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HVAD ER EN GRØN INDUSTRISYMBIOSE?
En grøn industrisymbiose er et kommercielt samarbejde, hvor én virksomheds restprodukt genanvendes som input i en anden virksomheds
produktionsproces.
En internationalt kendt industriel symbiose er Kalundborg Symbiosis, hvor en række virksomheder udveksler både materialer, energi og vand.
Læs om Kalundborg Symbiosis og om Symbiosis Center på: www.symbiosecenter.dk
Grøn Industrisymbiose er et program under Erhvervsstyrelsen, hvor der, i samarbejde med de Danske Regioner, er nedsat en task force med
formålet at identificere og facilitere symbioser i hver af de fem danske regioner. Læs mere om Grøn Industrisymbiose på:
www.groenomstilling.erhvervsstyrelsen.dk
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HOVEDPOINTER
Symbioser med nyttiggørelse af organiske
restfraktioner skaber både økonomiske og
miljømæssige gevinster, fordi mange industrier
genererer en række fraktioner, hvor oparbejdning eller en alternativ nyttiggørelse i andre
virksomheders produktion, kan spare omkostninger til både bortskaffelse af affald og indkøb
af råvarer, samtidig med at værdifulde ressourcer recirkuleres.
En lang række industrier genererer organiske
restfraktioner. Det kan eksempelvis være
madaffald fra storkøkkener, affald fra slagterier,
mask fra bryggerier og meget andet. Typisk
sendes fraktionerne til forbrænding eller ledes
til kommunale renseanlæg, hvilket er en
omkostning for de virksomheder, der genererer
dem. Der findes imidlertid andre anvendelser
af organiske restfraktioner, hvor der kan opnås
en højere økonomisk værdi og samtidig kommer
miljøet til gode.
ANVENDELSESMULIGHEDER
Industrisymbioser muliggør at organiske
restfraktioner udnyttes til formål udenfor
virksomhedens primære produktion. Dette kan
eksempelvis gøres ved at kombinere fraktionen
med andre restprodukter eller ved at lade en
anden virksomhed udnytte fraktionen direkte
i sin produktion. Et sådan samarbejde kan
reducere driftsomkostninger, øge indtjeningen
og dermed styrke konkurrenceevnen.
Organiske restfraktioner kan anvendes til
eksempelvis fremstilling af høj-værdi kemikalier,
dyrefoder, gødning og bioenergiproduktion.

Det er forskelligt fra fraktion til fraktion, hvilken
udnyttelse der er mulig gennem en industrisymbiose og dermed også, hvilken økonomisk
gevinst det er muligt at opnå.
STORE BESPARELSER
Da mange organiske restfraktioner er forbundet
med en omkostning, når de sendes til forbrænding, kan der nemt opnås enten en omkostningsneutral bortskaffelse eller endda en
indtægt ved at indgå i en industrisymbiose.
Dermed kan industrisymbioser, der udnytter
organiske restfraktioner, være med til både
at øge ressourceeffektiviteten og styrke konkurrenceevnen.
De økonomiske gevinster kan eksempelvis være
i form af en øget biogasproduktion, hvis de
organiske restfraktioner tilføres en biogasreaktor. Et andet eksempel er i en symbiose mellem
virksomhederne Karup Kartoffelmelfabrik og
Kongerslev Kalk, der vil producere et gødningsprodukt af rester fra kartoffelmelsproduktion
og kalk. De to virksomheder opnår et produkt
af langt højere værdi sammenlignet med de to
restprodukter hver for sig og der opnås dermed
mere plus på bundlinjen for begge virksomheder.
Virksomheder, der enten genererer organiske
restfraktioner eller kunne være interesserede
i at modtage dem, kan kontakte enten
Symbiosis Center (www.symbiosecenter.dk)
eller den nationale Task Force for Grøn Industrisymbiose under Erhvervsstyrelsens program
for Grøn Omstilling
(www.groenomstilling.erhvervsstyrelsen.dk)
for at få mere viden og bistand til at identificere
og udvikle symbiosepotentialerne.
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1 ORGANISKE RESTFRAKTIONER

