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”

Til Forskningens Døgn i år besøgte jeg bl.a. AlgeCenter Danmark i
Grenaa. AlgeCentret er et samarbejde mellem en række institutioner,
som er gået sammen om at forske i tang. For mig var det besøg et godt
eksempel på, hvordan forskning forandrer. Forskningen i tang er et
godt eksempel på, hvordan forskningen kan finde holdbare løsninger.
Og det viser, at forskning er en væsentlig forudsætning for, at vi kan
bevare vores velstand og velfærd.
- Morten Østergaard, Minister for forskning, innovation og videregående
uddannelser.
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Forord
Alger til biogas i Region Midtjylland er et tre-årigt udviklings- og demonstrationsprojekt, som i 2010
modtog støtte fra Region Midtjyllands Vækstforum for Energi og Miljø. Projektet er samfinansieret
med EU FP7 projektet BioWalk4Biofuels (Biowaste and algae knowledge for the production of 2nd
generation biofuels, Grant agreement 241383).
Deltagerne i projektet er AlgeCenter Danmark, Aarhus Universitet - Engineering (Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet) og DONG Energy A/S. AlgeCenter Danmark er et
samarbejdskonsortium mellem Aarhus Universitet - Bioscience (Danmarks Miljøundersøgelser ved
Aarhus Universitet), Teknologisk Institut og Havets Hus/Kattegatcentret. Konsortiet blev etableret i
foråret 2010.
Formålet med projektet har været at sikre grundlaget for en frontposition til Region Midtjylland i
udvikling af energi- og miljøteknologi baseret på akvatisk biomasse.
De konkrete mål i projektet var:
1. Region Midtjylland som frontregion i udvikling af energi- og miljøteknologi baseret på akvatisk
biomasse
a. Etablering af et algedyrkningsanlæg på Grenaa Havn
b. Udvikling og implementering af nye teknologier til energiproduktion fra alger i Region Midtjylland
c. Forankring af netværk af nationale og internationale virksomheder og forskningsmiljøer i Region
Midtjylland
2. Fremme af erhvervsudvikling og innovation i regionen
a. Etablering af virksomhedsnetværk med fokus på akvatisk biomasse, mindst 10 virksomheder,
hele produktionskæden
b. Facilitering af erhvervsrettede initiativer/projekter med deltagelse af mindst 5 virksomheder fra Region Midtjylland
c. Beskrivelse af forretningsmæssige muligheder i Region Midtjylland for algedyrkning i
stor skala, herunder afdækning af barrierer.
3. Formidling
a. Projektets resultater og baggrund skal løbende formidles til offentlighed og virksomheder
b. Lettilgængelig publikation, der sammenfatter og perspektiverer projektets resultater
Det primære fokus ved projektets start var udnyttelse af akvatisk biomasse til energi og som
virkemiddel til oprensning og genindvinding af næringsstoffer fra spildevandsstrømme
eller næringsforurenet havvand. I løbet af projektet har fokus ændret sig til også at inddrage andre aspekter i udnyttelsen af akvatisk biomasse, fx til produktion af fødevarer,
foder og højværdiprodukter, hver for sig eller samtidig i et bioraffinaderikoncept.
I denne slutrapport præsenterer vi resultater og effekter af projektet med udgangspunkt i de resultatkrav som projektdeltagere og bevillingsgivere har indgået aftale
om i resultatkontrakten af maj 2010.
På projektets vegne,
Annette Bruhn
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Dyrkningsanlæg i AlgeCenter Danmark (AU/TI/KC/HH)

Kortlægning af behov og ressourcer for anlægget

Ansøgning om anlægsmidler

Opførsel af algedyrkningsanlæg

Drift af sekretariat

Dyrkning af alger (AU)

Udvælgelse af arter til dyrkning

Karakterisering og udvælgelse af røggas og spildevandskilder

Dyrkning af alger i ACD

Optimering af kulhydrat sammensætning

Protoplast teknologi (B4B)

Stor skala scenarie for alge dyrkning i RM

Høst, karakterisering og forbehandling af algebiomasse (TI)

Demonstration af høst teknologi

Karakterisering af algebiomasse

Forbehandling af algebiomasse til biogasproduktion

Forbehandling af algebiomasse med REnescience teknologi (DONG)

Forbehanling af algebiomasse med REnescience teknologi

Undersøg og beskrive potentialet for fuld-skala REnescience anlæg i RM

Produktion af biogas (DJF)

Demonstration af produktin
ion af biogas fra alger

Produktion af biogas fra REnescience forbehandlede alger

Svovlstripning

Marint baseret inoculum

Opgradering af biogas til flydende biogas (TI i B4B)

Bæredygtig anvendelse af restprodukt fra biogasproduktion (DJF/TI)

Anvendelse til økologisk jordforbedring

Pelletering til forbrænding/co-firing

Karakterisering af forbrændings/co-firings potentiale

Formidling og erhvevskontakt (KC/HH)

Kortlægning af muligheder og potentialer for erhvervsudvikling i RM

Deltagelse i erhvervsklynge

Afholdelse af årlige workshops

Udstilling på KC

Implementering i skoletjeneste på KC

Opstilling af small-scale demo reaktor ved KC

Formidling af resultater i medier og videnskabelige fora
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Opsummering
I en verden med hastigt voksende befolkning, klimaforandringer og pres på klodens ressourcer er
der behov for at udvikle miljø- og klimamæssigt bæredygtige løsninger. Alger til Biogas i Region
Midtjylland dokumenterer, at alger kan anvendes som alternativ biomasse til bæredygtig energi,
sundere fødevarer, og bidrage til genindvinding af næringsstoffer og et renere havmiljø.

Ny viden på baggrund af projektet:
•
•
•
•
•
•
•

Alger kan bruges til produktion af biogas
Ressourcekrævende forbehandling øger ikke biogasudbyttet væsentligt
Alger kan forøge biogasudbytte af kvæggødning
Restproduktet fra biogasproduktion er velegnet til gødningsformål efter
afgasning
Spildevand og gylle kan bruges som næringskilde og røggas kan anvendes
som CO2 kilde ved dyrkning af søsalat
Indholdet af tungmetaller i tang dyrket på spildevand og røggas ligger under
grænseværdierne for anvendelse af tangen til foder og gødning
Ekstrudering af formalet tang giver piller af teknisk god kvalitet, som kan
indgå i fx fiskefoder

Effekter
Gennem aktiviteterne i AlgeCenter Danmark er mange virksomheder blevet koblet til hinanden og/
eller til videninstitutioner, hvorved nødvendig viden til udvikling af forretningsområdet er generet.
Projektet har samlet interessenter, såsom virksomheder, videninstitutioner, interesseorganisationer,
myndigheder og beslutningstagere inden for området, så det er muligt at samarbejde om at identificere og finde løsninger på de udfordringer og barrierer, virksomhederne står overfor. Dermed er
Region Midtjylland blevet et centrum for erhvervsudvikling og forskning i dyrkning og anvendelse
af alger - ikke bare til energi, men i hele værdikæden fra produktion til færdigt produkt.
Der er stor interesse for perspektiverne i alger til forskellige formål. AlgeCenter Danmark oplever
et væld af henvendelser fra industri og forskning i ind- og udland.

Barrierer og muligheder
Aktiviteterne i Alger til Biogas projektet har dokumenteret et behov hos erhvervslivet for mere
viden inden for mange aspekter af dyrkning og anvendelse af alger.
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De største barrierer for en betydelig udvikling af forretningspotentialet i dyrkning og anvendelse
af alger er dels, at produktionsomkostningerne endnu er for høje og dels, at forskellige lovmæssige
aspekter endnu ikke er på plads.
Samtidig med at der arbejdes på at bringe produktionsomkostningerne ned via øget mekanisering
og samdyrkning med andre afgrøder udvikles der metoder til bioraffinering, som muliggør en
integreret udnyttelse af hele algebiomassen, så flere komponenter fra den samme algebiomasse
kan udnyttes til forskellige formål. Endelig bør der ses på de miljømæssige fordele ved at udnytte
tangs potentiale som biofilter, som et virkemiddel til at fjerne og dermed genindvinde næringsstoffer fra havmiljøet. Dette aspekt har stor bevågenhed fra virksomheder, interesseorganisationer
og beslutningstagere.

Aktiviteter i projektet
•
•
•

Virksomhedsrettede projekter med deltagelse af mere end 20 forskellige virksomheder med fokus på energi, fødevarer, foder, højværdistoffer, og dyrkning
af tang, som et virkemiddel til genindvinding af næringsstoffer fra havmiljøet
Erhvervsnetværk, som pt. omfatter 15 virksomheder og 10 forskere og konsulenter
Årlig, international konference og hjemmeside, som platform for vidensudveksling, formidling og match-making

Nye visioner
To aspekter er afgørende for en fortsat økonomisk og miljømæssigt bæredygtig erhvervsmæssig
udvikling: 1. at kunne producere store kvanta af konstant kvalitet til en konkurrencedygtig pris.
2. at værdien af biomassen øges, ved at den samme biomasse udnyttes til flere formål samtidig.
Det kræver effektivisering af dyrknings,- høstteknologi, og videreudvikling af lagringsteknologi og
bioraffinaderimetoder i tæt samarbejde mellem industri og forskning. Det er særligt vanskeligt for
små og nystartede virksomheder at udvikle ny teknologi. Det er omkostningstungt og tidskrævende
og kræver omfattende viden inden for mange områder.
Derfor ønsker partnerne bag AlgeCenter Danmark at udvikle faciliteterne i Grenaa til et videncenter for dyrkning og anvendelse af alger, som kan hjælpe virksomheder med at løse konkrete problemstillinger. Udover det eksisterende landbaserede anlæg bør et videncenter omfatte pilotskala
off-shore forsøgsanlæg, spiringsanlæg, samt forbehandlingsanlæg for den høstede algebiomasse.
Gennem videncenteret kan både uformelle og strukturerede netværk udbygges og konsolideres,
så der fortsat opbygges nødvendig viden og ekspertise for at udvikle produktion og anvendelse
af alger til en økonomisk bæredygtig industri i Region Midtjylland.

10

		

		

Alger til Biogas i Region MIdtjylland				

Danske makroalger
I Danmark findes ca 500 arter af makroalger i daglig tale kaldet tang eller tangplanter (Nielsen,
2005). Generelt er artsrigdommen størst jo mere salt vandet er og det vil sige, at der er flest arter i
Nordsøen, og jo længere man bevæger sig ind gennem de indre danske farvande mod Bornholm,
jo færre arter er der. Tangplanter er delt ind i tre overordnede grupper: rødalger, grønalger og
brunalger. De tre grupper er meget forskellige, hvad angår både væksthastigheder og indholdsstoffer, og har derfor meget forskellige anvendelsesmæssige potentialer.
I dette projekt har vi fokuseret på arter, der kan give en biomasseproduktion, der er realistisk at
skalere op til industriel skala. Derfor har vi valgt at fokusere på de følgende alger: Grønalgerne søsalat (Ulva lactuca) og krølhårstang (Chaetomorpha linum), og de store brunalger sukkertang (Saccharina latissima) og fingertang (Laminaria digitata). Tre yderligere brunalger: Buletang (Ascophyllum nodosum), fedtemøg (Ectocarpus siliculosus) og duntang (Pilayella littoralis) er også taget med
i en del af undersøgelserne, idet fedtemøg og duntang er arter, der hyppigt skyller op på kysten i
større mængder, men som ikke umiddelbart har et dyrkningspotentiale, og endelig buletang, idet
det er en art, der i forvejen udnyttes kommercielt til bl.a. foder og gødning i Norge og Canada.

Tabel 1. Makroalger anvendt i projektet.
Dansk navn

Latinsk navn

Gruppe

Estimeret årlig produktion (T tørvægt/ha)

Søsalat

Ulva lactuca

Grønalge

45 (landbaseret)a

Krølhårstang

Chaetomorpha linum

Grønalge

-

Fingertang

Laminaria digitata

Brunalge

5-20 (off-shore)b

Sukkertang

Saccharina latissima*

Brunalge

5-20 (off-shore)b

Buletang

Ascophyllum nodosum

Brunalge

-

Fedtemøg

Ectocarpus siliculosus

Brunalge

-

Duntang

Pilayella littoralis

Brunalge

-

* Før 2006 Laminaria saccharina (Lane et al, 2006). a: Bruhn et al, 2011. bJørgensen et al, 2013.

a

b

e

f

c

g

d

g

Figur 1. Makroalger anvendt i projektet. a: Ulva lactuca, b: Chaetomorpha linum, c: Laminaria digitata, d: Saccarina
lattissima, e: Ascophyllum nodosum, f: Ectocarpus siliculosus, g: Pilayella littoralis.
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MÅL 1
REGION MIDTJYLLAND SOM FRONTREGION I ENERGI- OG MILJØTEKNOLOGI BASERET PÅ AKVATISK BIOMASSE
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Mål 1: Region Midtjylland som frontregion i energi- og miljøteknologi baseret på
akvatisk biomasse
1.1 Dyrkningsanlæg på Grenaa Havn
AU og TI har i tidligere projekter med dyrkning af makroalger til energi og fødevarer arbejdet i
større skala i et midlertidigt pilot-skala anlæg hos Dansk Skaldyrcenter på Mors. I forbindelse med
etablering af AlgeCenter Danmark var ønsket bl.a. at bygge et mere permanent dyrkningsanlæg.
I konstruktionen af anlægget har der været fokus på en række krav, som sikrer, at det kan fungere
optimalt i forhold til både forskning og udvikling:
Størrelse og konstruktion:
•
•

Anlægget kan producere tilstrækkelig biomasse til, at forbehandling og energikonvertering
kan foregå i pilotskala
Anlægget består af 12 kar i to parallelle vandsystemer, så to behandlinger - fx to typer næringsstoffer og to algearter - kan sammenlignes på et statistisk minimumsgrundlag (dvs. med
3 replikater af hver behandling). Dyrkningsbetingelser i karrene, som fx solindstråling og næringstilførsel, kan kontrolleres

Overvågning/monitering:
•
•

Vandkemien moniteres løbende on-line (temperatur, ilt, pH, salinitet, CO2)
Systemet kan tilgås on-line fra fx Aarhus Universitet

Vandsystemet:
•
•
•

Vandet er rent, filtreret havvand
Anlægget kan anvendes både som et recirkuleret system, så man kan arbejde med forskellige
waste-streams som gylle og spildevand uden at forurene det omgivende miljø, og som et gennemløbssystem med kontinuerlig tilførsel af vand
Der er to separate vandsystemer, så to forskellige behandlinger kan sammenlignes statistisk

Ved at lægge anlægget nær Kattegatcenteret kan vi benytte deres havvandsindtag samt filtreringsteknik. Anlægget blev udviklet i samarbejde med AKVAgroup, der er førende i Danmark indenfor produktion af recirkulerede, landbaserede anlæg til akvakultur (figur 3).
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b

Figur 3. a: En skitse over det endelige dyrkningsanlæg i Grenaa. Der er 12 kar á 2.000 liter vand, fordelt på to separate
vandsystemer. Karrene står udendørs, mens reservoir-tanke og teknik står indendørs i Kattegatcentrets blå lagerhal.
b: Rengøring af karrene mellem eksperimenter.

