgræs 650 15,6 71 
 
Kilde – ballevægt: Nielsen og Mortensen, 2001. 
 

 
 
Lager 
I anden del af den sammenlignende økonomiske analyse inddrages lageromkostnin-
ger. Det er på baggrund af erfaringer fra praksis vurderet, at kun lagerfaste afgrøder i 
storballer kan lagres gennem længere tid til økonomisk overkommelige priser. Endvi-
dere vil kernedelen fra triticale-mejetærskning kunne lagres på traditionel vis.  
 
Til grund for estimering af omkostninger til lagring af storballer er forudsat, at stor-
baller af halm og elefantgræs lagres i en åben halmlade, mens triticale-energikorn lag-
res i en lukket halmlade. De i kalkulerne anvendte lader har en længde på 48 m, bred-
de på 12 m og en væghøjde på 5 m. Prisforudsætninger stammer fra Håndbog til 
driftsplanlægning (Landbrugets Rådgivningscenter, 2001a) og ”Priskalkulation 2001” 
(Landbrugets Rådgivningscenter, 2001b). Bygningerne afskrives over 30 år.  
 
For at undgå spiring er det nødvendigt, at opbevare energikorn i storballer i en lukket 
lade. Erfaringerne fra Energiafgrødeprogrammet viser, at det for at undgå spiring i 
ballerne af energikorn er alt afgørende, at storballerne ikke får regn inden de bjerges, 
samt at de opbevares tørt under tag med samtidig effektiv bekæmpelse af rotter og 
mus (Nielsen, 1999; Nielsen og Kristensen, 1998). Den samlede årlige omkostning til 
forrentning og afskrivning af den lukkede lade inkl. gnaverbekæmpelse er beregnet til 
at ligge knap 40 pct. højere end den årlige omkostning for den åbne halmlade.   
 
Opbevaringskapaciteten for de to lader anvendt i kalkulerne er forudsat ens. Lagerka-
pacitet og beregnede lageromkostninger fremgår af tabel 2.3.      
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Tabel 2.3. Beregnede omkostninger til lagring af storballer 
    
 Ballevægt Samlet lagerkapacitet Lageromkostning 
 kg pr. storballe ton pr. lade kr. pr. ton 
    
Halm 525 350 71 
Triticale-energikorn 850 566 61 
Elefantgræs 650 433 58 
 

 
 
Det er interessant at bemærke, at den nødvendige merinvestering i en lukket lade samt 
ekstra udgifter til bekæmpelse af rotter og mus for lagring af triticale-energikorn til 
fulde opvejes af den højere ballevægt. Lageromkostninger for triticale-energikorn og 
elefantgræs ligger på stort set samme niveau målt i kr. pr. ton, mens lageromkostnin-
gen for halm ligger ca. 20 pct. højere. Både halm og elefantgræs vil imidlertid også 
kunne lagres i markstak under plastik til en lidt lavere pris. 
 
I forbindelse med beregning og vurdering af lagringsomkostninger ved opbevaring i 
enten åben eller lukket halmlade kan det være nærliggende at diskutere, om der i 
eventuelle ubenyttede perioder kan findes en alternativ anvendelse af laderne, der kan 
nedbringe lageromkostningerne. Denne mulighed afhænger i høj grad af lagerperio-
dens længde og placering på året, samt om der lokalt er mangel på lagerkapacitet til 
maskiner, foder, campingvogne eller lignende. Det må her antages, at det er den luk-
kede lade, der bedst vil kunne udnyttes i de  perioder, hvor den ikke benyttes til ener-
giafgrøder.  
 
I kap. 4 er opstillet eksempler på leveringsplaner, hvor der fokuseres på minimering 
af lageromkostningerne gennem direkte levering af den størst mulige mængde bio-
masse eller med kortest mulig oplagringsperiode. I disse eksempler er angivet gen-
nemsnitlige produktionsomkostninger inklusiv dels de fulde lageromkostninger dels 
reducerede lageromkostninger som følge af alternativ udnyttelse af lagerkapaciteten i 
ellers ubenyttede perioder.        

2.7. Brændselspris 

Som nævnt fokuseres der i de økonomiske analyser på produktionsomkostningerne 
pr. GJ. Begrundelsen herfor er, at der ønskes en vurdering af, ved hvilket prisniveau 
den enkelte landmand kunne formodes at være interesseret i dyrkning af energiafgrø-
der. Når der i kalkulerne er indsat en pris for biobrændsel, er det derfor ikke et direkte 
udtryk for, at det er på dette niveau prisen for biobrændsel forventes at ligge i fremti-
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den. Prisen på biobrændsel er fastlagt på samme niveau som i Parsby og Rosenqvist 
(1999), dog med en lille reduktion i flis- og kerneprisen.    
 
I beregningerne anvendes en flis- og kernepris på 32 kr. pr. GJ og en pris på 30 kr. pr. 
GJ for halm, elefantgræs og helsæd, se afsnit 3.2.  
 
Resultaterne er opgjort i 2001-prisniveau. 

2.8. Udbytte 

Sammen med brændselspris, brændselskvalitet og dyrkningsomkostninger er udbyttet 
afgørende for lønsomheden og afgrødernes indbyrdes konkurrenceforhold. Det i 
grundberegningerne forudsatte årlige udbytte på henholdsvis ler- og sandjord er vist i 
tabel 2.4. De viste udbytter er bjergede nettoudbytter. 
 

Tabel 2.4. Tørstofproduktion - anvendte årlige biomasseudbytter 
  
Biomasse                            Årlig tørstofproduktion   

  
 Ton tørstof pr. ha 
Afgrøde Lerjord Sandjord 
   
Vårbyg 7,9 6,4 
Triticale 9,9 7,1 
MVJ – triticale 7,5 5,4 
Elefantgræs – vinter (1. høst) 5,6 3,8 
Elefantgræs – vinter 11,3 7,5 
Elefantgræs – forår (1. høst) 5,0 3,5 
Elefantgræs – forår 9,0 6,0 
Pil (1. høst) 4,8 3,2 
Pil  8,0 5,0 
 
Kilder: Egne vurderinger på baggrund af: Landbrugets Rådgivningscenter (2000), Nielsen (1999), Nielsen og 

Mortensen (2001), Kristensen (2001), Jørgensen og Kjeldsen (2000), Nielsen et al. (1997). 
 

 

 
De i beregningerne forudsatte udbytteniveauer er fastsat med en vis forsigtighed. Især 
for dyrkning af elefantgræs, hvor lokale temperaturforhold har en ikke uvæsentlig be-
tydning for biomasseudbyttet, er det skønnet, at der kan forekomme relativ stor for-
skel på de opnåede udbytter i forsøgsparceller, og hvad der kan opnås i praktisk dyrk-
ning. En rimelig antagelse kan i den forbindelse være, at dyrkning af elefantgræs og 
pil i langt større skala over en årrække vil kunne føre til et forbedret avlsmateriale og 
en række dyrkningsmæssige erfaringer, der til sammen kan give stabile udbytter på et 
højere niveau end det i kalkulerne anvendte. Imidlertid vil et forbedret avlsmateriale 
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ikke være til gavn for den, som allerede har tilplantet et areal med elefantgræs eller 
pil, førend arealet eventuelt reetableres.          
 
Energiindholdet i korn, helsæd og halm er 16,9 GJ pr. ton TS, og energiindholdet i 
pileflis 16,2 GJ pr. ton TS (Parsby og Rosenqvist, 1999). For elefantgræs forudsættes 
forskelligt energiindhold for høst hhv. vinter og forår. For elefantgræs-vinter høstet 
med 55 pct. vandindhold er energiindholdet 14,9 GJ pr. ton TS. Energiindholdet i ele-
fantgræs-forår høstet med 15 pct. vandindhold er 17,5 GJ pr. ton TS (Olesen et.al, 
2001; Videncenter for Halm- og Flisfyring, 1993 og 2000). Den forudsatte gennem-
snitlige årlige energiproduktion på henholdsvis ler- og sandjord er vist i tabel 2.5. 
 
