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Både forskere og industri-
og landbrugsledere er
globalt enige i, at der ikke
er tale om et enten eller,
men et både og, når det
gælder om at skaffe energi
og andre biobaserede
produkter og samtidig
producere fødevarer nok til
at brødføde den stærkt
voksende befolkning på
kloden.

Kronik – 2. del
Af journalist
Aage Krogsdam

- Sol, vind og bølgekraft kan
levere en væsentlig del af ener-
giforsyningen, men kan ikke
dække hele forbruget.
- Biomasse bliver et vigtigt

redskab til at sikre stabiliteten i
energisystemerne, så der ikke
kun produceres el, når det blæ-
ser eller solen skinner, siger
chefkonsulent Bruno Sander
Nielsen, Landbrug & Fødeva-
rer, der er organisation for dan-
ske landmænd og deres fælles
virksomheder som mejerier,
slagterier og grovvareforretnin-
ger og mange flere.

- Derfor skal der også i frem-
tiden bruges biomasse til ener-
gi, herunder i de sektorer, hvor
det er vanskeligt at bruge el –
for eksempel luftfart, skibsfart
og tunge køretøjer, fortsætter
Bruno Sander Nielsen.
- Her er bioethanol og biogas

gode alternativer.
- Derimod er biomasse det

eneste alternativ, når det hand-
ler om at erstatte alle de materi-
aler, der i dag fremstilles af
olie.
- Med det stigende forbrug

af fødevarer, foder, energi og
materialer bliver der kamp om
ressourcerne.

- Derfor er det helt afgøren-
de, at produktionssystemerne
optimeres, og afgrøderne vide-
reudvikles, så de bliver endnu
mere effektive til at udnytte
næringsstoffer, vand og sollys,
og dermed sikrer en optimal
biomasseproduktion, understre-
ger chefkonsulenten og tilføjer:
- Bioraffinaderier kan blive

vigtige forarbejdningsvirksom-
heder, som kan sikre den flersi-
dige udnyttelse af afgrøderne
til forskellige formål.
- Når vi skal videreudvikle

afgrøderne, skal vi benytte tra-
ditionel forædling sammen med
moderne bio- og genteknologi-
ske forædlingsmetoder såsom
genomisk selektion og gen-
splejsning, slutter Bruno San-
der Nielsen.

Økologi er ikke løsningen
- Mange eksperter mener, at vi
i fremtiden skal fokusere på
energiafgrøder og økologi.
- Det løser ikke alle proble-

mer.
- Første generations bioaf-

grøder har under nordlige him-
melstrøg vist sig ikke at mini-
mere CO2 udslip, men at øge
CO2 udslip på grund af trans-
port af gødning med mere, der
indgår i produktionen af bio-
masse.
Det siger fremtidsforsker,

cand. mag. Martin Kruse,

Institut for Fremtidsforskning
i København.
- Dertil kommer, at bioaf-

grøder formentlig har haft en
vis påvirkning på fødevarepri-
serne, fortsætter Martin Kruse.
- For at løse fremtidens energi-

udfordringer skal vi også fokuse-
re på videndeling, konsolidering,
infrastrukturudvidelse m.m.
- Det handler om at sprede

kompetencerne fra den rige del
af verden til den fattigere, så
befolkningerne her får bedre
muligheder for at løse fremti-
dens energi- og fødevareudfor-

(fortsættes side 12)

Raps er en væsentlig
olieafgrøde i Danmark
og i andre nordeuropæiske
lande samt i Canada.
Rapsolie bruges
til konsum og er
desuden råvare til
smøremidler og biodiesel.
Den proteinholdige rapsskrå
er et godt fodermiddel.

Afgrøder skal bruges til fødevarer
og til erstatning for gas, olie og kul

Bruno Sander Nielsen Martin Kruse
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dringer, slutter Martin Kruse,
Institut for Fremtidsforskning,
København.