Det endelige anlæg består af 12 specialdesignede algedyrkningskar á 2 m3 og opfylder de krav,
vi havde opstillet til anlægget. Dertil er der mulighed for at tilkoble en varmepumpe, så der kan
udføres forsøg ved temperaturer over den givne havvandstemperatur.
Anlægget stod færdigt i september 2010, og blev indviet med en workshop d. 20/9 2010, hvor
knap 100 interessenter deltog (Bilag 1 a og b) (figur 4).

Figur 4. Billeder fra indvielsen af AlgeCenter Danmarks dyrkningsanlæg. Vagn Skovdal Larsen fra Region Midt klipper det
røde bånd.
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Anlægget er gennem projektperioden blevet anvendt til at sammenligne væksten af søsalat og
andre grønalger med anvendelse af forskellige næringskilder: konventionel uorganisk gødning
mod afgasset gylle og rejektvand fra Fredericia Renseanlæg (figur 5). Det er også brugt i forbindelse med opbevaring af store brunalger til brug i forsøg med forbehandling og energikonvertering.

Figur 5. Krølhårstang dyrkes i karrene med afgasset gylle som næringskilde. Gyllen grovfiltreres inden tilsætning til
karrene.

Konklusion
Algeanlægget er opført og fungerer og anvendes som tilsigtet til både forskning, udvikling, formidling og undervisning.

Perspektivering
Aktiviteterne i Alger til Biogas-projektet har dokumenteret et behov hos erhvervslivet for mere
viden inden for mange aspekter af dyrkning og anvendelse af alger, end det landbaserede anlæg
alene kan give. AlgeCenter Danmark ønsker derfor at etablere et egentligt Videncenter for dyrkning og anvendelse af alger, hvor virksomheder i samarbejde med videninstitutioner (universiteter og GTS), kan fortsætte erhvervsdrevet forskning og udvikling i problemstillinger i tilknytning
til hele værdikæden fra dyrkning til lagerstabil råvare/produkt. Derfor arbejdes der hen imod en
strategisk udbygning af faciliteterne med et off-shore forsøgsanlæg på 20 hektar, et spirings- og
lineklargøringsanlæg, et behandlingsanlæg for den høstede algebiomasse i form af udstyr til fx
tørring, frysning, neddeling, ensilering, saltning og filtrering samt opsamlingskar til mindre ad hoc
formål.
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1.2 Udvikling og demonstration af optimerede teknologier til produktion af energi fra alger
Hvis en produktion af energi og/eller foderprodukter skal baseres på marin biomasse, forudsætter
det, at marin biomasse kan produceres og forbehandles i industrielle mængder. Som eksempel
forbruger et mellemstort kraftværk ca. 150.000 ton tør biomasse årligt, og virksomheden Fermentation Experts/European Protein anslår, at de vil kunne aftage omkring 400.000 ton våd biomasse
per år til foderproduktion. Tidligere forsøg med den hurtigtvoksende grønalge søsalat (Ulva lactuca) viser et årligt udbytte på op til 45 ton tørstof per hektar om året i landbaserede dyrkningsanlæg i Danmark (Bruhn et al, 2011). Brunalger som fingertang (Laminaria digitata) og sukkertang (Saccharina latissima), der dyrkes i havet, har en lavere årlig produktion, i Danmark anslået
til mellem 3 og 21 ton tørstof per hektar (Hansen, 2013). Algers vækst og produktion kræver bl.a.
lys, næring og CO2. Alger har derfor et potentiale indenfor rensning af næringsrigt spildevand og
røggas (1.2.1).
Makroalger er en våd biomasse med op til 90% vandindhold. For at sikre lagerstabilitet af biomassen, kræver det en hurtig forbehandling efter høst. Typen af forbehandling vil afhænge af
hvilket formål biomassen efterfølgende skal bruges til. I projektet er forbehandlingsmetoderne
skruepresning og pelletering ved ekstrudering, testet på to forskellige typer af alger (fingertang
og søsalat).
Dette projekt har fokuseret på produktion af biogas, da det er den pt. mest lovende energikonverteringsproces for makroalgebiomasse. Biogas produceres ved anaerob forgæring, primært af de
forskellige kulhydrater, der indeholdes i algerne. Vi har testet dels biogaspotentialet i forskellige
typer af makroalger, men også testet effekten af forskellige forbehandlingsteknologier forud for
en biogasproduktion. Da biomassekvaliteten varierer mellem de tre hovedgrupper af makroalger
– grøn-, rød- og brunalger – har vi fokuseret på de to mest realistiske arter i en dansk kontekst: Søsalat (grønalge) og fingertang (brunalge). Søsalat, fordi den er højproduktiv i landbaserede anlæg
og potentielt høstbar i visse lavvandede områder. Fingertang, fordi den kan dyrkes til havs.
De forskellige forbehandlingsteknologier, der er testet hver for sig forud for produktion af biogas er ekstrudering, trykkogning, behandling med mikrobølger, ozontilsætning og enzymatisk
hydrolyse med REnescience teknologi. Biogaspotentialet for henholdsvis søsalat (Ulva lactuca) og
fingertang (Laminaria digitata) er testet for både de rå alger, og efter de nævnte forbehandlinger.
Dertil har vi testet potentialet for at øge biogasproduktionen fra kvæggødning ved sam-forgasning med biomasse fra hver af de to arter.
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1.2.1. Dyrkning af alger
Produktion af alger
Udover lys behøver makroalger både CO2 og næringsstoffer som kvælstof og fosfor for at vokse.
I havet optager de begge dele fra det omgivende vand, i landbaserede anlæg skal næringsstofferne tilsættes, og der skal sikres en tilstrækkelig cirkulation af vandet for både at sikre tilførsel af
næring, CO2, og for at sikre at algerne bringes op i lyset.
I dette projekt ønskede vi at dokumentere om det kunne lade sig gøre at dyrke makroalger med
næringsstoffer fra forskellige spildevandsstrømme, dels fra landbruget (gylle - både rå og afgasset), og dels fra et rensningsanlæg (rå-spildevand og rejektvand, som er en intern spildevandsstrøm fra afvanding af afgasset spildevandsslam). På den måde ville man både opnå at rense de
forskellige spildevandsstrømme for næringsstoffer og erstatte konventionelle gødningsprodukter
i algedyrkningen. Som et andet mål ønskede vi at dokumentere om røggas kunne anvendes som
CO2 kilde i dyrkning af makroalger. Søsalat blev valgt som modelorganisme til begge typer af
forsøg, da den vokser hurtigt, og egner sig til både forsøg i laboratorieskala og pilot-skala forsøg
i tanke.

Spildevandsstrømme som næringskilde i algedyrkning
Formål
I akvakulturen bruges næringsrigt spildevand fra opdræt af skaldyr eller fisk som næringskilde til
dyrkning af alger. Algerne fungerer som biofilter, der renser spildevandet, og bruges ofte også
som foder til de opdrættede fisk eller skaldyr (Msuya & Neori, 2008, Robertson-Anderson et al,
2008, Copertino et al, 2009). Andre næringsrige spildevandsstrømme som gylle eller spildevand
vil sandsynligvis på samme måde kunne bruges som kilde til næring i algedyrkning. Algerne vil
efterfølgende kunne bruges til biogasproduktion, og restfraktionen som gødning. Vi har testet fire
spildevandstyper som næringskilde til dyrkning af søsalat (Ulva lactuca): Rå svinegylle, afgasset
svinegylle, råspildevand og rejektvand. Gylle blev leveret fra AU’s biogasanlæg i Foulum, spildevand og rejektvand fra Fredericia Spildevand & Energi. Forsøg blev primært udført i mindre skala i
laboratoriet i Silkeborg, men også i større skala i dyrkningsanlægget i Grenaa. Vi ønskede at vide:
•
•
•
•

Hvordan er væksten af søsalat med spildevand som næringskilde sammenlignet med konventionel næring?
Hvor effektivt renser søsalat kvælstof og fosfor ud af spildevandet?
Hvilken koncentration af næring giver den bedste vækst?
Hvor højt er indholdet af protein og tungmetaller i den producerede algebiomasse?

Fremgangsmåde
Forsøgene blev udført i laboratoriet i et klimakammer (figur 6). Søsalat blev dyrket i 2 liters beholdere ved 15 °C, kunstigt lys og gennembobling af luft. De to spildevandstyper, gylle og rejektvand,
blev testet i to separate forsøg. Vækstrater, næringsoptag og indholdsstoffer (C, N, tungmetal, aminosyreprofil (kun i forsøg med gylle)) blev målt og analyseret (Nielsen et al, 2012. Sode et al).

17

		

		

Alger til Biogas i Region MIdtjylland				

Figur 6. Forsøgsopstilling til sammenligning af søsalats vækst på forskellige næringskilder.

Resultater
Resultaterne af forsøg i laboratoriet viser, at søsalat vokser ligeså hurtigt med både gylle og spildevand, som på et standard kontrol medie (f/2, Guillard & Ryther, 1962) (Figur 7).

Figur 7. Vækstrater for søsalat med forskellige næringsrige spildevandstyper sammenlignet med et uorganisk kontrol
medie (f/2) a) gylle og b) spildevand fra Fredericia Spildevand og Energi.(AV±SE, n=3).

Både med gylle og rejektvand som næringskilde, øgedes algernes vækstrater, næringsoptagsrater og indhold af N og P med øget koncentration af næring. Vækstraterne kulminerede ved en N
koncentration på ca 50 µM, hvor maksimale vækstrater blev målt (op til over 50%) (Tabel 2 og figur
8). Ved N koncentrationer over ca 50 µM stagnerede vækstraterne, men både næringsoptagsrater
og næringsindholdet i algerne steg stadig med stigende næringskoncentrationer (kun målt op
til ca 100 µM) (Tabel 2 og Figur 9). Derimod faldt effektiviteten i næringsoptaget med stigende
næringskoncentrationer.
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Tabel 2. Vækstrater, næringsoptagseffektivitet, næringsoptagsrater og næringsindhold af C, N and P in U. lactuca
under ogefter dyrkning på forskellige koncentrationer af rejektvand i 10 dage. Værdierne repræsenterer gennesnit ±
SE. (Dog er n = 21 for vækstraten og næringsindhold. FW står for vådvægt. DW står for tørvægt (Sode et al figur 2).
6 µM N

12 µM N

25 µM N

50 µM N

100 µM N

Vækstrate (SGR) (% FW d-1)

23.66±1.29

35.40±1.35

43.46±1.69

54.57±2.16

53.00±1.87

Næringsindhold N (% of DW)

1.78±0.03

2.12±0.06

3.29±0.24

4.26±0.08

5.12±0.06

Næringsindhold P (% of DW)

0.2±0.01

0.25±0.01

0.31±0.02

0.4±0.02

0.44±0.02

Næringsindhold C (% of DW)

32.44±0.51

30.71±0.56

33.57±0.58

35.84±0.41

35.91±0.34

Intern CN ratio

21.23±0.17

16.94±0.17

11.97±0.61

9.82±0.12

8.18±0.1

Optagelsesraten for kvælstof
(mg N g DW-1 d-1)

3.19±0.11

5.12±0,17

9.72±0.23

15.86±0.32

21.14±0.60

Optagelsesraten for fosfor
(mg P g DW-1 d-1)

0.47±0.02

0.73±0.02

1.12±0.05

2.05±0.08

2.54±0.10

Næringsoptagseffektivitet (% N d-1) 100.00±0.00

99.87±0.13

99.46±0.36

95.40±1.43

62.03±2.32

Næringsoptagseffektivitet (% P d-1)

73.19±2.82

56.97±2.75

55.90±2.21

33.32±1.53

81.92±4.11

Figur 8. Vækstraten af søsalat stiger med næringskoncentrationen (N) indtil ca 50 µM N. Hvis man øger
næringskoncentrationen yderligere, fører det ikke til
hurtigere vækst (Nielsen et al, 2012 (Figur 1a)).

Figur 9. Indholdet af N og P som % af tørstof som funktion af gylle (kvælstof ) koncentrationen i dyrkningsmediet
(Nielsen et al, 2012, figur 2).