Tabel 2.5. Energiproduktion – anvendte årlige biomasseudbytter 

  
Biomasse                     Årlig energiproduktion 

  
                               GJ pr. ha 
Afgrøde Lerjord Sandjord 
   
Vårbyg - - 
Triticale 168,3 119,4 
MVJ – triticale 126,6 90,6 
Elefantgræs – vinter 147,7 98,4 
Elefantgræs – forår 139,2 92,9 
Pil 117,3 74,1 
 
Note: Energiproduktionen i elefantgræs og pil er angivet, som årligt gennemsnit for hele omdriftsperioden. 
 

 
 
Udbytteniveauerne har naturligvis især stor betydning for produktionsøkonomien, 
men de har i lige så høj grad betydning for det nødvendige areal, der skal allokeres for 
at opnå en samlet produktion af energiafgrøder på et givent niveau. 
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3. Resultater 

Resultaterne af afgrødekalkulerne og de økonomiske sammenligninger mellem de en-
kelte afgrøder og håndteringskæder vises dels som omkostningstal, der angiver ved 
hvilken minimumspris produktionsomkostningerne netop dækkes ved en given ener-
giafgrøde, dels ved opgørelse af et dækningsbidrag pr. ha., der indikerer, hvorvidt der 
er penge at tjene for den enkelte landmand.   

3.1. Omkostninger til produktion af energiafgrøder 

De analyserede håndteringskæder er, som det fremgår af afsnit 2.3, forskellige på en 
række områder. De væsentligste forskelle består i om hele afgrøden eller en del heraf 
er vurderet lagringsegnet før levering til værk eller ej. En direkte økonomisk sammen-
ligning mellem de enkelte energiafgrøder og håndteringskæder vil ikke give et retvi-
sende billede på dette grundlag. 
 
Det er derfor valgt at lave de sammenlignende omkostningsanalyser i to trin:  
 

- Trin 1: En sammenligning, hvor der for alle håndteringskæder er 
forudsat direkte levering fra mark til værk.   

- Trin 2: En sammenligning, hvor lageromkostninger og afledte om-
kostninger til håndtering er inddraget i de kæder, hvor afgrøden helt 
eller delvist er lagringsegnet.  

 
I begge analyser er produktionsomkostningerne opgjort i kr. pr. GJ. Ved sammenlig-
ning af omkostningerne målt i forhold til den producerede energimængde opnås et 
umiddelbart let tilgængeligt sammenligningsgrundlag mellem de enkelte afgrøder og 
håndteringsmetoder indbyrdes samt i forhold til andre brændsler. Resultatet af en 
sammenligning mellem afgrøderne vil imidlertid kun delvist afspejle de forventede 
biomasseudbytter og den hertil knyttede usikkerhed.           
 
Halm er i begge de sammenlignende økonomiske analyser medtaget som reference.  
 
Ved beregning af produktionsomkostningerne for hver enkelt afgrøde og håndterings-
kæde er der ikke medtaget jordrente, idet denne forudsættes dækket af hektar- eller 
udtagningsstøtten, hvilket omvendt betyder, at støtten ikke er modregnet i produkti-
onsomkostningerne. 
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3.1.1. Produktionsomkostninger ved direkte levering 

Af figurerne 3.1 og 3.2 fremgår, at jordtypen ikke har nogen væsentlig betydning for 
rangordenen mellem de enkelte energiafgrøder og håndteringskæder. Pil er billigst på 
både ler- og sandjord med et omkostningsniveau på 30-36 kr. pr. GJ direkte leveret. 
Herefter kommer triticale-energikorn fintsnittet eller i storballer.  
 

Figur 3.1. Produktionsomkostninger – lerjord, direkte levering 
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Figur 3.2. Produktionsomkostninger – sandjord, direkte levering 
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Produktionsomkostningerne for elefantgræs og pil påvirkes positivt af de relativt lave-
re dyrkningsomkostninger, som følge af at disse afgrøder ikke skal nyetableres hvert 
år. For pils vedkommende reduceres omkostningerne yderligere, fordi der kun høstes 
hvert 4. år.    
 
Ved sammenligning mellem de forskellige håndteringskæder for triticale-energikorn 
gives en klar indikation af, at afgrøden billigst håndteres, som kun én fraktion.  
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Det skal også bemærkes, at produktionsomkostningerne for MVJ-dyrket triticale-
energikorn presset i storballer ligger på niveau med traditionelt dyrket triticale-
energikorn i storballer. Finsnittet triticale energikorn har marginalt lavere omkostnin-
ger end storballer, så længe der er tale om direkte levering. Triticale-ribbehøst er den 
markant dyreste håndteringsform, hvilket skyldes lav høstkapacitet, ribbemiksets lave 
vægtfylde og en ekstra arbejdsgang til bjergning af halm.  

3.1.2. Samlede produktionsomkostninger 

Trin 2 i de sammenlignende omkostningsanalyser inkluderer lageromkostninger samt 
afledte omkostninger til håndtering i de håndteringskæder, hvor afgrøden er vurderet 
helt eller delvist lagringsegnet. Det er således kun lagerfaste afgrøder i storballer, der 
er forudsat at kunne leveres over hele året, hvilket for energiafgrødernes vedkom-
mende kun er triticale-energikorn og forårshøstet elefantgræs. Indeholdt i de samlede 
produktionsomkostninger for triticale-mejetærskning er omkostninger til lagring og 
håndtering af kernedelen, mens der for triticale-ribbehøst kun er medtaget omkostnin-
ger til lagring af halmdelen, idet ribbemikset ikke vurderes lagringsegnet. For pil, tri-
ticale-finsnitning og elefantgræs-vinter er det, som tidligere nævnt, vurderet økono-
misk urealistisk at lagre disse afgrøder gennem længere tid. 
 
Figurerne 3.3 og 3.4 viser de samlede produktionsomkostninger på henholdsvis ler-
jord og sandjord sammenlignet med halm. Pil, triticale-finsnitning og elefantgræs-
vinter, der er forudsat leveret direkte er medtaget for sammenlignings skyld, og inde-
holder således ikke lageromkostninger.  
 
Som det fremgår af figurerne, er der ingen af energiafgrøderne, der omkostningsmæs-
sigt kan konkurrere med halm. Pil direkte leveret i vintermånederne ligger tæt på 
halm, der dog er forudsat leveret jævnt over året. 
 
Der er ikke nogen forskel i den økonomiske rangordning mellem jordtyperne, pil og 
finsnittet triticale direkte leveret har de laveste omkostninger (30-33 kr. pr. GJ på ler-
jord og 36-39 kr. pr. GJ på sandjord). 
 
Triticale helsæd i storballer har de laveste samlede omkostninger af de lagringsegnede 
energiafgrøder (38 kr. pr. GJ på lerjord og 43-45 kr. pr. GJ på sandjord). 
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Figur 3.3. Omkostningsfordeling lerjord 
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Figur 3.4. Omkostningsfordeling – sandjord 
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Ses der på omkostningsfordelingen mellem de enkelte energiafgrøder ligger de rene 
dyrkningsomkostninger på stort set samme niveau for triticale og pil, mens de er væ-
sentligt lavere for elefantgræs, dette gælder for både ler- og sandjord.  
 
Forskellen i de samlede omkostninger mellem de enkelte afgrøder og håndteringskæ-
der er derfor især et udtryk for relativt større forskelle i høst- og håndteringsomkost-
ningerne for de enkelte afgrøder og håndteringskæder. 
 
På baggrund af ovenstående omkostningsanalyse bør en fremtidig satsning på energi-
afgrøder fokusere på dyrkning af energipil i den udstrækning, der er mulighed for di-
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rekte levering i kombination med triticale-energikorn i storballer dyrket konventionelt 
eller under MVJ-ordningen samt eventuelt elefantgræs med forårshøst i klimatisk 
velegnede områder. 

3.2. Driftsøkonomi for den enkelte landmand 

De tidligere beskrevne produktionsomkostninger for de forskellige energiafgrøder gi-
ver udover et billede af de enkelte energiafgrøders indbyrdes økonomiske konkurren-
ceevne også en indikation af driftsøkonomien for de enkelte afgrøder hos landmæn-
dene. 
 
Driftsøkonomien for den enkelte landmand vil naturligvis afhænge af den pris, der 
kan opnås for energiafgrøderne i forhold til produktionsomkostningerne. 
 
Der eksisterer for nuværende ikke et internationalt marked for energiafgrøder og der-
for heller ikke en egentlig markedspris. Halm eller energiafgrøder i storballer er ikke 
egnet til international handel og transport, men er typisk produkter der anvendes in-
den for en rimelig afstand fra produktionsstedet. 
 