2 UDNYTTELSESMULIGHEDER

Organiske restfraktioner er en betegnelse for en
lang række materialestrømme, der har biologisk
oprindelse. Typisk forbindes organiske restfraktioner med husholdningsaffald, men der er også
mange andre eksempler på industrier, der
genererer organiske restfraktioner:
• Madaffald fra storkøkkener på eksempelvis
hospitaler, kaserner, hoteller, kantiner m.m.
• Grønt affald fra supermarkeder
• Kød- og benaffald, blod m.m. fra slagterier
• Fedt fra fedt- og olieudskillere
• Olie fra frituregryder
• Affald fra fiskeindustri
• Mask fra bryggerier
• Kartoffelaffald og andet grøntaffald
• Afisningsvæske (glykol) fra lufthavne
• Mælkekondensat fra mejerier
• Husdyrgødning (eks. gylle) og spildevandsslam

Mange organiske restfraktioner bliver i dag
sendt til traditionel affaldsforbrænding. Enkelte
andre fraktioner udledes i kloakken til spildevandsrensning. Organiske restfraktioner er
derfor godt egnede til at indgå i industrisymbioser, da der ofte kan findes en alternativ
udnyttelse med større økonomisk og miljømæssig gevinst end den nuværende. De to eksempler
sidst i dette afsnit beskriver to konkrete
symbioser, der er blevet identificeret i forbindelse med Erhvervsstyrelsens program for
Grøn Industrisymbiose.

Organiske restfraktioner indeholder en række
forskellige og ofte komplekse molekyler. Der er
typisk et relativt højt vandindhold, men fraktionen indeholder også vigtige næringsstoffer
såsom fosfor, kvælstof og kalium. Derudover
indeholder fraktionerne en række organiske
stoffer som eksempelvis proteiner, kulhydrater
og fedt.

Udnyttelse af organiske restfraktioner kan
betragtes som en pyramide, hvor hver gang man
går et niveau op, øges fraktionens værdi både
økonomisk og miljømæssigt. Det er forskelligt fra
fraktion til fraktion, hvor mange niveauer man
kan gå op: Fra nogle fraktioner kan der udvindes
molekyler af meget høj værdi. Andre fraktioner
kan anvendes til dyrefoder, mens andre igen
anvendes bedst til bioenergiproduktion.
I det følgende præsenteres yderligere forskellige
udnyttelsesmuligheder, hvor de organiske
restfraktioner opnår en højere værdi end ved
forbrænding eller spildevandsrensning.

HØJVÆRDI INGREDIENSER OG MOLEKYLER

DYREFODER

BIOENERGIPRODUKTION

GØDNING

FORBRÆNDING
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HØJVÆRDI INGREDIENSER OG MOLEKYLER
Den mest optimale udnyttelse for organiske restfraktioner er som fødevarer til mennesker. Dette
kan eksempelvis være at afsætte fødevarer, der
ikke kan sælges i supermarkeder eks. pga. fejl i
mærkningen, der ikke forringer produktets
kvalitet væsentligt, andre steder. Derfor gælder
det for fødevareproduktion generelt, at ved at
afsætte fraktionen som fødevarer til mennesker,
undgås at fraktionen ”down-cycles”. Det er dog
ikke muligt at undgå produktion af restfraktioner, der er uegnede som fødevarer til mennesker. Industrisymbioser muliggør i disse tilfælde,
at fraktionen udnyttes med en højere værdi i
forhold til forbrænding, der typisk er hvor
organiske restfraktioner udnyttes.
For enkelte organiske restfraktioner er det
muligt at udvinde specifikke molekyler, der
udgør en stor værdi i produktionen af nye
produkter. Som eksempel kan lægemidlet
Heparin, der bruges som blodfortyndende
medicin, udvindes af svinetarme og dermed
kommer svinetarmene til at udgøre en meget
højere værdi, end anvendelsesmulighederne
længere nede i pyramiden.
DYREFODER
Der er forskellige organiske restfraktioner, der
egner sig til dyrefoder. Fordelen er, at det kan
erstatte andre input til eksempelvis pelsdyrfoder
eller dyrkning af afgrøder til svine- og kvægfoder, der ellers både vil være en økonomisk og
miljømæssig omkostning.
Det er ikke alle typer organiske restfraktioner
der egner sig til dyrefoder. Følgende er eksempler på fraktioner, der er egnede til produktion
af dyrefoder og i høj grad allerede anvendes til
dette:
• Mask, trub og gærfløde fra bryggerier
• Grønt affald fra supermarkeder
• Pulp fra kartoffelindustrien
• Pulp og melasse fra sukkerfabrikker
• Bærme og vinasse fra spritproduktion
• Citrusskaller fra pektinproduktion
• Bærrester fra frugtindustrien
• Affald fra rensning af fisk
• Affald fra slagterier