Aminosyreprofilen i alger dyrket på gylle blev analyseret, og viser at søsalat er en udmærket proteinkilde til eksempelvis svinefoder, bl.a. pga et relativt højt indhold af den sulfaterede essentielle
aminosyre methionin, sammenlignet med soyaprotein (tabel 3) (Nielsen et al, 2012. Nielsen, 2011).
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Tabel 3. Aminosyreindholdet i U. lactuca dyrket med afgasset gylle som næringskilde sammenlignet med indholdet i soyabønne. TV = tørvægt, TA = total aminosyreindhold (tabel 3 i Nielsen, 2011).

Koncentrationerne af tungmetaller i søsalat dyrket på gylle eller rejektvand overstiger ikke de fastlagte nationale og EU grænseværdier mht produktion af foder eller som jordforbedring/gødning
(Nielsen et al, 2012. Sode et al).

Delkonklusion
•
•
•
•
•
•
•

Søsalat vokser godt med de testede spildevandsstrømme som næringskilde
De højeste vækstrater fås, når spildevandet fortyndes til en koncentration på ca. 50 µM kvælstof
Renseeffektiviteten aftager, når næringskoncentrationen stiger
Algernes indhold af protein stiger, når de vokser ved høje næringskoncentrationer
Proteinindholdet i søsalat kan komme op på 28% (af tørstoffet)
Aminosyresammensætningen er fordelagtig til brug i foder
Indholdet af tungmetaller i den producerede søsalat ligger under grænseværdierne for anvendelse af algerne til jordforbedring og foder

20

		

		

Alger til Biogas i Region MIdtjylland				

Røggas som kulstofkilde i algedyrkning
Formål
Ved fotosyntese omdanner alger – ligesom planter – CO2 til sukkerstoffer. Ved høj produktivitet
og høj biomassetæthed, kan algernes vækst blive begrænset af mangel på CO2. Derfor kan det
være nødvendigt at tilføre CO2 for at stabilisere en høj produktivitet ved høj biomassetæthed.
Røggasser indeholder en del CO2 (ca. 13 %), og det er derfor ofte foreslået at bruge røggas, fra f.x.
kraftværker og motorer, som CO2 kilde i algedyrkning. Det rejser dog en række spørgsmål, som vi
har ønsket at besvare:
•
•
•

Kan algerne optage og udnytte CO2 fra røggas?
Er der stoffer i røggassen, der kan påvirke væksten af algerne positivt eller negativt?
Vil alger dyrket med tilførsel af røggas indeholde flere tungmetaller end alger dyrket med luft
eller ren CO2?

Fremgangsmåde
Gennem en række laboratorieforsøg med søsalat dyrket i havvand ved forskellige pH værdier,
fik vi bekræftet, at søsalat vokser optimalt ved pH mellem 7 og 8. I de efterfølgende forsøg blev
tilsætningen af CO2 og røggas styret ved at tilsætte CO2 eller røggas, når pH værdien omkring algerne steg til over 8, og stoppe tilsætningen, når pH faldt til under 7. På den måde blev pH værdi,
og derved CO2 koncentration, holdt på et niveau, der skulle understøtte optimal vækst.
Røggas kan man ikke komprimere og transportere, uden at forskellige komponenter udfældes
i vand, og sammensætningen derfor ændres. Så for at teste effekten af røggas på vækst og indholdsstoffer i alger blev en mobil laboratorieopsætning konstrueret (figur 10), og sat op to forskellige steder:
•
•

Teknologisk Institut (2009), hvor opstillingen blev koblet på skorstenen fra et træpillefyr
Skorstenen på Studstrupværket i Århus, hvor DONG Energy lod os koble på en af røgkanalerne,
der på det tidspunkt (2010) udledte røg fra samfyring af kul og halm (15/85)

Effekten af røggas på vækst og indholdsstoffer blev dokumenteret ved at tilføre røggas til 3 akvarier med søsalat, tilføre CO2 til 3 akvarier med søsalat og atmosfærisk luft til 3 akvarier med søsalat.
Ved at sammenligne effekterne af ren CO2 og røggas ønskede vi at undersøge, om der var en positiv eller negativ effekt af andre elementer i røggassen end CO2’en.
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Figur 10. Den mobile forsøgsopstilling under opsætning i bunden af skorstenen på Studstrupværket. Udsigten fra den
200 meter høje skorsten.

Resultater
Forsøgene viste, at ved tilsætning af røggas og CO2 øges vækstraten med op til 21% i forhold til,
hvis man tilsætter atmosfærisk luft. Det bevirkede ingen forskel i vækstraterne, om det var røggas
eller ren CO2, der blev tilsat (figur 11). Dette stemmer overens med resultaterne fra de få andre
forsøg, der er beskrevet. Dels på mikroalger (Douskova et al, 2009) og dels på rødalgen Gracilaria
(Israel et al, 2005).

Vækstrate (% d-1)

Træpiller
35
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Vækstrate (% d-1)

Kul og halm (85/15)
25

20
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10
5

0
Røggas

CO22

Atm. luft

Figur 11. Røggas fra træpiller og CO2 øgede vækstraten hos søsalat med 15%,
mens røgen fra kul og halm øgede vækstraterne med 21%.
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Algerne dyrket med CO2 og røggas havde et lidt højere indhold af kvælstof – og dermed protein,
end alger dyrket med atmosfærisk luft, idet C:N rationen var ca. 15% lavere ved alger dyrket med
CO2 eller røggas tilsætning. Derimod indeholdt algerne dyrket på røggas ikke flere tungmetaller,
end de alger, der var dyrket med luft, eller ren CO2.

Delkonklusion, røggas som CO2 kilde
•
•
•
•
•

Røggas kan bruges som CO2 kilde til dyrkning af alger
Tilsætning af røggas øger vækstraterne med op til 21%
Røggas/CO2 tilsætningen kan kontrolleres via pH værdien i dyrkningsmediet.
Søsalat dyrket med røggas som CO2 kilde havde ikke højere koncentrationer af tungmetaller
end alger dyrket på CO2 eller luft, og koncentrationerne var under grænseværdierne for brug
af biomassen til foder og gødning
Da røggas ikke kan komprimeres og transporteres, er det nødvendigt at placere algeproduktionen i umiddelbar tilknytning til røggas-kilden

Samlet konklusion, rensning af gylle, spildevand og røggas med søsalat
•
•
•
•
•
•
•
•

Søsalat vokser godt med gylle og rejektvand som næringskilde
De højeste vækstrater fås, når det næringsrige spildevand fortyndes til en koncentration på ca.
50 µM kvælstof
Renseeffektiviteten aftager, når næringskoncentrationen stiger
Algernes indhold af protein stiger, når de vokser ved høje næringskoncentrationer
Røggas kan anvendes som CO2 kilde og øger vækstraten med op til 21%
Proteinindholdet i søsalat kan komme op på 28% (af tørstoffet)
Aminosyresammensætningen er fordelagtig til brug i foder
Indholdet af tungmetaller i søsalat dyrket med gylle, rejektvand eller røggas ligger under
grænseværdierne for anvendelse af algerne til jordforbedring og foder

Perspektivering
Søsalat dyrket som biofilter er meget velegnet især til foderproduktion pga det høje proteinindhold og fordelagtige aminosyresammensætning, og der er basis for, at man i en landbaseret produktion af søsalat kan anvende næringsrige spildevandsstrømme som næringskilde, samt røggas
som kilde til CO2, såfremt myndighedernes krav til produkt- og arbejdssikkerhed kan overholdes.
Brug af søsalat som biofilter til oprensning af næringsstoffer fra spildevand fra landbrug eller rensningsanlæg kræver relativt store dyrkningsarealer på land, og desuden adgang til saltvand. Samtidig er produktionen, og dermed biofilterkapaciteten, afhængig af mængden af tilgængeligt lys.
Det betyder, at effektiviteten vil falde betragteligt i vinterhalvåret medmindre der tilføres kunstigt
lys, hvilket er meget bekosteligt. Såvel behovet for landareal og saltvand, som sæsonvariation i lysmængden i Danmark begrænser den praktiske og økonomisk rentable anvendelighed af søsalat
som biofilter i Danmark.
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Protoplast teknologi
Formål
Protoplasten er den del af plante- eller algeceller, der befinder sig inden for cellevæggen (figur
12). Protoplaster fremstilles ud fra hele algeceller ved en enzymatisk nedbrydning af cellevæggen.
I alger som søsalat er det muligt ud fra en enkelt protoplast at gendanne et helt individ. Denne
metode kan være meget anvendelig, hvis man ønsker at fremstille ens alger med henblik på f.eks.
fremavl af specifikke egenskaber. I dag er der udført forsøg med mere end 90 forskellige marine
makroalger, hvor det er lykkes at isolere protoplaster og få disse til at vokse ud til nye individer
(Reddy et al, 2008).

Resultater
I EU projektet BioWalk4Biofuels har en indisk partner, Central Salt and Marine Chemicals Research
Institute (CSMCRI), udført forsøg med protoplastteknologi til opformering og dyrkning af søsalat.

Figur 12. Isolerede protoplaster fra søsalat (Reddy & Seth 2013).

Protoplast teknikken består af 4 trin:
1. Sporulering og rengøring af indsamlet alge thallus
2. Fremstilling af protoplaster: Cellevæggene i et stykke søsalat udsættes for en enzymatisk nedbrydning i en opløsning af 2 % cellulase
3. Oprensning af protoplaster: Cellerester fjernes ved filtrering fra opløsningen med protoplaster
4. Protoplast kultur: Protoplasterne dyrkes i et vækstmedium under konstante lys- og temperaturforhold, og der sker en deling og opformering af cellerne (regeneration)
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De opformerede protoplaster kan anvendes som et alternativ til sporer, hvor en suspension af
protoplaster hældes over net, så der efter 10-14 dage i laboratoriet under kontrollerede lys- og
temperaturforhold er dannet små spirer, som kan udsættes i havet (figur 13). Nettene med små
søsalatspirer placeres i den første uge i finmaskede net for at undgå græsning eller påvækst. Herefter hænges nettene på rammer, og efter nogle uger kan søsalaten høstes.

Figur 13. Polypropylen net med protoplaster og unge planter af søsalat (Reddy & Seth 2013).

Konklusion
Protoplast-teknikken rummer en række fordele og ulemper i forhold til traditionel dyrkning af
søsalat i bassiner eller tanke. Protoplast-teknikken er en form for kloning, hvilket indebærer, at
man vil være i stand til at masseproducere alger med optimale egenskaber, fx egenskaber som et
højt proteinindhold, et højt kulhydratindhold eller et højt indhold af specifikke værdifulde stoffer,
som kan anvendes i industrien. Protoplast-teknikken har også den fordel, at man er i stand til at få
protoplasterne til at side fast på net – eller andre strukturer - som så efterfølgende kan udsættes
på mere beskyttede lokaliteter i vore farvande. Ulempen er, at metoden er forholdsvis bekosteligt
og arbejdskrævende, samt især at metoden ikke egner sig til opformering af mere differentierede
alger, som f.eks. de store brunalger sukkertang og fingertang.

Perspektivering
På længere sigt kan protoplastteknologi få betydning især i selektiv avl på udvalgte økotyper af
alger. Anvendeligheden indenfor simple (udifferentierede) alger som søsalat har kortere tidsperspektiv end for de mere komplekse (differentierede) store brunalger.
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1.2.2. Høst af alger
I Danmark er der en begrænset mængde af naturlige populationer af tang, så høst af disse er hverken miljømæssigt forsvarligt eller økonomisk bæredygtigt. Dette afsnit vil derfor fokusere på høst
af dyrkede alger. Overordnet set kan høst teknikkerne, der anvendes i dag, opdeles i mekanisk
og manuel høst. Den manuelle høst er en forholdsvis arbejdskrævende metode, der primært anvendes i Asien til at høste dyrkede alger, mens høst i Europa primært sker ved hjælp af forskelligt
udstyr monteret på både/skibe og primært bruges til høst fra de vilde bestande.

Figur 14. Udstyr udviklet til høst af muslinger i Limfjorden kan også anvendes til høst af makroalger.

I Norge høstes vilde bestande af brunalgen Laminaria hyperborea med trawl, hvor en 3 meter lang
jernkonstruktion formet som en rive trækkes gennem tangskoven (se figur 15). ”Trawlet” trækker
algeindivider større end cirka 20 cm fri fra underlaget og efterlader mindre individer til videre vækst.
Med denne metode kan der høstes op mod 1 ton tang pr. træk og op til 150 tons pr. dag. Alternativt
kan tangen skæres af en vis længde fra fasthæftningerne til substratet. Ved denne metode efterlades
vækstpunktet, hvorfra ny algebiomasse kan vokse. Fra 1970erne er denne metode blevet anvendt
blandt andet på Island på arten Ascophyllum nodosum. Den høstede tang opsamles herefter med
transportbånd, der fører tangen om bord på høstskibet.
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Figur 15. Laminaria hyperborea høst i gang. Hvert træk med tangtrawl varer cirka 2
min og kan høste op til 1 ton tang.

I Frankrig høstes der ligeledes alger fra vilde bestande fra skibe, men med særligt udstyr kaldet en
”scoubidous” (figur 16). Det er en stålstang med en krog, der er monteret på skibet. Denne metode
benyttes særligt til høst af Laminaria digitata, og det sker ved at dreje krogen fra udstyret rundt
i tangskoven og derved vikle tangen ind i krogen. Derefter hives tangen fri fra substratet og kan
løftes om bord. I Danmark høster man som nævnt ikke alger fra vilde populationer bortset fra meget lokalt og i ringe mængde, og udviklingen koncentrerer sig derfor om udvikling af metoder til
høst af dyrkede alger. Man er nået langt med at modificere høstteknik fra høst af linemuslinger til
høst af tang dyrket på liner (figur 14), men de anvendte metoder bør effektiviseres og mekaniseres
yderligere for at reducere omkostningerne.