Handel med energiafgrøder må forventes at følge samme mønster som handlen med 
halm, altså længerevarende kontrakter indgået på baggrund af udbudsrunder. De 
samme forhold må forventes at blive gældende for våd pileflis. 
 
Der eksisterer derimod et ganske dynamisk marked for træ til energiformål omfatten-
de skovflis, træpiller og hele stammer der forarbejdes på brugsstedet. Der er især for 
træpillernes vedkommende tale om en vare, der kan håndteres og anvendes af både 
store og små forbrugere. 
 
Priserne på træbrændsler vil indirekte bestemme niveauet for priserne på energiafgrø-
der (så længe der ikke er krav om anvendelse af ”hjemmeproducerede” biobrændsler). 
 
Prisen på skovflis har i en længere periode ligget stabilt på 31-33 kr. pr. GJ, mens pri-
sen på træpiller typisk ligger 4-5 kr. pr. GJ højere (Nikolaisen, 2000). 
 
I nedenstående dækningsbidragsberegninger er anvendt en pris på 32 kr. pr. GJ for 
kerne og flis, mens der for halm, elefantgræs og helsæd er anvendt en pris på 30 kr. 
pr. GJ svarende til en flispris på 567 kr. pr. ton tørstof (50 pct. vandindhold) og en 
halmpris på 508 kr. pr. ton tørstof. (16 pct. vandindhold). Alle priser er leveret på 
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værk, hvor der for pileflis og finsnittet triticale er tale om direkte levering, mens der 
for de andre afgrøder er tale om løbende levering over året. 
 
Dækningsbidragene for de enkelte energiafgrøder er vist i tabel 3.1 og sammenholdt 
med dækningsbidraget for vårbyg.  
 
De anførte dækningsbidrag er beregnet inklusive støtte, da kornstøtten kun udbetales 
såfremt der dyrkes korn. Samtidig har støtteordningerne naturligt en væsentlig betyd-
ning for landmandens samlede økonomi.  
 
Det skal bemærkes, at anvendelsen af maskinstationstakster på alle operationer inde-
bærer, at kapacitets- og finansieringsomkostninger såsom arbejdsløn, vedligehold, 
forsikringer, forrentning m.v. samt afskrivning er dækket. De beregnede dækningsbi-
drag for alle afgrøder og håndteringskæder er da reelt et nettoresultat før betaling af 
jordrente. Dækningsbidraget kan altså betragtes som ”Rest til jordrente”.   
 
Sammenligningen til vårbyg er foretaget ud fra den betragtning, at vårbyg ofte har 
den dårligste placering i sædskiftet, og derfor må forventes, at være den afgrøde, der 
først vil blive skiftet ud, hvis der kommer andre og nye alternative afgrødemulighe-
der. MVJ-ordningerne kan også anvendes i traditionelle kornafgrøder, men her vil 
ordningerne være knap så attraktive grundet højere produktpriser. 
 
Tabel 3.1. Dækningsbidrag inkl. hektar- og udtagningsstøtte samt MVJ-tilskud 
   
 Dækningsbidrag 
 Kr. pr. ha 
Afgrøde Lerjord Sandjord 
   
Vårbyg 2.286 1.385 
Triticale – tærskning 547 197 
Triticale – finsnitning 1.874 1.372 
Triticale – ribbehøst -1.471 -1.074 
Triticale – storballer 1.024 659 
MVJ – Triticale (reduceret N og ingen pesticider) 3.002 2.482 
MVJ – Triticale (kun reduceret N) 2.302 1.832 
Elefantgræs – vinter 76 501 
Elefantgræs – forår 573 615 
Pil 2.190 1.843 

 
Støttesatser: Korn – 2.424 kr./ha. 
 Udtagning – 2.424 kr./ha. 
 MVJ – fuldt tilskud: 1.550 kr./ha for lerjord og 1.275 kr./ha for sandjord. 
 MVJ – reduceret N: 825 kr./ha for lerjord og 625 kr./ha for sandjord 
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Ved det anvendte prisniveau giver MVJ-triticale et bedre dækningsbidrag end vårbyg 
til foder på både ler- og sandjord, når arealstøtte og MVJ-støtte indregnes. 
 
Pil dyrket på sandjord giver et højere dækningsbidrag end vårbyg, mens dækningsbi-
draget på lerjord er lidt lavere end vårbyg, når udtagningsstøtten indregnes. 
 
En forudsætning for at få udbetalt MVJ-støtte er, at MVJ-triticale skal dyrkes på re-
formarealer, og arealerne skal samtidig være udpeget som SFL-områder. Pil derimod 
kan kun dyrkes på udtagne arealer såfremt der skal opnås støtte. 
 
Konventionelt dyrket triticale-energikorn kan principielt dyrkes både på reformarea-
lerne og de udtagne arealer, men håndteret som storballer giver denne afgrøde et væ-
sentligt lavere dækningsbidrag end vårbyg. 
 
Såvel vårbyg som energiafgrøderne giver dog et underskud før udbetaling af støtte, 
hvilket grundet forskellene i støtteordningerne vil have væsentlig betydning for den 
enkelte landmands valg af afgrøde. 

3.2.1. Konkurrencedygtig brændselspris 

Konkurrenceforholdet i sædskiftet mellem de enkelte energiafgrøder og vårbyg kan 
også illustreres ved at fokusere på afregningsprisen for energiafgrøderne. I nedenstå-
ende tabel 3.2 er angivet de brændselspriser, der som minimum skal opnås, for at 
økonomien for den enkelte landmand er ligestillet med at dyrke vårbyg.  
 
Tabel 3.2. Break-even afregningspriser sammenlignet med vårbyg 

   
 Afregningspriser 
 Kr. pr. GJ 
Afgrøde Lerjord Sandjord 
   
Triticale – tærskning 41,5 41,0 
Triticale – finsnitning 32,4 30,1 
Triticale – ribbehøst 53,6 51,8 
Triticale – storballer 37,5 36,1 
MVJ – Triticale 24,3 17,9 
Elefantgræs – vinter 45,4 39,2 
Elefantgræs – forår 43,4 40,0 
Pil 32,9 24,9 
 

 
 
Af tabel 3.2 fremgår, at kun MVJ-triticale, der oppebærer en betydelig støtte, og pil 
dyrket på sandjord vil være konkurrencedygtig med vårbyg, hvis afregningsprisen 
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bliver lavere end den forudsatte på 30-32 kr. pr. GJ. Det er dog vigtigt at være op-
mærksom på, at der er tale om break-even priser i forhold til vårbyg, der i forvejen 
har en negativ produktionsøkonomi (dækningsbidrag inkl. hektarstøtte er mindre end 
det udbetalte støttebeløb). Der er således tale om, hvor lav afregningsprisen kan være, 
før produktionsøkonomien bliver lige så dårlig som for vårbyg.  
 
For flertallet af de andre afgrøder og håndteringskæder gælder, at afregningsprisen 
skal ligge på et niveau, der er mindst 20 pct. højere end det i beregningerne forudsatte 
niveau, for at økonomien for den landmanden svarer til at dyrke vårbyg. Undtagelsen 
herfra er triticale-finsnitning og pil på lerjord.       

3.2.2. Økonomiske overvejelser vedrørende valg af afgrøde 

Støtte til reformafgrøder (korn og oliefrø) udbetales kun, hvis den pågældende afgrø-
de dyrkes. Det indebærer, at der på reformarealerne skal vælges den afgrøde, der gi-
ver det bedste dækningsbidrag (inkl. støtte), uanset om dette dækningsbidrag er lavere 
end støttebeløbet. 
 
På udtagne arealer er situationen noget anderledes. Da støtten til disse arealer udbeta-
les, uanset om der dyrkes non-food afgrøder eller ej, må det her være en forudsæt-
ning, at den dyrkede afgrøde giver et dækningsbidrag (inkl. støtte), der er højere end 
støttebeløbet. Dette betyder isoleret set, at kravene til produktionsøkonomien i non-
food afgrøder på udtagne arealer er højere end for en traditionel kornafgrøde. 
 