Grøn omstilling
- Inden for forskningen i indu-
striel bioteknologi hører Novo-
zymes i Bagsværd til et af de
førende selskaber.
- Den viden og de resultater,

vi har opnået hos Novozymes
kan overføres til landbruget,
siger Lars Hansen, Vice Presi-
dent Europe, Novozymes.
Ved hjælp af bioteknologi

kan flere af landbrugets produk-
ter udnyttes, og derved kan der
produceres både mad og frem-
stilles grønne alternativer til de
produkter, som i dag kommer fra
olie, mener Lars Hansen.
- Europa er faktisk i den

sjældne situation, at der findes
en enorm uudnyttet ressource,
nemlig halm.
- Halmen ligger i dag i man-

ge lande ubenyttet hen på mar-
kerne.
- I Danmark udnyttes ek-

sempelvis 1½ million tons af
halmen til bioenergi, men po-
tentialet er yderligere en milli-
on tons.
- Den britiske tænketank

Blomberg New Energy Finan-
ce, har beregnet, at udnyttelse
af halm i EU-landene fremmod
2020 vil kunne skabe næsten en
million jobs og 31 milliarder
pund i ekstraomsætning i land-
bruget.
- Omlægger vi den fælles

landbrugspolitik i EU (CAP’en)
til at udnytte restprodukterne i

landbruget, kan det betyde en
merindtjening til EU's land-
mænd på op til 1500 kr. pr.
hektar.
- Når denne ressource ikke

udnyttes, skyldes det, at der
ingen efterspørgsel er på rest-
produkterne fra industrien, og
derfor indsamler hovedparten
af landmændene ikke halmen.
- Og uden råvarer fra land-

bruget vil industrien ikke satse
på produktion af biobaserede
produkter.
- Men vi har altså i dag

viden, teknologi og ressourcer
til at producere biomasse på
bæredygtig vis.
- Det eneste, vi mangler, er

den politiske vilje, slutter Vice-
president i Novozymes, Lars
Hansen.

Energi og fødevarer
På den internationale FN Confe-
rence Rio + 20 i Rio i Brasilien i
disse dage har bioenergi en høj
prioritet.
-Verdensfødevareorganisati-

onen FAO i Rom gør på konfe-
rencen en stor indsats for at få
gang i bioenergiproduktionen
verden over.
FAO mener, at bioenergipro-

duktion er en mulighed for at
landmændene og landbefolknin-
gerne i en lang række ulande kan
medvirke til at opbygge en helt
ny grøn økonomi, som kan være
med til at lappe på årtiers dårlige
metoder og manglende investe-
ringer i udviklingen af land-
brugs- og fødevareproduktionen
i mange ulande.
Det fastslår Alexander Muel-

ler, FAO Assistant Director-
General for Natural Resources
Management and Environment.
- Men udviklingen af bioener-

gi skal styres ansvarligt og om-
hyggeligt og i overensstemmelse
med sociale lokale forhold og på
en bæredygtigmådemed henblik
på at lindre fattigdomog samtidig
med, at der ikke slækkes på føde-
varesikkerheden, sigerAlexander
Muller, og henviser til et projekt,
som det tyske landbrugsministe-
rium har udarbejdet om bioenergi
og fødevaresikkerhed.
Projektet ved navn BEFSCI

har blandt andet ført til udvikling
af et computerbaseret redskab,
som kan vurdere hvordan føde-
varesikkerheden bliver påvirket
af bioenergiprojekter, og hvor-
dan man kan undgå negative

miljømæssige påvirkninger ved
brug af bioenergi.
Computerprogrammet kan

ligeledes vise, hvordan brugen
af bioenergi kan føre til udvik-
ling af landdistrikterne lokalt og
endog medføre øget fødeva-
resikkerhed.
Projektet fra det tyske land-

brugsministerium giver politike-
re og forskere en række redskaber
i hånden med henblik på at an-
vende og udnytte de bedstemeto-
der i udviklingen af bioenergi.
Foruden bioenergi vil FAO i

de kommende år også fokusere
på sultproblemet og på en bære-
dygtig landbrugs - og fødevare-
produktion, fastslår FAOs gene-
raldirektør José Graziano da
Silva, der tiltrådte 1. januar i år.