Figur 16. Høst med ”scoubidous” i Frankrig.
27

		

		

Alger til Biogas i Region MIdtjylland				

Konklusion
•
•
•

Høst af store mængder tang fra naturlige populationer i Danmark er ikke bæredygtigt
Høstmetoder til dyrket tang skal mekaniseres og tilpasses dyrkningsmetoden
Effektive metoder til høst fra tang-liner er under udvikling

Perspektivering
Det er nødvendigt med en yderligere effektivisering af høstteknologier for at nedbringe produktionsprisen, så tang som biomasse bliver konkurrencedygtig med mere traditionelle biomasser.
Der foregår allerede både forskning og udvikling med henblik på effektivisering af høst af dyrkede
brunalger i danske farvande, og derudover inddrages erfaringer fra udlandet. Hvis udviklingen i
efterspørgslen på tangbiomasse fortsætter, vurderer vi, at der kan se ske en betydelig erhvervsmæssig vækst. Der er fx store perspektiver i at inddrage en række mindre håndværkervirksomheder, såsom smedevirksomheder, i udvikling og optimering af udstyr, som anvendes i forbindelse
med dyrkning og høst.

1.2.3 Karakterisering af alger - indholdsstoffer og høsttidspunkt
Som nævnt i indledningen er de tre grupper af alger forskellige mht indholdsstoffer (tabel 4)
(Holdt & Kraan 2011; Lamare & Wing 2001). Generelt indeholder rød- og grønalger mere protein
end brunalger. Dog varierer koncentrationen af indholdsstoffer i alle tre grupper betragteligt hen
over året (figur 17 og 18) (Adams et al, 2011; Black 1950).
Afhængig af hvilket produkt man har fokus på i produktionen af alger, vil det optimale høsttidspunkt derfor variere: Har man fokus på en energiproduktion, vil sensommeren være det optimale tidspunkt for høst af store brunalger, da de på dette tidspunkt indeholder maximale koncentrationer af fermenterbare sukkerstoffer, bl.a. laminaran (figur 17 og 18). På samme tidspunkt er
indholdet af mineraler (aske) lavest (figur 18). Hvis man derimod dyrker algerne med henblik på
foderproduktion vil man foretrække at høste biomassen, når proteinindholdet er højest. For store
brunalger er det under naturlige forhold i foråret (figur 18), mens det som alger dyrket som biofilter for næringsrigt spildevand vil følge den sæsonmæssige variation i næringsudledningen. De
eneste beskrivelser man har af årstidsvariationen i indholdsstoffer i alger har vi fra de britiske øer.
Da andre faktorer som nærings-, lys- og strømforhold også influerer på algernes biokemiske sammensætning, er det vigtigt at få viden om sæsonvariationen i de danske kommercielt interessante
arter, som søsalat og de store brunalger. Dette gælder også for indholdet af tungmetaller.
Tabel 4. Koncentration af indholdsstoffer i de væsentlige alger i projektet.
Art

Polysakkarider

Protein

Fedt

L. digitata

38-61

3-21

0,3-2,9

15-45

73-94a

S. latissima

38-61a

3-21a

0,3-2,9a

15-45a

73-94a

A. nodosum

42-70a

1,2-12a

1,2-4,8a

18-27 a

67-87 a

U. lactuca

15-65 a

4-44a

0,3-1,6a

11-55a,c,d

78-90a,c

C. linum

-

14-18,2e

2,4f

13,4g

-

a

a

Aske
a

Vand
ab

Alle tal er opgivet som % af tørvægt. (a: Holdt & Kraan, 2011. b: Ross et al, 2008. c: Bruhn et al, 2011. d: Lamare &
Wing, 2001. f: Bastianoni et al, 2008. e: Jadeja & Tewan, 2008. Egne data, TI).
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Figur 17. Variationen i koncentration af polysakkaridet laminarin i L. digitata
over et år (Adams et al, 2011).

Figur 18. Sæsonvariation i indholdsstoffer i S. Latissima (Black
1950).
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Konklusion
•
•
•
•

Høsttidspunkt er afgørende for biomassens værdi
Optimalt høsttidspunkt afhænger af slutprodukt(er)
Potentiale i værdiforøgelse af biomassen ved manipulation af indholdsstoffer forud for høst
skal undersøges
Sæsonvariation i indholdsstoffer i danske alger skal undersøges

Perspektivering
Ved tilrettelæggelse af høsttidspunkt ud fra viden om tidsmæssig og geografisk variation i indholdsstoffer kan maksimal kvalitet og værdi af biomassen opnås. Flere høsttidspunkter over året
kan tilgodese forskellige konstruktioner af bioraffinaderikoncepter.
I danske farvande findes naturlig variation i miljømæssige variable inden for relativt korte afstande. Dette kan potentielt udnyttes og ved en relativ lille indsats kan værdien af biomassen øges fx
ved en efterbehandling, hvor proteinindholdet øges ved nedsænkning til dybere vand. Dokumentation for potentialet kræver forskning.

1.2.4 Biogasudbytte fra alger
Der er udført et stort antal undersøgelser af:
•
•

•
•

biogaspotentialet af forskellige alger (batchforsøg)
effekten af forskellige forbehandlingsmetoder på biogaspotentialet i fingertang og søsalat
(batchforsøg)
Ekstrudering
Enzymbehandling med REnescience teknologi
Trykkogning
Mikrobølger
Ozon tilsætning
Sam-afgasning af kvæggødning og alger (fingertang og søsalat) (kontinuerte forsøg)
Optimering af biogasudbytte ved fjernelse af svovl

Biogaspotentiale i forskellige alger
Algers cellevægge indeholder større eller mindre mængder af cellulose i lighed med landbaserede planter, men indholdet er generelt lavere i alger. I modsætning til plantebiomasse, indeholder
algernes cellevægge ikke lignin, men i stedet forskellige andre kæder af kulhydrater, fx alginater i
brunalger og ulvan i grønalger.
Da både oplagringstoffer, strukturelle kulhydrater og potentielle inhiberinde stoffer varierer mellem forskellie grupper og arter af alger, har de forskellige potentialer for biogasproduktion. I projektet er biogaspotentialet af forskellige relevante arter af danske alger (tabel 1 og figur 1) undersøgt.
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I figur 19 er resultaterne af metanudbyttet i forhold til organisk stof (VS) af forskellige alger vist
ved forskellig opholdstid. Resultaterne af biogasforsøgene viser, at algerne har et acceptabelt gaspotentiale, men at udbyttet er forskelligt mellem forskellige alger. Laminaria digitata var den mest
lovende med op til 300 l CH4/kg VS (figur 19).

Laminaria
digitata

Saccharina
latissima

Chaetomorpha
linum

Aschopyllum
nodosum

Ulva
lactuca

Pilayella littoralis
og Ectocarpus
siliculosus

Figur 19: Metanpotentialer fra forskellige alger. Ectocarpus var alger indsamlet på stranden i løbet af vinteren, medens de øvrige er indsamlet som frisk materiale.

I figur 20 er udbyttet af forskellige alger per tons materiale sammenlignet med svinegylle og
majs ensilage. Det fremgår, at metanudbyttet fra alger er højere end udbyttet fra svinegylle, men
væsentligt lavere end fra majsensilage. Årsagen til at udbyttet fra alger er væsentligt lavere end
majsensilage er, at tørstofindholdet i alger (15-20%) er væsentligt lavere end tørstofindholdet i
majsensilage (33%). Ved at afvande eller tørre algerne inden biogasproduktion er det muligt at
øge tørstofindholdet betydeligt, og dermed gøre algerne til en mere attraktiv biomasse til biogas
(Bruhn, et al 2011).
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Ulva
lactuca

Aschopyllum
nodosum

Chaetomorpha
linum

Saccharina
latissima

Laminaria
digitata

Ectocarpus
Siliculosus

Majsensilage

Figur 20: Metanpotentiale per tons materiale fra forskellige alger sammenlignet med majsensilage og svinegylle.

Biogaspotentiale ved forskellige forbehandlingsmetoder
For at optimere biogaspotentialet er det vigtigt at finde de rette forbehandlingsmetoder, som kan
gøre de fermenterbare kulhydrater mere tilgængelige. Kulhydraterne i alger er i sammenligning
med landplanter relativt komplekse og ikke så let fermenterbare. Desuden er molekylerne i cellemembranen mere robuste, hvilket gør det sværere at åbne cellerne. I alger er der desuden forskellige salte, som kan hæmme mikroorganismernes produktion af biogas. De anvendte forbehandlingsmetoder skal derfor både kunne fjerne nogle salte, åbne cellerne og skille kulhydratkæderne
ad i tilgængelige enkelte sukkerstoffer.
Forskellige forbehandlingsteknologier blev afprøvet på både søsalat og fingertang, med henblik
på at øge biogasudbyttet: skruepresning, tørring, formaling, ekstrudering, ozonbehandling, mikrobølgebehandling, trykkogning og enzymbehandling med REnescience teknologi. Det formalede fingertang blev derudover vindsigtet med henblik på at adskille i to fraktioner: en med højt
kulhydratindhold og en anden med højt proteinindhold, sådan som det kan gøres med forskellige
planteprodukter. Under ekstruderingsprocessen blev vandindholdet bestemt i alle fraktioner for
at kunne udregne en massebalance, og biogaspotentialet i hver enkelt fraktion blev undersøgt.
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Ekstrudering
Ekstrudering som forbehandligsmetode forud for biogasproduktion af alger er hidtil ikke testet
og beskrevet. Ekstrudering er en proces som opvarmer og trykbehandler en råvare ved at sende
materialet igennem en opvarmningszone, afsluttet af en dyseplade med huller afstemt efter de
ønskede produktegenskaber. Det er muligt at kontrollere varme og tryk undervejs i processen.
Dette kan ske ved at ændre på doseringshastigheden, vandindholdet, fremkørselshastigheden,
temperaturen og dyseudformningen.
Fremgangsmåde
Der blev udført en række forsøg med afvanding, neddeling, tørring og extrudering af søsalat og
fingertang. De høstede alger blev afvandet i en skruepresse, og den faste fraktion blev efterfølgende tørret og udsat for forskellige ekstruderingsprocesser:
Rå algebiomasse blev høstet direkte fra dyrkningstanke eller fra naturlige levesteder. Algerne blev
transporteret til Teknologisk Institut eller Aarhus Universitet, hvor de blev frosset samme dag ved
-20 °C. Delprøver til analyseformål blev udtaget inden frysning.
Den høstede fingertang blev vasket 4-7 gange i ferskvand i 60 l murerbaljer for at fjerne sand og
snavs. Ca. 3-5 kg algebiomasse blev vasket ad gangen i trådkurve, der blev nedsænket i baljerne
mens algebiomassen blev holdt i omrøring i 30 sekunder. Mellem hver vask dryppede algebiomassen af i mindst 30 sekunder.
Prøver af den vaskede biomasse blev opbevaret ved -20 °C indtil brug. Der blev igen udtaget delprøver til analyseformål. Søsalat blev ikke vasket.
Da den vaskede biomasse indeholdt forholdsvist høje koncentrationer af vand blev algerne skruepresset for at fjerne noget af vandet. Skruepressen fungerer ved, at der presses vand ud gennem
sold af forskellige størrelse, mens tørstoffet bliver tilbageholdt. Den vaskede algebiomasse blev
vejet og kørt gennem skruepressen. Skruepressen blev startet på 14,7 omdrejninger i minuttet,
og afstanden mellem skruen og soldet blev efterfølgende indstillet, så presset var optimalt mod
soldet. Både pulpfraktion og pressevæskefraktion blev opsamlet til senere brug. Prøver af den
skruepressede biomasse blev opbevaret ved -20 °C indtil brug. Igen blev delprøver udtaget til
analyseformål.
Resten af den skruepressede biomasse blev tørret i et Lytzen tørreskab ved 50 °C. Materialet blev
løbende vendt undervejs for at sikre, at alt materialet blev tørret ordentligt.
Den tørrede algebiomasse blev formalet for at reducere partikelstørrelsen. Første formaling foregik med en Fitz Patrick knivmølle (1 mm sold). Denne råvare kan bruges i ekstruderen. En lille del af
den knivmølle-formalede vare blev yderligere formalet i en stiftmølle. Denne vare blev forsøgsvist
fraktioneret på en vindsigte.
Til ekstrudering i dette forsøg blev brugt en dobbelt-snekket laboratorie ekstruder med en kapacitet omkring 20 kg/t (Werner & Pfleiderer). Indstillingerne fremgår af tabel 5.
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Tabel 5. Indstillinger fra forsøg med ekstrudering (SS = søsalat, FT = fingertang).
Test no:

SS1

SS2

SS3

FT1

FT2

FT3

Dyse

3,1 mm

3,1 mm

3,1 mm

3,1 mm

3,1 mm

3,1 mm

Beskrivelse:

batch 1

batch 2

batch 3

Olie temp. hus 2-4,°C :

142

142

140

100

98

110

Olie temp. hus 5,°C :

112

108

108

120

122

150

Hus no 1, °C:

-

-

-

-

-

-

Hus no 2, °C:

92

91

93

74

82

96

Hus no 3, °C:

96

95

98

82

90

107

Hus no 4, °C:

93

95

97

78

84

101

Hus no 5, °C:

91

91

94

78

80

95

Fødning til extruder, kg/h:

18

21

21,87

9,19

21,55

21,73

Tilføjet vand i extruder, kg/h:

8,45

6,42

4,04

4,18

4,99

3,87

Input i extruder, kg/h:

26,45

27,42

25,91

13,32

Tilsat vand til extruder, %:

32

23,4

15,6

31,18

23,15

15,15

Snekke rpm:

322

318-336

339

127

138

196

Tryk, bar:

50

58-62

67

16

36

70-75

Moment, Nm:

40

52-58

63

53

Extrudat temperature, °C:

107

103-115

116

80

Tørings temperatur, °C:

100

100

100

Tørre tid, min:

5

5

5

Kniv, rpm:

70

301

339

Vindsigtning
Ved hjælp af vindsigtning er det muligt at adskille fintformalede biomasser efter partikelstørrelse.
Vindsigten fungerer ved at udnytte centrifugalkraften til at adskille partiklerne efter hastighed.
Ved vegetabilske råvarer er det muligt at adskille proteiner fra kulhydrater. Metoden blev inddraget i dette arbejde for at se, om man kunne få en tilsvarende effekt på alger. En adskillelse mellem
en proteinrig fraktion og en kulhydratrig fraktion ville øge biomassens værdi, da den proteinrige
fraktion vil kunne anvendes som foderprotein og den kulhydratrige del vil have et øget biogaspotentiale.
Til vindsigtning blev brugt en Htrieb vindsigte med mulighed for at sætte cut-off for partiklerne
mellem 2 og 72 µm efter eget ønske. Der blev lavet fire sigte-fraktioner med forskellig partikelstørrelse. Indholdet af kvælstof og kulstof, og aminosyresammensætningen blev analyseret for de
forskellige fraktioner.
Indholdet af protein og kulhydrat før og efter vindsigtning, blev estimeret ud fra indholdet af
kvælstof of kulstof i de forskellige fraktioner (C:N forholdet) og aminosyrefordeling. Det lykkedes
at opkoncentrere protein i fingertang med 30,7 % og søsalat med op til 2 %, men i forhold til metodens effekt på adskillelse af protein og kulhydrater i fx bælgplanter, er denne effekt af begrænset
anvendelighed i alger. Det er muligt, at algekulhydraternes opbygning og cellernes ultrastruktur
ikke muliggør anvendelse af denne teknologi.
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Biogaspotentiale med ekstrudering og vindsigtning
Resultaterne med fingertang viser, at biogasudbyttet er højest i den faste og flydende fraktion fra
skruepressen, og i piller ekstruderet ved 36 bar med et udbytte på omkring ca. 300 l CH4/kg VS,
medens tørret materiale, samt materiale ekstruderet ved 25 og 70 bar har lavere udbytte, omkring
260 l CH4/kg VS. (figur 21).

a

b

Figur 21: Metanudbytte af forskellige fraktioner af fingertang (a) og søsalat (b) med og uden ekstrudering.
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Delkonklusion: ekstrusion og vindsigtning
•
•
•

De formalede alger var lette at ekstrudere og produkterne var teknisk stabile, dvs. de var ikke
skrøbelige og støvede ikke
Vindsigtning havde begrænset effekt på adskillelse af protein og kulhydrater i formalede alger
Ekstrusion som forbehandling forud for en energiproduktion, havde ikke nogen effekt på
biogaspotentialet

REnescience teknologi
REnescience teknologien er baseret på anvendelse af enzymer til nedbrydning af fast husholdningsaffald til flydende, før en anden biologisk behandling fx biogasproduktion. REnescience teknologien anvendes uden forudgående forbehandling som sortering eller findeling og kører ved
lave temperaturer og ved atmosfærisk tryk. I dette projekt blev REnescience teknologien anvendt
på to forskellige alger, som forbehandling forud for en biogasproduktion.

Fremgangsmåde
De anvendte algetyper er søsalat (Ulva lactuca) høstet ved Seden Strand og fingertang (Laminaria
digitata) høstet ud for Fornæs. Forsøgene var batchforsøg udført i REnesciences laboratorium og
adskiller sig således fra en fuldskala proces, der vil køre kontinuert. Normalt anvendes REnescience teknologien som forbehandling af husholdningsaffald forud for en biogasproduktion. Forsøgene her er udført, så tørstof fra alger erstatter ca. 10 % af tørstof fra husholdningsaffaldet, altså med
10 % algetørstof og 90 % tørstof fra husholdningsaffald.
Alle affaldsfraktioner kørtes med samme procesforhold og vand/enzymtilsætning som REnescience normalt benytter til husholdningsaffald. Dette blev valgt ud fra den antagelse, at algebiomasse
i et fuldskala-anlæg kun vil udgøre en mindre andel af affaldsmængden, hvor grundlasten vil være
husholdningsaffald.
Resultaterne fra forsøgene blev sammenlignet med forsøg, hvor der ikke var tilsat alger til husholdningsaffaldet. Forsøget blev foretaget i REnescience’s 7-kammerreaktor (Snehvide), hvor forskellige affaldsfraktioner kan testes parallelt. Resultatet af forsøgene afspejler ikke en optimal proces,
men en indikation af biogaspotentiale for tilsætning af algebiomasse til de givne affaldsfraktioner.
Biogasudrådning af materiale fra den enzymatiske behandling blev udført i batch reaktorer på
500 ml. Podematerialet stammede fra Fredericia Spildevand A/S, som behandler spildevand fra
Fredericia by og omegn. Dette podemateriale havde derfor behandlet mange forskellige typer organisk materiale, da spildevandet kan stamme fra husholdning, industri, veje m.m. Tidligere tests
har vist, at dette podemateriale er i stand til at omsætte de bestanddele, som er fundet i REnescience biovæske.
Biometan potentiale testene blev udført med et podemateriale/substrat forhold på 2 på organisk
tørstof basis (Volatile Solids, VS %). Biogasprocessen foregik ved 38 °C, som dikteret af podematerialet. Produceret CO2 blev fældet af basisk væske. Dermed er målt gas lig metan (CH4). Alle data
er derfor opgivet som metan værdier og ikke biogas værdier.
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Resultater
Første screeningsforsøg blev udført i meget lille skala for at teste, om de anvendte enzymer kunne
frigive sukker fra de to forskellige algetyper (tabel 6). Som det ses af tabel 6 frigives små mængder
af sukker fra disse algetyper når de behandles, mest ved fingertang. De lave værdier er i stærk
kontrast til de normalt høje værdier for frigivelsen af sukkerstoffer fra affald. Dette betyder, at de
anvendte enzymer ikke kan nedbryde kulhydratkæderne i tangen til sukkerstoffer.
Tabel 6. Enzymtest i flaskeforsøg for at undersøge enzymernes evne til at frigive sukker fra algerne
Algetype

Sukker (g/l)

Fingertang blank

0.4

Fingertang 1% enzym

3.2

Fingertang 10% enzym

2.2

Søsalat blank

n.a.

Søsalat 1% enzym

0.3

Søsalat 10% enzym

1.6

Da der anvendtes flere enzymtyper samtidigt i REnescience processen, ønskede vi ydermere at
undersøge, hvilke effekter det vil have at erstatte 10 % af affaldets tørstof med algetørstof. Forskellige fraktioner i husholdningsaffaldet (specielt metaller samt glas og sand) har en potentielt
værdifuld mekanisk egenskab i forhold til algebiomasse, idet de hårde bestanddele kan medvirke
til at rive og flå organisk materiale fra hinanden. Disse mekaniske egenskaber kunne ikke eftervises i simple flaskeforsøg.
Søsalat - Ulva lactuca
Søsalat blev behandlet sammen med usorteret affald indsamlet fra Københavnsområdet. 10 procent af tørstof blev fjernet fra husholdningsaffaldet og erstattet med søsalat. Figur 22 viser, at
mængden af biovæske på vådvægt basis er lidt større fra batchen, som er tilsat søsalat. Dette er
dog ikke signifikant, og tørstofmængden, som blev sorteret fra de ikke-nedbrydelige fraktioner af
affaldet, var ikke signifikant forskelligt (figur 22). Som forventet var der signifikant mere organisk
stof i prøver, hvor usorteret affald blev delvist erstattet med alger (figur 22).
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Figur 22: Resultater fra batch forsøg med søsalat og usorteret husholdningsaffald
fra København. Figuren viser mængder af biovæske i vådvægt, total tørstof som
er sorteret fra de ikke nedbrydelige dele af affaldet og mængden af fast fraktion
- ikke-nedbrydeligt.

Sorteringsgraden anvendes i REnescience som et mål for hvor meget af det organiske materiale,
der kan sorteres fra de ikke-nedbrydelige fraktioner. Sorteringsgraden var cirka 92 % for begge
batch.

Figur 23. Sukker samt laktat måling af biovæsken fra de enkelte batch. Gluc+Lact
er glukose + laktat.

Måling af sukkerstofferne glukose, xylose og glukose+lactat ved High Pressure Liquid Chromoatography (HPLC) viste en svag forskel mellem batches (figur 23). Summen af glukose og laktat er
signifikant forskelligt mellem prøver med alger og uden alger. Rene affaldsprøver opnåede et lidt
større indhold. De viste HPLC værdier er renset for komponenter, der fandtes i den rå affald før
enzym tilsætning. Dette betyder, at der er et lavere udbytte af sukkerstoffer i algerne end i affald
med de enzymer, som REnescience teknologien benytter.
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Biometan måling
Biometan målingerne som blev udført på biovæsken fra de to forskellige batch er vist i tabel 7.

Tabel 7. Biometan potentiale målinger udført i batch reaktorer.
Type

Metan (Nm3 CH4/ton VS)

Affald + Alger

351

Affald

365

Anvendelsen af søsalat i REnescience processen havde ikke nogen positiv effekt på biometan potentialet; tværtimod sås en mindre reduktion i potentialet.
Fingertang - Laminaria digitata
Fingertang blev behandlet sammen med usorteret affald. 10 procent af tørstof blev fjernet fra
husholdningsaffaldet og erstattet med fingertang i det ene forsøg. I et ekstra forsøg blev der erstattet dobbelt så meget husholdningsaffald med fingertang.
Figur 24 viser, at mængden af biovæske på tør basis er ens mellem batch. Der blev altså ikke målt
ekstra organisk materiale i de prøver, hvor usorteret husholdningsaffald blev erstattet med biomasse i form af fingertang. Selv ikke i den prøve hvor der blev tilsat dobbelt så meget fingertang.
Mængden af fast fraktion er dog øget i de prøver, hvor der blev tilsat fingertang. Dette betyder, at
en mindre mængde blev omsat i disse prøver i forhold til prøven, som kun indeholdt affald (figur
24). Dette var meget overraskende da plast, metal og andet nedbrydeligt var erstattet af biomasse
i form af fingertang.

Figur 24. Resultater fra batch forsøg med fingertang (L. digitata) og usorteret husholdningsaffald. Figuren viser mængder af biovæske i total organisk tørstof (VS) som er sorteret fra de ikke nedbrydelige dele af affaldet og
mængden af fast fraktion - ikke-nedbrydeligt.
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HPLC målinger af test udført med fingertang som erstatning for husholdningsaffald er vist i figur
23.
Sukkerstof (glucose) var højere i prøver iblandet fingertang i forhold til rene husholdningsaffalds
prøver. Dette kan tolkes som om nogle enzymer arbejder bedre i prøver tilsat fingertang, hvilket
dog står i kontrast med den mindre andel som havner i biovæsken (figur 25). Laktat niveauerne
var samtidigt meget lave i de batch, hvor der var tilført fingertang. Dette kan betyde, at fingertang
har en hæmmende effekt på mælkesyrebakterierne, hvilket fører til mere uomsat sukker i biovæsken. Xylose niveauerne var meget lig resultaterne fra tidligere forsøg.

Figur 25. Sukker samt laktat måling af biovæsken fra de enkelte batch.

Biometan måling
Biometanmålingerne som blev udført på biovæsken fra de to forskellige batch er vist i figur 26.

Figur 26. Biometan potentiale målinger udført i batch reaktorer.
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Anvendelsen af fingertang i REnescience processen havde ikke nogen positiv effekt på biometanpotentialet, nærmere tværtimod. Metanpotentialet blev reduceret med henholdsvis 4 og 11 % i
forhold til affald uden fingertang. Dette kan skyldes inhiberende stoffer i fingertang, som påvirker
biogasprocessen, men det kan også skyldes mangel på mikroorganismer i podematerialet, som
kan omsætte fingertang.
Det ekstra sukker som blev målt i prøver med fingertang, medførte ikke ekstra biometanpotentiale.

Delkonklusion: REnescience teknologi
•

Anvendelse af REnescience processen på makroalgebiomasse havde ikke nogen positiv effekt
på biogaspotentialet fra algebiomassen

Trykkogning, ozon og mikrobølgebehandling
Trykkogning og mikrobølgebehandling blev afprøvet på fingertang og søsalat. Trykkogningen
blev foretaget ved 80 og 150oC i 30 minutter og mikrobølgebehandling ved 60 og 80oC. Der var
positiv effekt af behandling af trykkoging af fingertang, men negativ effekt ved behandling af
søsalat. Mikrobølgebehandlingen havde en meget gunstig effekt, men den optimale temperatur
var forskellig for de 2 algetyper. I søsalat blev den bedste effekt opnået ved høj temperatur, mens
den lave temperatur gav bedst effekt for fingertang. Ozonbehandling blev afprøvet med søsalat.
Forsøgene medførte et reduceret metanudbytte og det tyder således på, at denne metode ikke er
relevant for denne type alger (figur 27).