Produktion af energiafgrøder på de udtagne arealer giver mulighed for at inddrage 
disse i bedriftens samlede harmoniareal. Hvis underskuddet på produktion af energi-
afgrøden er mindre end stigningen i dækningsbidraget ved den tilsvarende udvidelse i 
den animalske produktion, kan det for bedriften som helhed være økonomisk fordel-
agtigt at dyrke energiafgrøder på udtagne arealer. 
 
Modsat vil MVJ-kontrakter med nedsat N-tildeling medføre en reduktion i bedriftens 
harmoniareal, hvilket ikke gør sådanne kontrakter interessante på ejendomme med 
stor husdyrproduktion. MVJ-kontrakter kan dog stadig være interessante i vandind-
vindingsområder, hvor der kan forventes restriktioner i anvendelsen af kvælstof og 
pesticider. 
 
Det er således vanskeligt at give en entydig økonomisk vurdering af landbrugets inter-
esse for dyrkning af energiafgrøder. Set fra en rent produktionsøkonomisk synsvinkel 
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er energiafgrøder ikke særligt interessante for landbruget med det nuværende forhold 
mellem produktionsomkostninger og salgspris. En række ejendoms- og bedriftsspeci-
fikke forhold betyder dog, at der for en række landbrug kan være økonomisk fornuft i 
at dyrke energiafgrøder. 
 
Et andet element vil være valget mellem en- eller flerårige energiafgrøder, også her 
vil valget være afhængigt af en række bedriftsspecifikke forhold. 
 
Dyrkning af pil og elefantgræs med en omdriftsperiode på ca. 20 år medfører en min-
dre fleksibilitet i sædskiftet på den enkelte ejendom. Samtidig er kapitalbehovet i for-
bindelse med etablering relativt stort. Til gengæld er de løbende driftsomkostninger 
lave.  
 
En-årige energiafgrøder opfattes normalt som værende mere fleksible i sædskiftet. Ik-
ke desto mindre må der ved aftale om levering til værk, påregnes kontrakter med en 
bindingsperiode på omkring 10 år i lighed med halmkontrakter. Fleksibiliteten vil dog 
være intakt med hensyn til sortsvalg og placering i sædskiftet.  
 
Energikorn kan indgå i driften parallelt med den traditionelle korndyrkning med egne 
maskiner, mens etablering af pil og elefantgræs vil kræve anvendelse af specialma-
skiner, der normalt vil blive betragtet som entreprenørarbejde. Høst og bjergning af 
pil og elefantgræs vil også typisk være maskinstationsopgaver. 
  
De flerårige energiafgrøder vil således kunne repræsentere en arbejdslettelse på hus-
dyrintensive bedrifter, hvor markdriften er sekundær i forhold til den animalske pro-
duktion. 
 
Vælges pil eller elefantgræs er det vigtigt, at sikre at den fornødne driftsledelsesmæs-
sige kapacitet er tilstede eller kan sikres udefra. En oplagt mulighed vil her være op-
rettelse af dyrkningslav, hvorved det fornødne arealgrundlag for en effektiv drift og 
den bedst mulige leveringssikkerhed for aftager kan sikres. 
 
Ved oprettelsen af en større pileproduktion er det vigtigt at etableringen sker over en 
årrække, således at der hvert år er arealer af nogenlunde samme størrelse, der skal hø-
stes. 
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4. Leveringsplaner 

Ved en større indfasning af energiafgrøder i den samlede biomasseforsyning til ener-
giformål, bør der tages højde for forskellene i lagringsegenskaber, høsttidspunkt og 
høsttidens længde ved at kombinere anvendelsen af de forskellige energiafgrøder. 
 
Forskellene i de fyringstekniske egenskaber for de forskellige energiafgrøder ved an-
vendelse i større anlæg er ikke større, end at det vil være muligt at bygge anlæg, der 
med høj virkningsgrad kan anvende både triticale-energikorn (helsæd), pil, elefant-
græs og halm. Især hvis anlægget efter en omstilling indfyrer brændslerne enkeltvis i 
længere perioder (Sander, 2001). 
 
Denne type kraftvarmeværk vil øge mulighederne for at sikre en stabil brændselsfor-
syning til det enkelte værk baseret på energiafgrøder. Samtidig bliver det muligt at 
sammensætte leveringsplaner, der med fokus på de samlede produktionsomkostninger 
udnytter forskellene i lagringsegenskaber, mulige høsttidspunkter og høsttidens læng-
de så der kan opnås det billigst mulige brændselsmiks.    
 
I nedenstående eksempler er det beregnet, hvad det vil koste at levere brændsel til et 
kraftvarmeværk med et årligt brændselsforbrug svarende til ca. 0,4 PJ. Værkets 
brændselsforbrugsprofil fremgår af figur 4.1. 
 
Figur 4.1. Brændselsforbrugsprofil 

 
 

 
 
 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

Ja
nu

ar

F
eb

ru
ar

M
ar

ts

A
pr

il 

M
aj

Ju
ni

Ju
li

A
ug

us
t

S
ep

te
m

be
r

O
kt

ob
er

N
ov

em
be

r

D
ec

em
be

r

Måned

p
ct

.



 

 
 Energiafgrøder til fastbrændselsformål, FØI 27 

Den angive forbrugsprofil svarer til, at brændselsforbruget er fordelt med:   
 
~ 25 pct. i perioden september – november. 
~ 49 pct. i perioden december – marts. 
~ 26 pct. i perioden april – august.  
 
De opstillede leveringsplaner er baseret dels udelukkende på energiafgrøder, dels på 
en kombination af halm og energiafgrøder. Det er forudsat, at pileflis leveres direkte 
gennem hele høstperioden fra december til og med marts, ligesom det er forudsat, at 
helsæd i storballer anvendes før halm i storballer. Eksemplerne på leveringsplaner er 
vist i tabel 4.2. 
 
Tabel 4.2. Gennemsnitlige produktionsomkostninger ved forskellige leveringspla-

ner 
     
Leveringsplaner     
     
 
Plan 1 

 
Periode 

 
GJ 

 
Pct. 

Gennemsnitlig  
produktionsomkostning 

     
Triticale – storballer Sept. – nov. 49.753 12,3  
- 50 pct. MVJ – triticale  49.753 12,3  
Pil  Dec. – mar. 197.791 48,7 37,7 kr./GJ 
Elefantgræs – forår Apr. – aug. 108.462 26,7  
     
  405.760 100  
     
Plan 2 Periode GJ Pct.  
     
Triticale – storballer Jan. – dec. 202.880 50  
- 50 pct. MVJ – triticale  202.880 50 41,1 kr./GJ 
     
  405.760 100  
     
Plan 3 Periode GJ Pct.  
     
Triticale – storballer Sept. – nov. 49.753 12,3  
- 50 pct. MVJ – triticale  49.753 12,3  
Pil Dec. – mar. 197.791 48,7 33,4 kr./GJ 
Halm – vårbyg Apr. – aug. 108.462 26,7  
     
  405.760 100  
     
Plan 4 Periode GJ Pct.  
     
Halm Sept. – nov. 99.506 24,6  
Pil Dec. – mar. 197.791 48,7  
Halm Apr. – aug. 108.462 26,7 30,1 kr./GJ 
     
  405.760 100  
 

 
 

I beregningen af gennemsnitlige omkostninger i de forskellige leveringsplaner er det 
forudsat, at den leverede biomasse stammer fra afgrøder, der for halvdelens vedkom-
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mende er dyrket på lerjord og den resterende halvdel på sandjord. Var der i alle pla-
nerne kun leveret biomasse fra afgrøder dyrket på sandjord, ville de gennemsnitlige 
omkostninger ligge 5-10 pct. højere, mens de tilsvarende ville ligge 5-10 pct. lavere, 
hvis afgrøderne udelukkende var dyrket på lerjord.  
    
Som det fremgår af tabel 4.2, er der betydelige forskelle i de gennemsnitlige omkost-
ninger i de viste eksempler på leveringsplaner. 
 
Plan 1 med triticale helsæd, pil og elefantgræs har en gennemsnitlig omkostning på 
37,7 kr./GJ leveret på værk over året. 
 
Anvendes der kun energikorn i storballer, plan 2, stiger de gennemsnitlige omkost-
ninger til 41,1 kr./GJ leveret på værk. 
  
Inddrages der halm i forårs/sommerperioden, plan 3, falder omkostningerne til 33,4 
kr./GJ, mens kombinationen halm – pil – halm har en gennemsnitlig omkostning på 
30,1 kr./GJ. 
 