BIOENERGIPRODUKTION
Bioenergi er en fælles betegnelse for energi, der
er produceret af biomasse, og omfatter derfor
også energi produceret af organiske restfraktioner. Forbrænding repræsenterer også en
energiproduktion, men er placeret lavest i
hierarkiet, da den blandt andet typisk udelukker
anden nyttiggørelse af restfraktionen. Bioenergi
kan også være flydende brændsler (f.eks.
bioethanol) eller på gasform (biogas). Det sidste
er på nuværende tidspunkt den mest udbredte
form.
Produktionen af avancerede flydende biobrændsler, som eksempelvis biobrændstoffer til
luftfarten, repræsenterer den højeste energinyttiggørelse af organiske restfraktioner. Produceres disse som en del af en større bioraffinering,
kan flere andre brændsler og produkter produceres samtidig. Produktionsteknologierne og
markedet for disse produkter er dog ikke særligt
modne og produktionen foregår derfor hovedsageligt på udviklings- og demonstrationsniveau.
Biogasproduktion er en biologisk nedbrydning af
organiske restfraktioner, hvor der dannes
metangas og kuldioxid. Biogassen kan anvendes
i gasmotorer til elproduktion, hvor overskudsvarmen kan udnyttes enten internt eller som bidrag
til fjernvarmenettet, eller opgraderes til
naturgas ved at rense gassen for kuldioxid og
tilføre den til naturgasnettet. Herved kan
biogassen også nyttiggøres i transportsektoren.
Biogas kan også indgå i produktionen af mere
avancerede flydende brændsler.
I Danmark findes der groft opdelt to typer
biogasanlæg:
• Biogasanlæg baseret på husdyrgødning
(f.eks. gylle)
• Rådnetanke ved spildevandsrenseanlæg
baseret på spildevandslam
Biogasproduktionen kan i begge typer anlæg
forøges ved at tilsætte andre organiske fraktioner. Dette skyldes, at både gylle og spildevandsslam har et meget højt vandindhold (ca. 95 %)
i forhold til de organiske fraktioner beskrevet
tidligere og har derfor ikke et særlig højt
energiindhold.
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Gylle og spildevandsslam er samtidig allerede
delvist biologisk omsat og dermed er udbyttet
fra disse fraktioner endnu lavere.
Stort set alle organiske restfraktioner er egnede
til biogasproduktion og udnyttelsen er alment
kendt og udbredt. Biogasproduktion er en
veletableret teknologi og idet både biogasanlæg
og rådnetanke kan modtage organiske fraktioner, er der en lang række afsætningsmuligheder
i Danmark, som det ses i eksempelvis biosymbiosen på Bornholm.
Der er alternative forgasningsteknologier udover
den veletablerede bioforgasning. Et eksempel på
disse er pyrolyseanlæg, hvor organiske restfraktioner forgasses og der samtidig produceres
restproduktet BioChar, der er et materiale, der
kan anvendes som jordforbedring. Alternative
forgasningsteknologier er især interessante for
fraktioner, der af økonomiske eller lovgivningsmæssige årsager ikke er velegnede til traditionel
biogasproduktion.
GØDNING
Efter biogasproduktion kan den afgassede
husdyrgødning eller spildevandsslam anvendes
som gødning på eksempelvis landbrugsjord eller
ved skovrejsning. Derved tilføres jorden
næringsstoffer. Fraktionens gødskningsegenskaber afhænger af sammensætningen af fraktionen. For eksempel tilsættes spildevandsslam
polymer før afvanding, hvilket begrænser
udvaskningen af næringsstoffer. Dette er
fordelagtigt, når det anvendes som gødning.
For nogle organiske restfraktioner er det ikke
økonomisk rentabelt at anvende dem til
bioenergiproduktion. Det kan eksempelvis
være fordi, de er ikke bidrager til et væsentligt
energiudbytte eller det ikke er økonomisk
rentabelt at transportere dem til anlægget.
Nogle af disse fraktioner kan anvendes direkte
som gødning som i symbiosen mellem Kongerslev Kalk og Karup Kartoffelmelfabrik. Ulempen
ved denne udnyttelse er, at der ikke produceres
energi fra fraktionen. Til gengæld føres næringsstoffer og kulstof tilbage til jorden, hvilket ikke
er tilfældet, hvis fraktionen sendes til forbrænding.