Figur 27. Metanudbytte af fingertang (Laminaria digitata) og søsalat (Ulva lactuca) med og uden trykkogning og mikrobølgebehandling (HTPT = high temeprature pressure treatment, MWPT = microwave pre-treatment, 60, 80 og 150
refererer til temperaturen, som behandlingen er udført ved, ref = referenceprøver uden forbehandling).
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Delkonklusion trykkogning, ozon og mikrobølger:
•
•
•

Trykkogning havde positiv effekt for fingertang, men negativ for søsalat
Mikrobølgebehandling havde positiv effekt for begge alger, men ved forskellig optimum temperatur
Ozon havde negativ effekt på biogaspotentialet i søsalat og blev ikke testet på fingertang og
endelig var der ingen entydig effekt af ekstrudering på hverken fingertang eller søsalat

Biogaspotentiale ved samafgasning af alger og kvæggylle
I et længerevarende kontinuert forsøg blev søsalat (Ulva lactuca) og fingertang (Laminaria digitata) sam-afgasset med kvæggylle under mesofile (35 ± 2 °C) og termofile (50 ± 2 °C) betingelser for
at teste biogasproduktion på laboratorieskala i kontinuerlige reaktorer.
Resultaterne viste, at metanudbyttet af L. digitata ved mesofil anaerob nedbrydning var stabilt
(gennemsnitlig 138 L CH4/kgVS) ved forskellige blandingsforhold. Metanudbyttet fra termofile
reaktorer med Ulva og Laminaria var for Laminaria i gennemsnit 142 L / kg VS, medens Ulva gav
omkring 122 L / kg VS. De bedste resultater blev opnået med Laminaria.
Resultaterne af forsøget er illustreret i figur 28. Det fremgår, at metanudbyttet stiger ved stigende mængder Laminaria, og når tilsætningen af organisk stof fra alger udgør 40 %, er udbyttet
væsentligt over, hvad der kan opnås i kvæggylle alene. Der er således dokumenteret et øget biogaspotentialet på op til 60 %, ved tilsætning af 40 % L. digitata til gylle-substratet efter processen
har kørt i 6-7 uger, hvis man sammenligner med ren kvæggylle. Ved anvendelse af søsalat sker der
imidlertid en hæmning af biogasproduktionen, når mere end 15 % af det organiske stof stammer
fra algebiomasse. Ved højere koncentrationer af søsalat hæmmes biogasproduktionen i tiltagende grad (figur 28).

Ulva Lactuca

Laminaria digitata

Figur 28. Metanudbytte ved sam-afgasning af kvæggylle og alger ved termofil drift. Stolper angiver metanudbytte (L/
kg VS) og kurve angiver andelen af organisk stof fra algebiomassen.
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Delkonklusion samafgasning med kvæggylle
•

Sam-afgasning af kvæggødning og alger (fingertang og søsalat) viste sig at kunne øge biogaspotentialet på op til 60 %, ved til sætning af 40 % fingertang, mens tilsætning af søsalat
hæmmer af biogasproduktionen, når mere end 15 % af det organiske stof stammer fra søsalat

Fjernelse af svovl fra biogasproduktion
I flere forsøg har det vist sig, at svovl kan hæmme en biogasproces med en høj andel af alger. Især
søsalat indeholder store mængder svovl, og dette kan være en af grundene til, at omsætningen
af søsalat i en del forsøg har været lav. Der har været udført forsøg med fjernelse af svovl ved en
hydrolyse proces og ved binding med jernklorid (FeCl3). Det lykkedes ikke at fjerne svovl i hydrolyse processen, mens tilsætning af jernklorid effektivt fjernede svovlen fra gasfasen. Gasudbyttet
steg imidlertid ikke ved tilsætning af jern, hvilket tyder på, at der er andre faktorer end svovl, der
reducerer gasudbyttet.
Delkonklusion fjernelse af svovl
•

Svovl hæmmer biogasproduktion, men fjernelse af svovl i forsøg med søsalat havde ikke den
forventede positive effekt på biogasudbyttet

Opgradering af biogas
Biogas fra nedbrydning af biomasse skal opgraderes og renses, før det ledes ud i naturgasnettet, bruges som brændstof til køretøjer eller i fremstillingen af biobaserede kemikalier som eksempelvis ammonium eller methanol. Gassammensætningen bestemmes hovedsageligt af typen
og kvaliteten af biomassen, såvel som betingelserne for gasproduktionsprocessen. Ved at fjerne
kuldioxid, vand, svovlbrinte og andre urenheder kan biogas opgraderes til biometan, et produkt
svarende til naturgas, som typisk indeholder mere end 95 % methan. I figur 29 ses de mulige veje
til opgradering af biogas til henholdsvis naturgaskvalitet, flydende (liquid) biogas (LBG) og komprimeret (compressed) biogas (CBG).
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Figur 29. Mulige veje til opgradering af biogas.

Opgraderingen kan foregå med forskellige teknologier, fx cryogen teknologi. For de fleste teknologier er slutproduktet biometan i gasform, men den cryogene fremgangsmåde er især egnet,
når det endelige produkt er flydende biogas. Den cryogene teknologi til oprensning involverer
separation af gasblandingen ved fraktioneret kondensering og destillation ved lav temperatur.
Fordi kuldioxid kondenserer ved lavere tryk og højere temperaturer end methan, kan gasserne
adskilles.
Denne teknologi er stadig under udvikling, selv om de første anlæg nu er tilgængelige på kommercielt niveau. Leverandører af cryogen teknologi er: Scandinavian GTS, Acrion Technolgoies /
Terracasatus Technologies og Prometheus-Energi.
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På grund af juridiske forhindringer med at få tilladelser til at opføre et LBG produktionsanlæg på
Sicilien i projektet BioWALK4Biofuels, samt mangel på aftagere af flydende biogas, er arbejdet
på demonstration af cryogen teknologi beklageligvis blevet udskudt og bliver ikke udført inden
dette projekt udløber, måske slet ikke.
Delkonklusion, opgradering af biogas

•

Pga juridiske forhindringer er teknologien ikke blevet demonstreret i parallelprojektet BioWalk4Biofuel

Samlet konklusion, biogas fra alger
•
•
•
•

•
•
•

Algebiomasse kan anvendes til produktion af biogas
Metanudbyttet fra alger er højere end udbyttet fra svinegylle, men væsentligt lavere end fra
majsensilage, og dette forhold forklares med et lavere tørstofindhold i alger sammenlignet
med majsensilage
Tørres algerne udgør de en mere attraktiv biomasse til biogasproduktion
Forbehandlingsteknologier udviklet til produktion af 2. generations bioenergi fra celluloseholdige biomasser har ikke entydig effekt på biogaspotentialet i forskellige alger. Selv hvor
der er en effekt, er den ikke stor nok til at ressourceomkostningerne står mål med det øgede
udbytte
Ekstrudering har ingen entydig effekt på biogasproduktion fra hverken
fingertang eller søsalat
REnescience teknologien er overflødig i forbehandling og nedbrydning af
(de testede) makroalger
Trykkogning havde positiv effekt for fingertang, men negativ for søsalat
Mikrobølgebehandling havde positiv effekt for begge alger, men ved forskellig
optimum temperatur
Ozon havde negativ effekt på biogaspotentialet i søsalat og blev ikke testet på
fingertang
Vores egne resultater for forgasning af søsalat alene viser relativt lave udbytter i forhold
til andre studier (Bruhn et al, 2011; Chynoweth, 2002; Gunaseelan, 1997). Så derfor vil vi
ikke konkludere, at de forskellige forbehandlinger giver øget biogasudbytte af søsalat,
som ellers fremgår af figur 30.
Sam-afgasning af kvæggødning og alger (fingertang og søsalat) viste sig at kunne øge biogaspotentialet på op til 60 %, ved til sætning af 40 % fingertang, mens tilsætning af søsalat
hæmmer af biogasproduktionen, når mere end 15 % af det organiske stof stammer fra søsalat
Svovl hæmmer biogasproduktion, men fjernelse af svovl i forsøg med søsalat havde ikke den
forventede positive effekt på biogasudbyttet
Pga juridiske forhindringer er teknologi til opgradering af biogas ikke blevet demonstreret i
parallelprojektet BioWalk4Biofuel
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Figur 30. biogasudbyttet af tang uden og efter forskellige forbehandlinger, samt forgasset sammen med enten kvæggylle eller husholdningsaffald a) Laminaria digitata b) Ulva lactuca. * Dette
udbytte er relativt lavt sammenlignet med andre studier. Den stiblede kant henviser resultater fra
litteraturen (Bruhn et al, 2011, Chynoweth, 2002. Gunaseelan, 1997.

Perspektivering
Især fingertang har potentiale som en biomasse, der med fordel kan anvendes i sam-afgasning
af kvæggødning og alger med et væsentligt forøget biogasudbytte som resultat. Det ville være
interessant at undersøge potentialet i sam-forgasning i andre potentielt relevante arter af brunalger– særligt da effekten af henholdsvis søsalat og fingertang var meget forskellig.
I et stort tilsvarende britisk projekt, BIOMARA (2009-2012), fandt man, at det optimale biogaspotentiale fra alger blev opnået ved sam-afgasning af blandede makroalger og fåregødning, eller
ved at bruge bakterier fra maverne af får, der havde græsset på tang, som inoculum til forgasning
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af tang. Samtidig fandt man, at alger høstet fra juli til oktober var bedst egnet til biogasproduktion, samt at en to-faset biogasproduktion, med adskillelse af de hydrolytiske og acidogene faser i
biogasproduktionen, gav det største udbytte (Celebrating BIOMARA, 2009-2012).
BIOMARA projektet konkluderede også, at potentialet i at dyrke makroalger (store brunalger) som
feedstock til en biogasproduktion er lovende, både fordi energiproduktion fra makroalger er mere
miljømæssigt bæredygtig end 1.generations bioenergi, og fordi det må forventes, at oliepriserne
vil stige, samtidig med at produktionsomkostningerne i stor-skala makroalgeproduktion vil falde
(Hughes et al, 2012).
Udover det lovende potentiale i biogasproduktion, er det positivt, set i et foderproduktions perspektiv, at de formalede alger – både fingertang og søsalat - er ekstruderbare og giver piller af
teknisk god kvalitet. Det betyder, at alger kan indgå i ekstruderede produkter af højere værdi som
fx fiskefoder både som foderingrediens (protein, pigmenter, mineraler) og teknisk stabiliserende
ingrediens (bindemiddel).

1.2.5 Co-firing med marin biomasse
Co-firing af biomasse er en velkendt teknologi i kulfyrede kraftværker og potentialet afhænger i
høj grad af de kemiske og fysiske egenskaber, som eksempelvis askeindholdet, mængden af alkali
og klorid komponenter i biomassen (Bruhn et al, 2011. Ross et al, 2008. Nikolaisen et al. 2011). Teoretisk set kan tørrede makroalger anvendes til co-firing, men ved nærmere analyse af indholdet
i biomassen har både tidligere analyser og analyser udført i dette projekt vist, at makroalger ikke
er velegnede til direkte forbrænding. Tidligere analyser af søsalat (Ulva lactuca) har vist, at denne
art - selv i forhold til problematiske landbaserede biomasser, som fx halm - indeholder høje koncentrationer af aske, og alkali metaller, som natrium (Na) og kalium (K) som det fremgår af tabel 8.

Tabel 8. Brændselsegenskaber af søsalat (Ulva lactuca), halm og kul (Nikolaisen et al. 2011).
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Analyser udført i henhold til Dansk Standard 14775 (Fast biobrændsel – Bestemmelse af askeindhold) af sukkertang i dette projekt viser, at også denne art indeholder meget aske, som det ses i
tabel 9. Indholdet af aske er meget højere end traditionel biomasse, der anvendes til forbrænding,
som eksempelvis halm og træ, der typisk indeholder under henholdsvis 6 % og 1 % aske.

Tabel 9. Brændselsegenskaber af sukkertang (Laminaria saccharina) (Teknologisk Institut).
Parameter

Vasket, presset sukkertang

Pressevæske sukkertang

Vandindhold

88,1 %

94,3 %

Askeindhold (tørstofbasis)

13,66 %

17,9 %

Konklusion
•

•

Makroalgebiomasse er ikke egnet til energiproduktion ved afbrænding:
vandindholdet er for højt (80-90 %)
askeindholdet er for højt (op til 30 %)
indholdet af alkalimetaller er for højt
Der er derfor ikke foretaget yderligere forbrændingstest af makroalgebiomasse

Perspektivering
Makroalgebiomasse er ikke velegnet til termisk energikonvertering. Resultaterne fra dette projekt,
er i fuld overensstemmelse med den internationale state-of-the-art på dette område (Ross et al,
2008, 2009, Bruhn et al, 2011). Biologisk konvertering som produktion af biogas og fermentering til fx ethanol er dog lovende konverteringsformer for makroalgebiomasse (Adams et al, 2011,
Bruhn et al, 2011).

1.2.6 Bæredygtig anvendelse af restprodukt fra biogasproduktion
I projektet er foretaget en række analyser af næringsstoffer og tungmetaller i forskellige algetyper
(figur 31 og 32). Ud fra analyserne vurderes restprodukterne fra biogasproduktion (digestatet) at
være velegnet til gødningsformål efter afgasning. Kaliumindholdet er generelt højere i digestatet
fra alger i forhold til digestatet fra gylle, mens fosforindholdet generelt er lavere i alge-digestatet.
Kvælstofindholdet afhænger af arten af alger: Digestatet fra søsalat indeholder mere kvælstof end
digestatet fra gylle, mens det fra brunalgerne fingertang og sukkertang er lavere end i gylle. Dette
afspejler den potentielt store forskel i kvælstofindhold mellem grønalger og brunalger.
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Figur 31. Indholdet af næringsstoffer i forskellige algetyper og svinegylle.