En fornuftig kombination af energiafgrøder, hvor der tages hensyn til de enkelte af-
grøders karakteristika giver således mulighed for væsentlige omkostningsbesparelser.  
 
Det kan her være nærliggende at diskutere, om det i de opstillede leveringsplaner er 
rimeligt at medtage fulde lageromkostningerne for triticale i plan 1 og 3, samt for ele-
fantgræs i plan 1. For begge afgrøder gælder, at de forudsættes anvendt til fyring i de 
første 3-5 måneder umiddelbart efter høst. En forudsætning for reduktion af lagerom-
kostningerne er, at der kan findes alternativ anvendelse af de benyttede lader i de for-
holdsvis lange ubenyttede perioder. Er det tilfældet og lageromkostningerne på denne 
baggrund kan halveres for triticale-storballer, MVJ-triticale og elefantgræs-forår, vil 
de gennemsnitlige omkostninger i plan 1 og 3 blive hhv. 36,3 og 32,7 kr. pr. GJ.  
 
Det skal understreges, at der ikke med de viste eksempler er søgt foretaget en direkte 
optimering af leveringsplanerne. Implementering af en teoretisk optimal leveringsplan 
må formodes yderst vanskelig i praksis. Udformningen af en reel leveringsplan vil i 
høj grad afspejle, i hvilken grad de nødvendige arealer til en given energiafgrøde kan 
allokeres i området, samt om det er muligt at købe halm til en konkurrencedygtig pris.    
 
Der er ikke foretaget en vurdering af, om de mulige besparelser ved at fyre størst mu-
lig brændselsmængde direkte i høstperioden uden lagring kan opveje de øgede om-
kostninger ved opførelse og drift af multibrændselsanlæg. 
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5. Samlet økonomisk vurdering 

Der er foretaget sammenlignende økonomiske analyser for pil, elefantgræs og tritica-
le-energikorn.  
 
Omkostningerne til pileflis og finsnittet triticale energikorn leveret direkte til aftager 
ligger på 30-33 kr. pr. GJ for dyrkning på lerjord og 35-38 kr. pr. GJ for dyrkning på 
sandjord. Direkte levering af finsnittet triticale kan være mulig i forbindelse med en 
produktion af brændselspiller, men høstperioden er relativt kort. 
 
Pileflis er ikke lagerfast ved høst og en eventuel længerevarende lagring vil være om-
kostningstung. Til gengæld er høstperioden på 4 måneder fra december til marts, hvor 
brændselsforbruget er stort. Dette giver gode muligheder for at indpasse anvendelsen 
af pil med en væsentlig andel i kombination med andre energiafgrøder, halm eller 
skovflis. 
 
Triticale-energikorn i storballer ligger på nogenlunde det samme omkostningsniveau 
for konventionelt dyrket og MVJ dyrket afgrøde. På lerjord ligger omkostningerne på 
38-39 kr. pr. GJ og på sandjord på 43-45 kr. pr. GJ. 
 
Forårshøstet elefantgræs i storballer ligger i størrelsesordenen 41-47 kr. pr. GJ på 
henholdsvis ler- og sandjord. Der er her både for energikorn og elefantgræs tale om 
levering over året på værk. 
 
Til sammenligning ligger omkostningerne til halm på ca. 28 kr. pr. GJ leveret på værk 
over året. En sådan sammenligning har dog kun begrænset relevans, idet energiafgrø-
der ikke skal konkurrere med halm i energiforsyningen, men derimod være et sup-
plement til halm for at opfylde målene for biomasseanvendelse i relation til energi-
handlingsplanen. 
 
Det er i denne forbindelse mere interessant at sammenligne omkostningerne for ener-
giafgrøder med prisen på importeret træflis, der gennem længere tid har ligget stabilt 
omkring 31 kr. pr. GJ. 
 
En fremtidig anvendelse af energiafgrøder i stor skala bør baseres på en kombination 
af forskellige energiafgrøder og halm. En helårsforsyning baseret på kun en energiaf-
grøde vil medføre unødigt høje omkostninger, mens der ved en kombination kan op-
stilles robuste leveringsplaner til rimelige omkostninger. 
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En leveringskombination af halm (24,6 pct.) – pil (48,7 pct.) – halm (26,7 pct.) vil i 
gennemsnit ligge på 30,1 kr. pr. GJ. Inddrages der triticale-energikorn i efterårsperio-
den kan kombinationen være triticale-storballer (24,6 pct.) – pil (48,7 pct.) – halm 
(26,7 pct.). De gennemsnitlige omkostninger vil stige til 33,4 kr. pr. GJ leveret over 
året. 
 
Der eksisterer ikke noget reelt marked for energiafgrøder som energikorn og elefant-
græs i storballer og pileflis. Prisen på denne type afgrøder må forventes fastsat i for-
bindelse med udbudsrunder og forhandling af længerevarende kontrakter om leveran-
cer, som det i dag sker for halm til energiformål. 
 
Den opnåelige pris i forhold til produktionsomkostningerne vil naturligvis være afgø-
rende for landmændenes interesse for dyrkning af energiafgrøder. 
 
Prisniveauet for halm og våd skovflis (50 pct. vandindhold) ligger på ca. 30 kr. pr. GJ 
henholdsvis 32 kr. pr. GJ. 
 
På lerjorden ligger pil, MVJ-triticale og vårbyg på nogenlunde samme niveau i dæk-
ningsbidrag, mens de andre energiafgrøder ligger væsentligt under vårbyg. 
 
På sandjorden har både pil og MVJ triticale et højere dækningsbidrag end vårbyg til 
foder. Dette skyldes, at korn og udtagningsstøtten her har en relativt større indvirk-
ning på dækningsbidraget på grund af de lavere udbytteniveauer i forhold til lerjor-
den. 
 
Det skal bemærkes, at alle de her beregnede dækningsbidrag ligger lavere end den 
udbetalte støtte, hvilket i princippet betyder, at produktionen i sig selv giver under-
skud, hvilket jo i sig selv ikke er overraskende, da de anvendte salgspriser ligger un-
der produktionsomkostningerne for de enkelte afgrøder. 
 
Det vil være en række ejendoms- og bedriftsspecifikke forhold der afgør, om det på 
den enkelte bedrift vil være økonomisk attraktivt at dyrke energiafgrøder. 
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Appendiks.  Afgrødekalkuler 

Kalkulationer for Vårbyg  
     
  Lerjord  Sandjord 
         
Pris kr. pr. GJ - halm 30   Pris Indtjening    Pris Indtjening 
Vandprocent 15  Mængde Dkr. pr. ha   Mængde Dkr. pr. ha 
         
Udbytte          
Kerne kg 6.200  0,790 4.898    4.500  0,790 3.555  
Halm kg 3.100  0,431 1.338    3.000  0,431 1.294  
Hektar-støtte ha 1  2.424  2.424    1  2.424  2.424  
          
Sum - udbytte     8.660      7.273  
         
Stykomkostninger          
Udsæd kg 150 2,30 345   150  2,30  345  
Kvælstof kg 123 4,80  590    116  4,80  557  
Fosfor kg 26  8,60  224    21  8,60  181  
Kalium kg 58  2,70  157    65  2,70  176  
Planteværn (Ukrudt) BI 0,70 150  105    0,70 150  105  
Planteværn (Sygdom) BI 0,40 375  150    0,40 375  150  
Planteværn (Skadedyr) BI 0,30 50  15    0,30 50  15  
          
Sum - stykomkostninger      1.586       1.528  
         
Dækningsbidrag 1    7.074      5.745  
          
Maskin- og arbejdsomkostninger        
Stubharvning beh. 1  150  150    1  135  135  
Pløjning beh. 1  535  535    1  482  482  
Såbedsharvning beh. 1  85  85    1  81  81  
Komb. harvning og såning beh. 1  300  300    1  285  285  
Tromling beh. 1  130  130    1  130  130  
Gødningsspredning beh. 1  125  125    2  119  238  
Sprøjtning beh. 2  128  256    2  128  256  
         
Kerne          
Mejetærskning beh. 1  925  925    1  798 798  
Hjemtransport beh. 1  295  295    1  214 214  
Tørring, 3 pct. hkg 64,8 6,65  431    47,0 6,65  313  
Transport hkg 62  5,1 316    45  5,1 230  
         