BIORAFFINERING – FREMTIDENS
UDNYTTELSE AF BIOMASSE
I fremtiden, når teknologier modnes, vil det
være muligt at udnytte de forskellige molekyler
i organiske restfraktioner endnu mere effektivt
end ved foder- og bioenergiproduktion. Dette
kan være igennem konceptet bioraffinering,
hvor udnyttelsen af organiske restfraktioner i
højere grad udnytter de forskellige molekyler,
som fraktionen indeholder. Det kan eksempelvis
være ved ekstraktion af højværdi-molekyler,
med efterfølgende produktion af biobrændstoffer og returnering af næringsstoffer til miljøet.
EKSEMPEL – UP-CYCLING AF RESTER FRA
KARTOFFELMELSPRODUKTION
Karup Kartoffelmelfabrik genererer i dag
betydelige mængder ”kartoffelprotamylasse”,
der er et restprodukt fra fabrikkens produktion
af kartoffelmel. Det nyttiggøres på nuværende
tidspunkt som gødning i landbruget. Kongerslev
Kalk udvinder og tørrer kalk, som ligeledes
bruges til landbrugs- og haveformål.
De to virksomheder vil producere havegødning
ved at blande restproduktet fra kartoffelmelsproduktionen med kalk. Hensigten er at skabe
en havegødning med en højere værdi end de to
produkter hver for sig.
EKSEMPEL – BIOSYMBIOSE PÅ BORNHOLM
Biosymbiosen på Bornholm forsøger at øge
nyttiggørelsen af organiske restfraktioner, der
enten forbrændes eller ledes til renseanlæg.
Etableres biosymbiosen vil restfraktioner fra
forskellige bornholmske virksomheder i stedet
blive indsamlet og udnyttet til produktion af
biogas. Det gøres ved at tilsætte fraktionerne til
øens eneste biogasanlæg, Biokraft, for dermed
at øge biogasudbyttet og samtidig returnere
værdifulde næringsstoffer til jorden. I symbiosen
tages desuden hensyn til alternative teknologier
til nyttiggørelse udover bioforgasning.
En øget nyttiggørelse af de organiske restfraktioner på Bornholm vil være en både økonomisk
og miljømæssig gevinst og være et skridt imod
en mere cirkulær økonomi, hvor ressourcer
recirkuleres og udnyttes lokalt.
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De deltagende virksomheder kan reducere
driftsomkostninger, produktionen af bioenergi
kan øges og landbrugsproduktionen kan styrkes,
alt sammen med en tilhørende økonomisk og
miljømæssig gevinst.
Begge symbioser bidrager med en øget indtjening eller reducerede driftsomkostninger for de
involverede partnere og bidrager samtidig med
en positiv effekt for miljøet.

3 ØKONOMISK GEVINST
Den økonomiske gevinst for afsætter-virksomheden kommer af en reduktion i omkostninger til
bortskaffelse af affald, da de mængder, virksomheden skal bortskaffe, reduceres ved at de
organiske restfraktioner udskilles. I nogle
tilfælde kan omkostningen endda vendes til en
indtægt afhængigt af kvaliteten af den organiske
restfraktion. Er fraktionen af en høj nok kvalitet
kan den handles på markedet og føre til en
indtjening for virksomheden, der kan være med
til at sikre en bedre bundlinje.
For den modtagende virksomhed kommer den
økonomiske gevinst fra et øget salg af det
produkt virksomheden udvinder fra den
organiske restfraktion eller ved salg af et
produkt produceret direkte fra fraktionen. Det
kan eksempelvis være i form af et øget gasudbytte ved tilsætning af en fraktion med et højt
biogaspotentiale til en biogasreaktor.
Den økonomiske gevinst ved en symbiose kan
også være reducerede råvarepriser, hvilket kan
være tilfældet, når organiske restfraktioner
eksempelvis anvendes til produktion af dyrefoder og højværdi-molekyler. I disse tilfælde fører
udnyttelsen af den organiske restfraktion ikke
nødvendigvis til en højere produktion, men kan
erstatte en råvare der ellers skulle være indkøbt
til en højere pris.
I eksemplet med symbiosen mellem Karup
Kartoffelmelfabrik og Kongerslev Kalk kan de to
parter få en væsentlig højere pris for kartoffelrester og kalk, hvis de kombineres til et nyt
gødningsprodukt. Begge virksomheder forventer
derfor en styrket konkurrenceevne gennem en