Hvis det afgassede alge-digestat skal anvendes til gødningsformål, er det udover indholdet af
næringsstoffer vigtigt, at digestatet ikke indeholder for høje koncentrationer af tungmetaller (figur 32). Koncentrationerne af tungmetallerne cadmium (Cd), bly (Pb), nikkel (Ni) og kviksølv (Hg)
var under grænseværdierne for gødningsprodukter produceret af alger, med undtagelse af koncentrationen af nikkel i krølhårstang (Chaetomorpha). Årsagen til det høje nikkelindhold i Chaetomorpha er ukendt.
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Figur 32. Indholdet af tungmetaller i digestatet fra biogasproduktion baseret på forskellige algetyper.
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Konklusion
•

Restprodukterne fra biogasproduktion (digestatet) vurderes at være velegnet til gødningsformål efter afgasning
Kaliumindholdet er generelt højere i digestatet fra alger i forhold til digestatet fra gylle
Fosforindholdet generelt er lavere i alge-digestatet end i digestatet fra gylle
Kvælstofindholdet i forhold til digestatet fra gylle afhænger af algearten

Perspektivering
Næringssalte som kvælstof og fosfor er omkostningsfulde at producere og for fosfors vedkommende en begrænset ressource. Der er derfor store perspektiver i at anvende alger – eller/og industrielle restfraktioner fra alger - til gødningsformål (Mulbry et al, 2005). Dels genindvinder man
næringssalte, som ellers var udledt til havmiljøet, og derved tabt i et ressourcemæssigt perspektiv.
Og dels bidrager høst af alger – og dermed fjernelse af fx kvælstof og fosfor - til et mindre eutrofieret havmiljø, og kan derfor anskues som et potentielt marint virkemiddel til forbedring af den
økologiske tilstand af det danske havmiljø.

1.3. Netværk af nationale og internationale virksomheder og forskning
Gennem erhvervsnetværk, forskningsnetværk og forskningsprojekter, samt Tangnetværket i Danmark har AlgeCenter Danmark opbygget et omfangsrigt netværk indenfor hele produktionskæden i dyrkning og anvendelse af alger til forskellige formål. Netværket omfatter både nationale og
internationale virksomheder og forskningsmiljøer (figur 33). Indenfor Norden er netværket udbygget med Nordic Algae Network – et netværk, som omfatter 18 virksomheder og 4 institutioner
i Island, Norge, Sverige og Danmark, der alle arbejder med alger. Nordic Algae Network er finansieret af Nordic Marine Innovation.
Netværket konsolideres og udbygges løbende gennem den, årlige konference arrangeret i regi
af AlgeCenter Danmark, gennem deltagelse i andre nationale og internationale konferencer med
fokus på anvendelse af alger, gennem samarbejder med virksomheder og videninstitutioner i
forsknings- og udviklingsprojekter i nationalt og international regi og gennem aktiv deltagelse i
formaliserede netværk (Erhvervsnetværket Havets Hus, Nordic Algae Network og Tangnetværket i
Danmark). Der har vist sig at være stor interesse for at videndele på tværs af sektorer spændende
fra små, iværksættervirksomheder over store multinationale virksomheder til videninstitutioner
og relevante myndigheder.
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Konklusion
•

Det uformelle netværk af virksomheder er stadig under udbygning og omfatter pt. mere end
23 virksomheder i ind og udland
Det uformelle netværk af forskningsinstitutioner er også i stadig udbygning og omfatter forskningsinstitutioner i mere end 20 lande og stort set samtlige danske højere uddannelsesinstitutioner
Formaliserede netværk er skabt i kraft af Erhvervsnetværket Havets Hus og Nordic Algae Network

•
•

Perspektivering
Der vurderes fortsat at være et stort behov for at udbygge og konsolidere såvel uformelle som
strukturerede netværk, således at der kontinuert opbygges den nødvendige ekspertise for at udvikle produktion og anvendelse af alger til en økonomisk bæredygtig industri i Region Midtjylland.
Vi mener endvidere, det er af stor værdi - særligt for SMV’er i Region Midtjylland, at der opbygges
en synlig og uafhængig ”indgang” til viden og kompetence, fx i form af et Videncenter for dyrkning
og anvendelse af alger.

Videncenter
for landbrug

Ocean
harvest

Hjarnø
Havbrug

BioMar

Dansk
Akvakultur

DLG
Akvakultur

Fermentation
Experts

Aller
Aqua

Foder

Rådgivning

DONG
Energy

AlgaeCenter
Denmark

Energi

VERDO

AKVA
group

Teknologi

Blue
Food
Dansk
Skaldyrcenter

Hortimare

1

Orbicon

Branche
organisationer

Ocean
Rainforest

AlgaePLUS

Fødevarer

Ingredien
ser
Dupont

CP Kelco
Chr.
Hansen

MATIS

Skarø
Is

Malling &
Schmidt

Sticks’n’
Sushi

TULIP

Figur 33. Netværksdiagram over erhvervssamarbejder i AlgeCenter Danmark. De forskellige brancher er markeret i
hver sin farvenuance (de gule er udenlandske).
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MÅL 2
FREMME AF ERHVERVSUDVIKLING OG INNOVATION I REGIONEN
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Mål 2: Fremme af erhvervsudvikling og innovation i regionen
2.1. Virksomhedsnetværk
Et af projektets vigtigste formål har været at etablere et erhvervsnetværk af små og store virksomheder med interesse for at dyrke og/eller anvende alger i deres produktion og med deltagelse af
forskere og rådgivere. Erhvervsnetværket, som har været tæt forbundet med udviklingsprojektet
Havets Hus og derfor kaldes ”Erhvervsnetværket Havets Hus” startede i december 2011. Der er
afholdt 4 netværksmøder i perioden december 2011-marts 2013, herunder virksomhedsbesøg
hos deltagende virksomheder, samt et informationsmøde med fokus på offshore dyrkning af tang
i regi af netværket. Netværket fortsætter efter dette projekts ophør, og der var stor opbakning til
et nyligt afholdt møde (20.6.2013). ”Erhvervsnetværket Havets Hus” omfatter pt. 15 virksomheder
og 10 forskere og konsulenter (tabel 10).
Både virksomheder indenfor dyrkning af algebiomasse og potentielle aftagere af biomassen til
så forskellige formål som fiske- og svinefoder, ingredienser til fødevare- og farmaindustrien og
energi er repræsenteret i netværket.

Tabel 10. Deltagere i Erhvervsnetværket Havets Hus.
Virksomhed

Navn netværks-deltager

Område

Advance Nonwoven

Anne Sophie Gamborg /
Stig Gamborg

Produktion af fibermåtter af biomateriale bl.a. tang.
Har anlæg til testproduktion på Møllerup Gods.

AgroBusinessPark

Claus Mortensen

Forskerpark m.v., Future Food Innovation

AgroTech A/S

Niels Enggard Klausen

GTS Institut. Screening af algers vækstparametre,
optimeret produktion af alger, håndtering af regnvand med grønne tage

Biomar A/S

Ole Christensen

Fiskefoder

Biopharma

Gunnar Berge

Omega-3 fedtsyrer

Biosynergi A/S - Skarø Is

Martin Jørgensen

Tang i is m.v.

Blue Food ApS

Rasmus Bjerregaard, Lars
Erik Holtegaard

Tangproduktion

Cavi-art

Jens Møller

Caviar produkter lavet af tang

Dupont*

Anne Grethe Juul, Ivan
Jajcevic

Ingredienser

DBH Tecnology A/S

Steffen Brandstrup

Bioenergi, proteiner til foder m.v.

Dansk Skaldyrscenter/
DTU Aqua*

Jens Kjærulff

Forskning, udvikling, formidling og produktion - bæredygtig udnyttelse af kystzonens ressourcer.

Fermentationsexpert*

Jens Legarth/ Peter Heydorn

Fermenterede biprodukter og fermenteret vådfoder

Gourmettang / Pen Agro Aps/ Poul Erik Nielsen
GRYNT A/S*

Tang til konsum/ Grønne grise, Overgaard Gods

Green Center, Lolland

Poul Hunniche Madsen

Erhvervs- og forskningscenter

VERDO A/S*

Jess Rowedder

Energi
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Havets Spisekammer

Jesper Pedersen

Fødevarer med tang

Maximus A/S

Anders Thinggard Pedersen

Pighvaropdræt ved Limfjorden

Orbicon A/S *

Per Andersen

Rådgivning. Produktion og høst af alger

Tangentusiast, professor,
forfatter mv.

Ole G. Mouritsen

Ole G. Mouritsen, professor og tangekspert

Tangnetværket

Susan Løvstad Holdt

Susan Holdt, Tangnetværket

Tangproduktion Grønland

Nauja Lynge

Nauja Lynge, tangproduktion i Grønland

Teknologisk Institut

Peter Daugbjerg Jensen

Uddannelse, forskning og udvikling

Tulip/DMRI

Lise Nersting, projektleder
DMRI

Forarbejdning af kødprodukter til detail, food service, industri m.v.

Aarhus Universitet

Annette Bruhn

Department of Bioscience

Havets Hus

Bjarne Klausen
Lone Mouritsen

Havets Hus - forskning, formidling, erhverv

* Virksomheder, der har indgået i forpligtende virksomhedsrettede initiativer som følge af kontakt skabt i netværket
(se tabel 13).

Tabel 11. Møder afholdt i Havets Hus erhvervsnetværk.
Mødeform

Sted

Dato

Opstartsmøde (døgnmøde)

Kystvejens Hotel

1-2.12.2011

Døgnmøde

Kystvejens Hotel

1-2.3.2012

Virksomhedsbesøg

Seaweed Seed Supply A/S

15.5.2012

Virksomhedsbesøg

Møllerup Gods

11.9.2012

Udvidet netværksmøde

Kattegatcentret

28.1.2013

Dagsmøde

Kystvejens Hotel

20.6.2013

En netop overstået evaluering af virksomhedernes forventninger til netværket og deres vurdering
af udbyttet ved at deltage har vist, at deltagerne generelt er meget tilfredse. Resultaterne af evalueringen er vist i tabel 12. Evalueringen er foretaget vha. telefoninterviews med de 10 virksomheder (Orbicon, Gourmettang/Grynt A/S, Maximus, Fermentationexperts, Advance Nonwoven,
AgroTech A/S, Tulip/DMRI, DBH A/S, Seaweed Seed Supply A/S og Verdo), som har været gennemgående deltagere i møderne (8 har deltaget i 3-5 møder og 2 har deltaget i 2 møder).
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Tabel 12. Resultatet af evaluering.
Spørgsmål

Enig

Uenig

Ved ikke

Ideen med at samle virksomheder som interesserer sig for anvendelse af tang/alger er god

10

0

0

Netværkets sammensætning – en blanding af både virksomheder og forskning - er god

9

1

0

Netværket er med til at bygge bro mellem forskning, uddannelse, erhvervsliv og interesseorganisationer

8

1

1

Netværksmøderne har været med til at bringe viden i spil og
skabe grobund for nye tanker og projekter

10

0

0

Emner på netværksmøderne har konkret givet mig inspiration
og ny viden

8

1

1

Indholdet på netværksmøderne har været interessant

9

0

1

Jeg har generelt haft udbytte af at deltage i netværket

8

1

1

Jeg vil gerne fortsætte i netværket (ja, nej, ved ikke)

5

21

2

. Begge de deltagere, som ikke ønsker at fortsætte, begrunder dette med jobskifte.

1

De adspurgte netværksdeltagere gav udtryk for, at møderne har været interessante og inspirerende. Evalueringen viste desuden, at erhvervsnetværkets deltagere ønsker, at netværket fremover i
endnu højere grad skal have fokus på helt konkrete problemstillinger vedrørende dyrkning og anvendelse af alger, såsom arealudbytte, indholdsstoffer, høst under forskellige forhold mv., som kan
anvendes af deltagerne i forbindelse med deres egen virksomhed og til at udvikle denne og/eller
danne grundlag for konkrete fælles samarbejder. Netværksdeltagerne har desuden givet udtryk
for frustration over, at der går så lang tid fra man har en idé til, at pengene er ansøgt og bevilliget
til, at man i samarbejde med videninstitutioner kan forfølge og udvikle idéen.
Deltagerne i evalueringen har bl.a. haft nedenstående uddybende kommentarer:
Deltagerne ønsker mere af:
•
•
•

Fokus på flaskehalse og dyrkning, fx hvor mange ton pr. ha pr. år, indholdsstoffer, kvantitet/
kvalitet - i et markedsperspektiv
Grundlæggende økonomiske beregninger, dyrkning og høst under forskellige forhold, potentialer på tværs (fx oprensning af kvælstof kombineret med dyrkning)
Konkret samarbejde. Vi skal have gang i et projekt

Bemærkninger:
•
•
•
•
•

Ikke kun ideer og inspiration - har fokus på, at det skal bruges i praksis
Vi er i proces - det er vanskeligt at forcere
Det er drønspændende at medvirke i netværket, og det har været nogle berigende netværksmøder
Der kan flyttes noget, hvis man tænker på tværs f.eks. af miljø og produktion
Kan ikke deltage længere (har fået andet arbejde). Havde håbet på at netværket kunne afføde
konkret forretning på helt kort sigt
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Har fået meget ud af det - ideer og inspiration. Har arbejdet videre med det konkret og har
også kontakter vedr. forretning
Vigtigt, at ideerne nu bliver afprøvet
Tænkt sammenhængende og helhedsorienteret
Vil gerne fortsætte, hvis netværket kan få en rolle f.eks. være meningsdannende i debatten.
Hvis der kommer konkrete samarbejder
Netværket og indhold har været i udvikling - nu må ideerne gerne blive konkretiseret f.eks. i
et forsøg, som der lægges op til. Netværket er en måde af få forskning og virksomheder til at
flyde sammen.
Forskningsvinkel har domineret. Har været en øjenåbner - er ikke så enkelt som man skulle tro
Der er opstået god resonans - dog er der ikke kommet noget konkret ud af det. Der har været
gode diskussioner.
Netværket har været mest på forskningens vilkår
Absolut interessant indhold på møderne
Gode dialoger, som også er med til at illustrere, at et øget samarbejde må være vejen frem

En konkret problemstilling, som har været drøftet i erhvervsnetværket, er behovet for længerevarende/permanente tilladelser til off-shoredyrkning i et givet havområde. Virksomhederne udtrykker, at længerevarende tilladelser er afgørende nødvendige for at sikre, at investorer ønsker at
investere tilstrækkelige midler, således at man kan producere biomasse af en kvantitet, kvalitet og
pris, som gør den attraktiv for aftagerne.
AlgeCenter Danmark har derfor afholdt møde med Kystdirektoratet (som behandler ansøgninger
om tilladelse til offshore algedyrkningsanlæg), og konklusionen på dette møde var, at der bør
etableres et demonstrationsanlæg fx i regi af AlgeCenter Danmark, som kan bruges til at indsamle
nødvendig viden om dyrkningens effekter på det omgivende miljø, herunder naturlige dyre- og
plantesamfund, samt om de økonomiske aspekter forbundet med offshore storskala algedyrkning i Danmark. Først når denne viden er tilvejebragt, vil Kystdirektoratet være i stand til eventuelt
at give længerevarende/permanente tilladelser.