Halm          
Sammenrivning/vending    0      0  
Presning ton 3,1  170  527    3,0  170  510  
Læsning og transport t. 
lager ton 3,1  58  180    3,0  58  174  
Lager ton 3,1  71  220    3,0  71  213  
Læsning og transport t. 
værk ton 3,1  101  313    3,0  101  303  
          
Sum af maskin- og arbejdsomkostninger   4.788    4.360 

         
Sum af omkostninger     6.374      5.888  
         
Dækningsbidrag     2.286      1.385  
         
Tørstofproduktion, ton TS pr. ha  7,9    6,4 
 

 



 
34 Energiafgrøder til fastbrændselsformål, FØI 

Kalkulationer for Triticale - energikorn: Mejetærskning  
     
  Lerjord  Sandjord 
         
Pris kr. pr. GJ - kerne 32         
Pris kr. pr. GJ - halm 30   Pris Indtjening   Pris Indtjening 
Vandprocent 15  Mængde Dkr. pr. ha  Mængde Dkr. pr. ha 
         
Udbytte          
Kerne kg 6.800  0,460 3.130    4.400  0,460 2.025  
Halm kg 4.900  0,431 2.114    3.900  0,431 1.683  
Hektar-støtte ha 1  2.424  2.424    1  2.424  2.424  
         
Sum - udbytte     7.668      6.132  
         
Stykomkostninger          
Udsæd kg 170  2,45  417    170  2,45  417  
Kvælstof kg 135  4,80  648    131  4,80  629  
Fosfor kg 23  8,60  198    15  8,60  129  
Kalium kg 70  2,70  189    66  2,70  178  
Planteværn (Ukrudt) BI 0,80 210  168    0,80 210  168  
         
Sum - stykomkostninger      1.619       1.521  
         
Dækningsbidrag 1    6.048      4.611  
         
Maskin- og arbejdsomkostninger       
Stubharvning beh. 1  150  150    1  135  135  
Pløjning beh. 1  535  535    1  482  482  
Såbedsharvning beh. 1  85  85    1  81  81  
Komb. harvning og såning beh. 1  300  300    1  285  285  
Gødningsspredning beh. 1  125  125    1  119  119  
Sprøjtning beh. 1  128  128    1  128  128  
         
Kerne          
Mejetærskning beh. 1  1.075  1.075    1  885  885  
Hjemtransport beh. 1  324  324    1  210  210  
Tørring, 3 pct. hkg 71,1 6,65  473    46 6,65  306  
Transport t. værk hkg 68  5,1 347    44  5,1 224  
         
Halm          
Sammenrivning/vending    0      0  
Presning ton 4,9 170  833    3,9 170  663  
Læsning og transport t. 
lager ton 4,9 58  284    3,9 58  226  
Lager ton 4,9 71  348    3,9 71  277  
Læsning og transport t. 
værk ton 4,9 101  495    3,9 101  394  
         
Sum af maskin- og arbejdsomkostninger  5.501      4.414  

         
Sum af omkostninger     7.121      5.935  
         
Dækningsbidrag     547      197  
         
Tørstofproduktion, ton TS pr. ha  9,9    7,1 
Energiproduktion, GJ pr. ha  168,3    119,4 
Produktionsomkostninger, kr. pr. GJ  42,3    49,7 
 

 



 

 
 Energiafgrøder til fastbrændselsformål, FØI 35 

 
Kalkulationer for Triticale - energikorn: Finsnitning  
     
  Lerjord  Sandjord 
         
Pris kr. pr. GJ - halm 30   Pris Indtjening    Pris Indtjening 
Vandprocent 15  Mængde Dkr. pr. ha   Mængde Dkr. pr. ha 
         
Udbytte          
Kerne+halm kg 11.700  0,431 5.048    8.300  0,431 3.581  
Hektar-støtte ha 1  2.424  2.424    1  2.424  2.424  
         
Sum - udbytte     7.472      6.005  
         
Stykomkostninger          
Udsæd kg 170  2,45  417    170  2,45  417  
Kvælstof kg 135  4,80  648    131  4,80  629  
Fosfor kg 23  8,60  198    15  8,60  129  
Kalium kg 70  2,70  189    66  2,70  178  
Planteværn (Ukrudt) BI 0,80 210  168    0,80 210  168  
         
Sum - stykomkostninger      1.619       1.521  
         
Dækningsbidrag 1    5853      4485  
         
Maskin- og arbejdsomkostninger        
Stubharvning beh. 1  150  150    1  135  135  
Pløjning beh. 1  535  535    1  482  482  
Såbedsharvning beh. 1  85  85    1  81  81  
Komb. harvning og såning beh. 1  300  300    1  285  285  
Gødningsspredning beh. 1  125  125    1  119  119  
Sprøjtning beh. 1  128  128    1  128  128  
         
Helsæd          
Finsnitning ton 11,7 71  831    8,3 71  589  
Transport til markstak ton 11,7 44  515    8,3 44  365  
Læsning mark ton 11,7 41  480    8,3 41  340  
Transport til pellete-
ring/værk ton 11,7 71  831    8,3 71  589  
         
Sum af maskin- og arbejdsomkostninger  3.979      3.113  

         
Sum af omkostninger     5.598      4.634  
         
Dækningsbidrag     1.874      1.372  
         
Tørstofproduktion, ton TS pr. ha  9,9    7,1 
Energiproduktion, GJ pr. ha  168,3    119,4 
Produktionsomkostninger, kr. pr. GJ  33,3    38,8 
 

 



 
36 Energiafgrøder til fastbrændselsformål, FØI 

 
Kalkulationer for Triticale - energikorn: Ribbehøst  
     
  Lerjord  Sandjord 
         
Pris kr. pr. GJ - ribbemiks 32         
Pris kr. pr. GJ – halm 30   Pris Indtjening   Pris Indtjening 
Vandprocent 15  Mængde Dkr. pr. ha  Mængde Dkr. pr. ha 
         
Udbytte          
Ribbemiks kg 7.200  0,460 3.314    4.800  0,460 2.209  
Halm kg 4.500  0,431 1.942    3.500  0,431 1.510  
Hektar-støtte ha 1  2.424  2.424    1  2424  2.424  
         
Sum – udbytte     7.679      6.143  
         
Stykomkostninger          
Udsæd kg 170  2,45  417    170  2,45  417  
Kvælstof kg 135  4,80  648    131  4,80  629  
Fosfor kg 23  8,60  198    15  8,60  129  
Kalium kg 70  2,70  189    66  2,70  178  
Planteværn (Ukrudt) BI 0,80 210  168    0,80 210  168  
         
Sum – stykomkostninger      1.619       1.521  
         
Dækningsbidrag 1    6.060      4.623  
         
Maskin- og arbejdsomkostninger        
Stubharvning beh. 1  150  150    1  135  135  
Pløjning beh. 1  535  535    1  482  482  
Såbedsharvning beh. 1  85  85    1  81  81  
Komb. harvning og såning beh. 1  300  300    1  285  285  
Gødningsspredning beh. 1  125  125    1  119  119  
Sprøjtning beh. 1  128  128    1  128  128  
         
Ribbemiks          
Ribbehøst  ton 7,2  320  2.304    4,8  320  1.536  
Transport til markstak ton 7,2  108  778    4,8  108  518  
Læsning mark ton 7,2  41  295    4,8  41  197  
Transport til pellete-
ring/værk ton 7,2  71  511    4,8  71  341  
         
Halm          
Skårlægning beh. 1  400  400    1  356  356  
Sammenrivning/vending beh. 1  120  120    1  120  120  
Presning ton 4,5 170  765    3,5 170  595  
Læsning og transport t. 
lager ton 4,5 58  261    3,5 58  203  
Lager ton 4,5 71  320    3,5 71  249  
Læsning og transport t. 
værk ton 4,5 101  455    3,5 101  354  
         
Sum af maskin- og arbejdsomkostninger  7.531      5.697  

         
Sum af omkostninger     9.150      7.217  
         
Dækningsbidrag     -1.471      -1.074  
         
Tørstofproduktion, ton TS pr. ha  9,9    7,1 
Energiproduktion, GJ pr. ha  168,3    119,4 
Produktionsomkostninger, kr. pr. GJ  54,4    60,5 
 

 



 