øget indtjening fra salg af havegødning – især
fordi råvarerne til produktionen er så billige.
Parterne forventer således en stigning i omsætningen på 500.000-600.000 kr. om året ved salg
af gødningen samt en stigning – inden for de
næste tre år - i antallet af ansatte på Kongerslev
Kalk på 1-2 personer.
Bornholm har en særlig logistisk udfordring i
forhold til nyttiggørelse af restfraktioner, da
transport væk fra øen er omkostningsfuld og
lokale bortskaffelses- og udnyttelsesmuligheder
for forskellige restfraktioner er begrænsede.
Hvis de organiske restfraktioner kan udnyttes i
en industrisymbiose kan det føre til en bedre
økonomi for virksomhederne, der deltager.
Etableres biosymbiosen vil det medføre en øget
biogasproduktion, der vil øge indtjeningen for
Biokrafts biogasanlæg. Løses den interne
logistikudfordring kan virksomhederne, der
afsætter restfraktioner til symbiose, opnå
reducerede omkostninger og samtidig styrke
virksomhedernes og øens grønne profil ved at
bidrage til den grønne omstilling.

4 MILJØMÆSSIG GEVINST
Den miljømæssige gevinst varierer alt efter,
hvordan fraktionen anvendes inden symbiosen
etableres. Udgangspunktet for de fleste af
fraktionerne er, at de for nuværende forbrændes eller ledes til spildevandsrenseanlæg.
For at vurdere miljøgevinsten ved en industrisymbiose kortlægges, hvad der fortrænges ved
at anvende organiske restfraktioner til nye
produkter. Anvendes fraktionen til fremstilling
af højværdi-kemikalier fortrænges produktionen
af disse kemikalier ved syntetisk fremstilling.
På samme måde fortrænges produktionen af
dyrefoder af konventionelle råvarer ved at
anvende organiske restfraktioner.
En vigtig miljømæssig gevinst ved eksempelvis
at anvende organiske restfraktioner til biogasproduktion fremfor forbrænding, er muligheden
for at recirkulere næringsstoffer til jorden.
Kvælstof, kalium og fosfor er nødvendige for
planters vækst og kan tilsættes markerne enten
gennem kunstgødning eller gennem afgasset
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spildevandsslam og husdyrgødning. Biogasproduktion er således med til at fortrænge kunstgødning, der hovedsageligt importeres til
Danmark. Særligt fosfor er en ressource, som
der er et stor fokus på at recirkulere, da den
kun kan udvindes ganske få steder i verden, og
er en ikke-fornybar ressource.
Hvis biogas afsættes som varme til fjernvarmenettet, erstattes den brændsel, som fjernvarmen
ellers produceres af. Den miljø- og klimamæssige gevinst ved dette er naturligvis størst, hvis
fjernvarmen ellers produceres på fossile
brændsler såsom kul eller naturgas. Opgraderet
biogas fortrænger naturgas og kan være med til
at erstatte fossile brændsler i den tunge
transport hvor der findes få andre alternativer.
Symbiosen mellem Kongerslev Kalk og Karup
Kartoffelmelfabrik har en væsentlig miljøeffekt,
idet produktionen af gødning på rester fra
kartoffelmelsproduktion og kalk, vil fortrænge
ca. 1.000 tons kunstgødning om året.
I biosymbiosen på Bornholm køres den afgassede gylle og de organiske restfraktioner fra
biogasproduktionen på landbrugsjord. Dermed
tilføres jorden næringsstoffer og der fortrænges
kunstgødning som i det andet eksempel. Hertil
kommer at transport også er en miljømæssig
omkostning og en lokal produktion af gødning
forhindrer således en miljøbelastning fra en
nødvendig import af denne gødning, der sikrer
en rentabel landbrugsproduktion.