(slutter side 13)

- Halmen ligger i dag
i mange lande ubenyttet hen
på markerne.
- I Danmark udnyttes
eksempelvis 1½ million tons
af halmen til bioenergi, men
potentialet er yderligere en
million tons, oplyser Lars
Hansen, Vice President
Europe, Novozymes.

Afgrøder skal bruges til.....
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Lars Hansen Alexander Mueller.
Foto: FAO.



- Jeg tror ikke, der er nogen
modsætning mellem udryd-
delse af sult og bæredygtig
landbrugsproduktion.
- Vi skal øge udbytterne ved

hjælp af færre ressourcer og
gør vi det, løser vi også udled-
ning af CO2, og vi reducerer
forureningen af miljøet.
- Dette kan kun ske ved brug

af nye teknologier, og derfor
skal forskningen inden for
landbrugsproduktionen øges
væsentligt.
- Vi skal satses meget mere

på lokale løsninger, fordi om-
kring 80 procent forøgelsen af
landbrugsproduktionen, som er
nødvendigt for at fjerne sulten,
skal komme fra øgede udbytter
i ulandene, siger FAOs gen-
eraldirektør José da Silva.

Biobrændstoffer
og fodermidler
Også COPA / COGECA, der er
organisationer for europæiske
landmænd og deres andelssel-
skaber, har fokus på bioenergi
produktion.
På FN konferencen i Rio

har organisationens general-
sekretær Pekka Pesonen sat
fokus på bioenergiproduktion i
Europa.

Han siger blandt andet, at
fremstilling af biobrændstoffer
som biodiesel og ethanol ikke
alene hjælper med at reducere
udledning af CO 2, men er
også med til at mindske
Europas afhængighed af dyre-
foder, fordi de proteinrige bi-
produkter fra produktion af
biobrændstoffer benyttes i fo-
der.

- Det kan også føre til en
reduktion i prisen på dyrefoder
og dyrefoder kan netop pro-
duceres bæredygtigt i EU uden
at der kompenseres for indirek-
te brug af landbrugsjord i ikke
EU lande.
- Det skyldes blandt andet,

at ikke al dyrkbar jord i EU
udnyttes.
- Øget produktion af land-

brugs- og skovbaserede bio-
brændstoffer i EU mindsker
presset på landbrugsjord i ikke
EU lande, og er med til at
reducere skovfældningen i de
livsvigtige tropiske områder i
verden, siger Pekka Pesonen.
Generalsekretæren advarer

dog om, at omstillingen til
grøn bioenergi ikke må ske på
bekostning af Europas land-
mænds konkurrenceevne.

Global enighed
Både forskere og industri- og
landbrugsledere er globalt eni-
ge om, at der ikke er tale om et
enten eller, men et både og, når
det gælder om at skaffe energi
og andre biobaserede produk-
ter og samtidig producere
fødevarer nok til at brødføde
den stærkt voksende befolk-
ning på kloden.

Det kan lade sig gøre at
udnytte landbrugsprodukterne
både til fødevarer og til energi.
Derfor må kampen om res-

sourcerne føre til, at al den
viden, som forskerne har til
rådighed i form af nye teknolo-
gier, skal udnyttes i et globalt
samarbejde mellem de rige og
fattige lande.

Nr. 25 - 2012 - s ide 13

Afgrøder skal bruges til.....
Kronik fortsat fra side 12

Pekka PesonenJosé Graziano da Silva.
Foto: FAO.

Fakta
Bruno Sander Nielsen.
Chefkonsulent i Landbrug &
Fødevare, Axelborg Køben-
havn. En af de førende

eksperter i Danmark indenfor
bioteknologi.

Martin Kruse.
Seniorforsker i Institut for
Fremtidsforskning, København.

En af de ledende forskere i
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Verdensomspændende forsk-
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somhed inden for enzymer
til mange formål.
Direktør for Novozymes i
Europa.

Alexander Mueller
Vicegeneraldirektør for
Natural Resources Manage-
ment and Environment i FAO.

José da Silva.
Generaldirrektør for FNs land-
brugs- og fødevareorganisation
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Generalsekretær for de
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samt alle landbrugsbaserede
andelsselskaber i Europa.

Natur og landbrug.
Værebro Å ved
Veksø i Nordsjælland.