 
 Energiafgrøder til fastbrændselsformål, FØI 37 

Kalkulationer for Triticale - energikorn: Storballer  
     
  Lerjord  Sandjord 
         
Pris kr. pr. GJ  30   Pris Indtjening    Pris Indtjening 
Vandprocent, helsæd 15  Mængde Dkr. pr. ha   Mængde Dkr. pr. ha 
         
Udbytte          
Kerne+halm kg 11.700  0,431 5.048    8.300  0,431 3.581  
Hektar-støtte ha 1  2.424  2.424    1  2.424  2.424  
         
Sum – udbytte     7.472      6.005  
         
Stykomkostninger          
Udsæd kg 170  2,45  417    170  2,45  417  
Kvælstof kg 135  4,80  648    131  4,80  629  
Fosfor kg 23  8,60  198    15  8,60  129  
Kalium kg 70  2,70  189    66  2,70  178  
Planteværn (Ukrudt) BI 0,80 210  168    0,80 210  168  
         
Sum - stykomkostninger      1.619       1.521  
         
Dækningsbidrag 1    5.853      4.485  
         
Maskin- og arbejdsomkostninger        
Stubharvning beh. 1  150  150    1  135  135  
Pløjning beh. 1  535  535    1  482  482  
Såbedsharvning beh. 1  85  85    1  81  81  
Komb. harvning og såning beh. 1  300  300    1  285  285  
Gødningsspredning beh. 1  125  125    1  119  119  
Sprøjtning beh. 1  128  128    1  128  128  
         
Helsæd          
Skårlægning beh. 1  450  450    1  385  385  
Sammenrivning/vending beh. 1  150  150    1  150  150  
Presning ton 11,7 92  1076    8,3 92  764  
Læsning og transport til 
lager ton 11,7 27  316    8,3 27  224  
Lager ton 11,7 61  714    8,3 61  506  
Læsning og transport til 
værk ton 11,7 68 800    8,3 68  568  
         
Sum af maskin- og arbejdsomkostninger  4.829      3.825  

         
Sum af omkostninger     6.449      5.346  
         
Dækningsbidrag    1024      659  
         
Tørstofproduktion, ton TS pr. ha  9,9    7,1 
Energiproduktion, GJ pr. ha  168,3    119,4 
Produktionsomkostninger, kr. pr. GJ  38,3    44,8 
 

 



 
38 Energiafgrøder til fastbrændselsformål, FØI 

 
Kalkulationer for MVJ - Triticale: Storballer  
     
60. pct. af kvælstofnorm og ingen pesticider   
     
  Lerjord  Sandjord 
         
Pris kr. pr. GJ  30   Pris Indtjening    Pris Indtjening 
Vandprocent, helsæd 15  Mængde Dkr. pr. ha   Mængde Dkr. pr. ha 
         
Udbytte          
Kerne+halm kg 8.800  0,431 3.797    6.300  0,431 2.718  
Hektar-støtte ha 1  2.424  2.424    1  2.424  2.424  
MVJ - tilskud nedsat kvæl-
stof ha 1  850  850    1  625  625  
MVJ - tilskud uden pestider ha 1  700  700    1  650  650  
         
Sum – udbytte     7.771      6.417  
         
Stykomkostninger          
Udsæd kg 130  2,45  319    130  2,45  319  
Kvælstof kg 81  4,80  389    79  4,80  379  
Fosfor kg 23  8,60  198    15  8,60  129  
Kalium kg 70  2,70  189    66  2,70  178  
Planteværn (Ukrudt) BI 0 210  0    0 210  0  
         
Sum – stykomkostninger      1.094       1.005  
         
Dækningsbidrag 1    6.677      5.412  
         
Maskin- og arbejdsomkostninger        
Stubharvning beh. 1  150  150    1  135  135  
Såning – direkte beh. 1  450  450    1  428  428  
Gødningsspredning beh. 1  125  125    1  119  119  
Ukrudtsharvning beh. 2  82  164    2  74  148  
         
Helsæd          
Skårlægning beh. 1  450  450    1  386  386  
Sammenrivning/vending beh. 1  150  150    1  150  150  
Presning ton 8,8 92  810    6  92  580  
Læsning og transport til 
lager ton 8,8 27  238    6  27  170  
Lager ton 8,8 61  537    6  61  384  
Læsning og transport til 
værk ton 8,8 68 602    6  68  431  
         
Sum af maskin- og arbejdsomkostninger  3.675      2.930  

         
Sum af omkostninger     4.769      3.935  
         
Dækningsbidrag    3.002      2.482  
         
Tørstofproduktion, ton TS pr. ha  7,5    5,4 
Energiproduktion, GJ pr. ha  126,6    90,6 
Produktionsomkostninger, kr. pr. GJ  37,7    43,4 
 

 
 



 

 
 Energiafgrøder til fastbrændselsformål, FØI 39 

 
Kalkulationer for Elefantgræs: Finsnitning - vinter  

         
Kalkulationsrente 6 pct.         
Omdrift 21 år - 19 høstår - sidste høst i efteråret år 20 rydning i foråret år 21    
           
  Lerjord  Sandjord 
           
Pris, kr. pr. GJ 30    Indtje     Indtje- 
Vandprocent  55  Pris  ning   Pris  ning 
Energiindhold, GJ pr. t TS 15 Mgd. Dkr. Faktor pr. ha  Mgd. Dkr. Faktor pr. ha 
           
Udbytte            
Biomasse - år 2 t TS 5,6  447 0,076  190   3,8  447 0,076  127  
Biomasse - år 3…20 t TS 11,3  447 0,819  4.119   7,5  447 0,819  2.746  
Hektar-støtte ha 1  2.424  1  2.424   1  2.424  1  2.424  
           
Sum - udbytte      6733      5297 
           
Stykomkostninger            
Rhizomer - år 1 kg 2.000  1,25  0,080  201   2.000  1,25  0,080  201  
Kvælstof - år 2 kg 30  4,80  0,076  11   30  4,80  0,076  11  
Kvælstof - år 3 kg 60  4,80  0,071  21   60  4,80  0,071  21  
Kvælstof - år 4…20 kg 90  4,80  0,748  323   90  4,80  0,748  323  
Fosfor - år 2…20 kg 6  8,60  0,895  46   6  8,60  0,895  46  
Kalium - år 2…20  kg 45  2,70  0,895  109   30  2,70  0,895  72  
Roundup - år 0,4,8,12,16,20 liter 4  81  0,316  102   4  81  0,316  102  
Gardoprim - år 1,2 liter 2  144  0,156  45   2  144  0,156  45  
           
Sum - stykomkostninger       857       821 
           
Dækningsbidrag 1     5.876      4.476 
           
Maskin- og arbejdsomkostninger          

Pløjning - år 0 beh. 1  535  0,085  45   1  482  0,085  41  
Harvning - år 1 beh. 2  85  0,080  14   2  81  0,080  13  
Spredning af rhizomer - år 1 beh. 1  1.200  0,080  96   1  1.200  0,080  96  
Sprøjtning - år 
0,1,2,4,8,12,16,20 beh. 1  128  0,464  59  

 
1  128  0,464  59  

Gødningsspredning - år 2..19 beh. 1  125  0,895  112   1  119  0,895  106  
Stubharvning - år 21 beh. 2  150  0,025  8   2  135  0,025  7  
Rydning - år 21 beh. 1  1.000  0,025  25   1  1.000  0,025  25  
           
Høst og håndtering            
Finsnitning - år 2 ton 13  150  0,076  142   8  150  0,076  95  
Finsnitning - år 3…20 ton 25  150  0,819  3.072   17  150  0,819  2.048  
Transport - år 2 ton 13  104  0,076  98   8  104  0,076  66  
Transport - år 3…20 ton 25  104  0,819  2.130   17  104  0,819  1.420  
           
Sum af maskin- og arbejdsomkostninger   5.801     3.976 
           
Sum af omkostninger      6.658      4.796 
           
Dækningsbidrag     76      501 
           
Tørstofproduktion, ton TS pr.ha pr.år (gennemsnit for 21 år) 9,91     6,61 
Energiproduktion, GJ pr. ha pr. år (gennemsnit for 21 år) 147,7     98,4 
Produktionsomkostninger, kr. pr. GJ  45,1     48,7 
 

 