5 BARRIERER
Der er forskellige tekniske eller lovmæssige
barrierer, der kan vanskeliggøre etableringen af
industrisymbioser. I det følgende gennemgås
eksempler på dette. Afsnittet er ikke udtømmende og der kan opstå andre barrierer, der
kræver en teknisk eller juridisk afklaring for at
en symbiose kan realiseres og være økonomiske
attraktiv for de deltagende virksomheder.
Udnyttelse af organiske restfraktioner er dog
generelt stigende og i takt med en stigende
interesse og et stigende behov findes flere og

flere løsningsmodeller, der overkommer disse
barrierer.
INDSAMLING AF ORGANISKE
RESTFRAKTIONER
En væsentlig barriere i at udnytte organiske
restfraktioner er, at de går relativt hurtigt i
forrådnelse, hvilket er forbundet med lugtgener
og i nogle tilfælde forringer restfraktionens
værdi til nyttiggørelse. Denne barriere kan
overkommes på forskellige måder. Det er for
eksempel en mulighed at fraktionen afhentes
hyppigt eller at der anvendes tætte affaldsbeholdere (evt. med tilsætning af enzymer), der
ikke giver anledning til lugtgener. En alternativ
løsning er f.eks. biokværnsløsninger, hvor madaffaldet kværnes til en biopulp, der ledes ned i
en lukket tank. Tanken tømmes efter behov
samtidig med virksomhedens fedt- og olieudskiller, og indholdet køres til eksempelvis en
biogasreaktor. Hvis ikke der er volumen nok til
at etablere en biokværn ved en virksomhed,
kan flere virksomheder placeret fysisk tæt på
hinanden evt. aflevere deres affald til en centralt
opstillet biokværn.
For at en industrisymbiose er økonomisk
attraktiv for den afsættende virksomhed, skal
logistikken planlægges således, at omkostningerne reduceres mest muligt. Dette kræver ofte,
at der er tilstrækkelig store mængder af den
organiske restfraktion eller at fraktionen leveres
fra flere virksomheder, der ligger fysisk tæt på
hinanden.
Endelig er der en risiko for at den organiske
restfraktion ikke udsorteres korrekt. Dette kan
medføre skader på anlægget der skal håndtere
fraktionen eller skade det nye produkt.
BIOGASPRODUKTION – MULIGHEDERNE FOR
AT SPREDE DIGESTATET PÅ LANDBRUGSJORD
Ved biogasproduktion i traditionelle biogasanlæg og i rådnetanke er der efter afgasning et
restprodukt, ”digestatet”, der ikke er blevet
omsat til biogas. Digestatet spredes typisk på
landbrugsjord, men alt efter hvad biogassen er
produceret af, er der forskellige restriktioner i
forhold til, hvor det må anvendes.
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Køkken- og madaffald skal jf. Biproduktforordningen hygiejniseres ved 90˚C i mindst 60 min.
før det må spredes på landbrugsjord. En del
landmænd er desuden underlagt en række
forpligtigelser i forhold til Arlas forskrifter
(”Arlagården”). Dette giver også en række
udfordringer i forhold til anvendelsen af
organiske restfraktioner, da der stilles krav
til blandt andet sporbarhed og kvalitet for at
undgå smittespredning.
Disse forhold skal afklares inden en symbiose
kan etableres, da det kan være nødvendigt at
hygiejnisere fraktionen inden biogasproduktionen. Et hygiejniseringsanlæg vil kræve tilpas
store mængder organiske restfraktioner, før det
er økonomisk rentabelt.
Denne generiske case for industrisymbioser med
nyttiggørelse af organiske restfraktioner har til
formål at inspirere til en højere nyttiggørelse af
disse fraktioner ved at beskrive de generelle
muligheder for og udbytte ved sådanne symbioser. Casen må ikke bruges som dimensioneringseller beslutningsgrundlag.

Casen er udarbejdet af Niras A/S, ved:
Camilla Tang, Christian Eriksen og Erik C. Wormslev
Med bidrag fra Linda Høibye (COWI), Henrik Møller Thomsen (Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling) og Asger Søndberg (GREENET)
for Erhvervsstyrelsen og Symbiosis Center
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