 
40 Energiafgrøder til fastbrændselsformål, FØI 

 
Kalkulationer for Elefantgræs: Storballer - forår  

         
Kalkulationsrente 6 pct.         
Levetid 21 år – 19 høstår    
           
  Lerjord  Sandjord 
           
Pris, kr. pr. GJ 30    Indtje     Indtje- 
Vandprocent  15  Pris  ning   Pris  ning 
Energiindhold, GJ pr. t TS 17,5 Mgd. Dkr. Faktor pr. ha  Mgd. Dkr. Faktor pr. ha 
           
Udbytte            
Biomasse - år 3 t TS 5,0  525 0,071  187    3,5  525 0,071  131  
Biomasse - år 4…21 t TS 9,0  525 0,773  3.651    6,0  525 0,773  2.434  
Hektar-støtte ha 1  2.424  1  2.424    1  2.424  1  2.424  
           
Sum - udbytte      6.263       4.990  
           
Stykomkostninger            
Rhizomer - år1 kg 2000  1,25  0,080  201    2000  1,25  0,080  201  
Kvælstof - år 2 kg 30  4,80  0,076  11    30  4,80  0,076  11  
Kvælstof - år 3…20 kg 60  4,80  0,819  236    60  4,80  0,819  236  
Fosfor - år 2…20 kg 6  8,60  0,895  46    6  8,60  0,895  46  
Kalium - år 2…20  kg 45  2,70  0,895  109    30  2,70  0,895  72  
Roundup - år 0,4,8,12,16,20 liter 4  81  0,316  102    4  81  0,316  102  
Gardoprim - år 1,2 liter 2  144  0,156  45    2  144  0,156  45  
           
Sum - stykomkostninger      749        713  
           
Dækningsbidrag 1     5.514       4.276  
           
Maskin- og arbejdsomkostninger           
Pløjning - år 0 beh. 1  535  0,085  45    1  482  0,085  41  
Harvning - år 1 beh. 2  85  0,080  14    2  81  0,080  13  
Spredning af rhizomer - år 1 beh. 1  1200  0,080  96    1  1200  0,080  96  
Sprøjtning - år 
0,1,2,4,8,12,16,20 beh. 1  128  0,464  59    1  128  0,464  59  
Gødningsspredning - år 2..20 beh. 1  125  0,895  112    1  119  0,895  106  
Stubharvning - år 21 beh. 2  150  0,025  8    2  135  0,025  7  
Rydning - år 21 beh. 1  1.000  0,025  25    1  1.000  0,025  25  
           
Høst og håndtering            
Skårlægning - år 3..21 beh. 1  900  0,844  760    1  900  0,844  760  
Presning - år 3 ton 5,9  265  0,071  111    4,1  265  0,071  78  
Presning - år 4…21 ton 10,6  265  0,773  2.168    7,1  265  0,773  1.446  
Hjemkørsel - år 3 ton 5,9  39  0,071  16    4,1  39  0,071  11  
Hjemkørsel - år 4..21 ton 10,6  39  0,773  319    7,1  39  0,773  213  
Lager - år 3 ton 5,9  58  0,071  24    4,1  58  0,071  17  
Lager - år 4…21 ton 10,6  58  0,773  475    7,1  58  0,773  316  
Læsning og transport - år 3 ton 5,9  82  0,071  35    4,1  82  0,071  24  
Læsning og transport - år 
4…21 ton 10,6  82  0,773  673    7,1  82  0,773  449  
           
Sum af maskin- og arbejdsomkostninger   4.941     3.662 
           
Sum af omkostninger      5.690       4.375  
           
Dækningsbidrag     573       615  
           
Tørstofproduktion, ton TS pr.ha pr.år (gennemsnit for 21 år) 7,95     5,31 
Energiproduktion, GJ pr. ha pr. år (gennemsnit for 21 år) 139,2     92,9 
Produktionsomkostninger, kr. pr. GJ  40,9     47,1 
 



 

 
 Energiafgrøder til fastbrændselsformål, FØI 41 

Kalkulationer for Pil 
         
Kalkulationsrente 6 pct.         
Levetid 21 år – 5 høstår    
           
  Lerjord  Sandjord 
           
     Indtje     Indtje- 
Pris, kr. pr. GJ 32  Pris  ning   Pris  ning 
Energiindhold, GJ pr. t TS 16,2 Mgd. Dkr. Faktor pr. ha  Mgd. Dkr. Faktor pr. ha 
           
Udbytte            
Biomasse - år 5 t TS 24,0  518,4 0,064  790    16,0  518,4 0,064  531  
Biomasse - år 9, 13, 17, 21 t TS 32,0  518,4 0,147  2.434    20,0  518,4 0,147  1.524  
Hektar-støtte ha 1  2.424  1  2.424    1  2.424  1  2.424  
           
Sum - udbytte     5.648       4.479  
           
Stykomkostninger            
Stiklinger - år 1 stk. 16.000  0,55  0,080  706    16.000  0,55  0,080  706  
Transport, stiklinger - år 1 stk. 1  130  0,080  10    1  130  0,080  10  
Opbevaring af stikl., køl - år  
1 stk. 1  320  0,080  26    1  320  0,080  26  
Roundup - år 0 liter 4  81  0,085  28    4  81  0,085  28  
Terbutylazin - år 1 liter 2,5  144  0,080  29    2,5  144  0,080  29  
Kvælstof - år 1 kg       30  4,80  0,080  12  
Kvælstof - år 2 kg 50  4,80  0,076  18    30  4,80  0,076  11  
Kvælstof - år 3,4,7,11,15,19 kg 110  4,80  0,304  160    65  4,80  0,304  95  
Kvælstof - år 
6,8,10,12,14,16,18,20 kg 70  4,80  0,330  111    45  4,80  0,330  71  
Fosfor - år 1,6,10,14,18 kg 30  8,60  0,255  66    20  8,60  0,255  44  
Kalium - år 1,6,10,14,18  kg 120  2,70  0,255  83    80  2,70  0,255  55  
           
Sum - stykomkostninger       1.236        1.086  
           
Dækningsbidrag 1     4.411       3.393  
           
Maskin- og arbejdsomkostninger          
Pløjning - år 0 beh. 1  535  0,085  45    1  482  0,085  41  
Harvning - år 1 beh. 2  85  0,080  14    2  81  0,080  13  
Tromling - år 1 beh. 1  125  0,080  10        
Plantning - år 1 beh. 1  1.000  0,080  80    1  1.000  0,080  80  
Sprøjtning - år 0,1 beh. 1  128  0,165  21    1  128  0,165  21  
Ukrudtsbek.mekanisk - år 1 beh.  2  270  0,080  43    2  257  0,080  41  
Ukrudtsbek.mekanisk - år 2 beh.  1  270  0,076  20    1  257  0,076  19  
 - do - år 6,10,14,18 beh.  1 270  0,175  47    1 257  0,175  45  
Gød.spr.- ikke år 5,9,13,17   beh. 1  125  0,790  99    1  119  0,790  94  
Rydning - år 21 beh. 1  4.000  0,025  100    1  3.600  0,025  90  
           
Høst og håndtering            
Høst - år 5 ton 24,0  89  0,064  136    16,0  89  0,064  90  
Høst - år 9,13,17,21 ton 32,0  89  0,147  418    20,0  89  0,147  261  
Marktransport - år 5 ton 24,0  78  0,064  119    16,0  78  0,064  79  
Marktransport - år 9,13,17,21 ton 32,0  78  0,147  366    20,0  78  0,147  229  
Læsning - år 5 ton 24,0  20  0,064  30    16,0  20  0,064  20  
Læsning - år 9,13,17,21 ton 32,0  20  0,147  94    20,0  20  0,147  59  
Transport - år 5 ton 24,0  93  0,064  142    16,0  93  0,064  94  
Transport - år 9,13,17,21 ton 32,0  93  0,147  437    20,0  93  0,147  273  
           
Sum af maskin- og arbejdsomkostninger    2.221      1.551 
           
Sum af omkostninger      3.457       2.636  
           
Dækningsbidrag     2.190       1.843  
           
Tørstofproduktion, ton TS pr.ha pr.år (gennemsnit for 21 år) 7,24     4,57 
Energiproduktion, GJ pr. ha pr. år (gennemsnit for 21 år) 117,3     74,1 
Produktionsomkostninger, kr. pr. GJ  29,5     35,6 
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