Figur 34. Erhvervsnetværket til møde.
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”

Det er vigtig at få gang i dansk produktion af tang på industriel storskala. Tang er en værdifuld kilde til de essentielle aminosyrer som mangler
i planteprotein. Vi står klar til at aftage millioner af tons til produktion af
optimeret foderprotein til svin, men vi har brug for stabil leverance og
kvalitet – til en konkurrencedygtig pris.
- Jens Legarth, direktør i Fermentationexpert og medlem af Erhvervsnetværket Havets Hus.
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Konklusion
•
•

•

Det er lykkedes at etablere et erhvervsnetværk med 25 engagerede deltagere fra både virksomheder (15), GTS’er og universiteter
Deltagene udtrykker,
at deltagelse i netværket giver konkret værdi
ønske om, at de tanker og idéer, som er fremkommet i forbindelse med møderne,
konkretiseres i projekter, som kan medvirke til at løse nogle af de problemstillinger, som
er med til at blokere for igangsætning af kommerciel produktion.
Det skønnes nødvendigt at tilvejebringe viden om effekter af storskala algedyrkning på det
omgivende miljø, således at Kystdirektoratet bliver i stand til give længerevarende tilladelser,
og forretningsområdet dermed bliver attraktivt for investorer
Et egentligt off-shore forsøgsanlæg vurderes at være nødvendigt, idet man vanskeligt
kan sikre, at undersøgelser kan løbe uforstyrret i det kommercielt anlæg i den femårs
periode, som vurderes nødvendig for at skaffe det fornødne datagrundlag

Perspektivering
Partnerne bag AlgeCenter Danmark planlægger at udvikle faciliteterne i Grenaa til et decideret
uafhængigt videncenter for dyrkning og anvendelse af alger – i tæt samarbejde med den relaterede industri. Planerne tager udgangspunkt i behovet for udvikling af konkret og praktisk anvendelig viden indenfor en kort tidshorisont. Et behov, som tydeligt skitseres af virksomhederne i Erhvervsnetværket og i relaterede projekter. Videncentret bør omfatte algespiringsanlæg,
off-shore dyrkningsanlæg og proceslinje til efterbehandling af alger, samt sekretariatsfunktion,
som kan sikre en kontinuerlig formidling af viden på området samt understøtte fortsættelse af Erhvervsnetværket Havets Hus og den årlige internationale makroalgekonference. På denne måde
vil AlgeCenter Danmark kunne bidrage til at løse og rådgive omkring erhvervets problemstillinger
relateret til processer i hele produktionskæden fra podning af algesporer til lagerstabilt produkt.

2.2. Facilitering af forpligtende virksomhedsrettede initiativer
Et andet af projektets vigtige formål har været, at facilitere forpligtende virksomhedsrettede initiativer/projekter med deltagelse af mindst 5 virksomheder fra Region Midtjylland. Fokus har fra
starten været at skabe samarbejder og forretningspotentiale omkring alger til energi. Men tang
indeholder mere og andet end de kulhydrater, som primært udnyttes i en energiproduktion. Det
drejer sig om proteiner, olier, farvestoffer og bioaktive stoffer, som ligeledes kan udnyttes kommercielt, og derved kan skabe en bedre økonomi for udnyttelsen af algernes kulhydrater til energi. Derfor har vi gennem projektet i stigende grad set de realistiske muligheder i anvendelse af
tang til energi i et såkaldt bioraffinaderi koncept, hvor samtlige komponenter i biomassen skal
udnyttes meningsfuldt. Og derfor afspejler de forpligtigende erhvervssamarbejder, vi har indgået
med forskellige virksomheder i Region Midtjylland, ikke kun energiperspektivet, men også anvendelsen af protein til foder, højværdistoffer, opmærksomhed omkring mulighederne i tang og selve
dyrkningen af tang, også som et virkemiddel til genindvinding af næringsstoffer fra havmiljøet.
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Tang på tallerknen!
(Tilsagnsbrev, bilag 1a)

Alger i moderne landbrug
(Tilsagns-skrivelse,
bilag 1b)

Konsulent-bistand
(Kontrakt, bilag 1c)

The MacroAlgae Biorefinery (MAB3)
(Bevillings-brev, bilag
1d)

1

2

3

4

Erhvervs-samarbejde

Financiering

2012-2016 Det Strategiske Forskningsråd
(Total: 24 mio, tilskud:
20 mio)

Danisco A/S
(50.000 DKR)

Forsknings og Innovationsstyrelsen (Basis
videnskupon) (Total
350.000 DKR, tilskud
100.000 DKR)

Grynt A/S,
VERDO A/S
Environmental
Solutions A/S
Overgaards
Gods A/S

6.

1.
2.
3.
4.
5.

Orbicon A/S
DONG Energy
Aller Aqua A/S
Vitalys A/S
Dangrønt Products A/S
(Novozymes
er associeret
partner)

Danisco A/S

•

•
•
•

•

•

Formål

Aarhus Universitet (leder)
Teknologisk
Institut

Teknologisk
Institut (leder)
Aarhus Universitet

Dyrkning og udnyttelse
af store brunalger til
integreret produktion af
energi (biogas, bioethanol) og fiskefoder.
Projektet skal udmunde
i en forretningsplan for
dyrkning og udnyttelse
af tang til energi og fiskefoder i Danmark.

Optimering af dyrkning
og forbehandling af tang
til produktion af højværdi-produkter.

Beregning af teoretisk
scenarie, hvor landbrugets ”spildprodukter”:
gylle, CO2 og overskudsvarme udnyttes til produktion af en ressource:
alger, der kan udnyttes
enten til biogasproduktion eller/og til foder.
Case-study med Overgaard Gods.

Aarhus Univer- Udvikle 5 konkrete prositet (leder)
dukter med dansk tang
Havets Hus
som hovedingrediens.
At få danskere til at spise
mere tang ved at skabe
nye hverdagsprodukter
med dansk tang.

Aarhus Universitet

•

•

•

•

AlgeCenter Danmark partnere

Engagement fra DONG
Energy og Hede Danmark
(gennem Orbicon) for dyrkning af tang som biomasse i
Region Midtjylland. Adgang
til nyeste forskning indenfor bioraffinering af tang
til både energi, foder og
miljøbedring.

Fortroligt

Lovende foderforsøg med
tang til grise (nedgang i
dødelighed og medicinforbrug).

Realistisk case-study af
dyrkning og udnyttelse af
søsalat til både energi og
miljøforbedring i landbrugskonceptet på Overgaard Gods.

5 nye produkter klar til markedet. Viden om tungmetaller i dansk tang. Fokus på
dansk tang og dyrkning af
tang i Danmark

Udbytte

		

2011

2012

Malling & Schmidt
Oddfishlein A/S

Erhvervspartnere

2011-2012 Forsknings og Innova- 1.
tionsstyrelsen (Basis
videnskupon) (Total
2.
350.000 DKR, tilskud
100.000 DKR)

Periode

Tabel 13. Forpligtende erhvervssamarbejder udsprunget af Alger til Biogas i Region Midtjylland.
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Havtang til efterpolering af spildevand
(tilsagnsbrev, bilag 1g)

Mar-Ø-pro

7

8

Ansøgt
(20142016)

Organic RDD (GUDP)
(Total: ca 12 mio.
Tilskud ca 10 mio)

Fermentationexperts
2. Hjarnø Havbrug
3. Dansk Skaldyrcenter
4. Orbicon A/S

1.

Fredericia Spildevand (leder)
Birr Energy

•

•

•

•

•

DSS
•
Upfront Chromatography
•
CEBI
Launis Fiskekonserves
Aller Aqua
Agro Korn
Aquaporin

Aller Aqua A/S

5.
6.
7.

3.
4.

1.
2.

Test af tekniske (bindemiddel) og sundhedsmæssige (mod sygdomme og som erstatning
for protein, mineral og
farvestoffer) egenskaber
af tang i fiskefoder.

Udnyttelse af industriaffald og alger til produktion af højværdistoffer
(farvestoffer, antioxidanter) og energi.

Aarhus Universitet
Teknologisk
Institut

Produktion af 100% økologisk foder til svin og
fjerkræ. Test af produktion og fordøjelighed

Aarhus Univer- Efterpolering af renset
sitet
spildevand i recipienten. Fokus på tang som
virkemiddel til N og P
genindvinding.

Teknologisk
Institut (leder)
Aarhus Universitet

Teknologisk
Institut (leder)
Aarhus Universitet

Kobling mellem vigtige
erhverv indenfor produktion og afsætning af marine
råvarer.

Interesse fra Folketingets
Miljøudvalg. Debat om
princippet i tang som virkemiddel. Resultater ventes
ultimo 2013.

Positive tendenser i anvendelse af tang i fiskefoder
både teknisk, sundhedsog ernæringsmæssigt. Pt.
fortroligt.

Oprensning af højværdiprotein fra andre planteråvarer
(f.eks. raps).

Udvikling af metoder til
ekstraktion af højværdistoffer fra tang (farvestoffer og
antioxidanter).

		

2012-2013 Vandsektorens Tekno- 1.
logiUdviklings Fond
(VTU-fonden)
2.
(Total: 3 mio, tilskud
1,5 mio)

Teknisk afprøvning af
2012-2013 Forsknings- og
bæredygtige råvarer til
Innovationsstyrelsen,
fiskefoder
Inno-Mt
(projektaftale, bilag 1f )

6

2010-2014 Forsknings og Innovationsstyrelsen (Innovationskonsortium)
(Total: 35 mio, tilskud:
13 mio)

Naturlige ingredienser
og grøn energi
(samarbejdsaftale,
bilag 1e)

5
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Konklusion
•
•

•

Der er faciliteret virksomhedsrettede projekter med deltagelse af mere end 20 forskellige virksomheder i projektperioden
Konkrete effekter hidtil:
udvikling af koncept, opskrift og emballage for 5 fødevareprodukter med tang i
samarbejde med Malling og Schmidt
kobling mellem producenter (Hjarnø Havbrug) og aftagere (Fermentation Expert)
Det forretningsmæssige perspektiv afdækket i kraft af de forpligtende erhvervssamarbejder
og dialog med Erhvervsnetværket har medført, at fokus - generelt og i projektet - har ændret
sig fra primært udnyttelse af alger til energiformål til:
en integreret udnyttelse af hele algebiomassen i et bioraffinaderikoncept, hvor flere
komponenter fra den samme algebiomasse udnyttes til forskellige formål. Flere af de
igangsatte projekter afspejler denne erkendelse og omhandler ud over alger til energi
anvendelse af komponenter fra biomassen til foder og højværdistoffer
at udnytte algers potentiale som biofilter som et virkemiddel til at fjerne og dermed
genindvinde næringsstoffer fra havmiljøet. Dette aspekt er inddraget i flere af
projekterne og har stor bevågenhed fra virksomheder, interesseorganisationer og
beslutningstagere

Perspektivering
Det vurderes som afgørende for en erhvervsmæssig udvikling af produktion og anvendelse af alger at sikre udvikling af den nødvendige teknologi, så der kan produceres store kvanta af konstant
kvalitet og til en konkurrencedygtig pris, og at der desuden udvikles bioraffinaderimetoder, der
gør, at den samme biomasse kan udnyttes til flere formål samtidig. Det er særligt vanskeligt for
små og nystartede virksomheder at udvikle ny teknologi, da det kræver omfattende viden indenfor mange områder og desuden er omkostningstungt og tidskrævende. Derfor vurderer partnerne bag AlgeCenter Danmark, at det vil være formålstjenligt at udvikle faciliteterne i Grenaa til et
decideret Videncenter for dyrkning og anvendelse af alger, som kan hjælpe virksomheder med at
løse konkrete problemstillinger.

2.3. Forretningsmæssige muligheder i Region Midtjylland
2.3.1 Stor skala scenarie
Efterspørgslen efter marin algebiomasse er kraftig stigende på verdensplan. Producenternes muligheder for at opfylde efterspørgslen afhænger af, om produktionen foregår i storskala med teknologier, der dels reducerer produktionsomkostningerne, dels maksimerer biomasseudbyttet, og
dels opfylder aftagernes krav om forsyningssikkerhed. Desuden vægtes det i mange lande højt, at
produktionen er bæredygtig, og at produktionen foregår med mindst mulig påvirkning af miljøet.
I første omgang er det de store brunalger, som sukkertang og fingertang, der er interessante at
dyrke i storskala på vore breddegrader. I Danmark er der kun få erfaringer med dyrkning af disse
arter, men fra udlandet angives det, at der pr. ha kan dyrkes 10-50 tons (tørvægt) (Bruton et al,
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2009, Edwards & Watson, 2011, Jørgensen et al, 2013). I Danmark findes der allerede aftagere til
det dyrkede tang, som angiver at de kan aftage ca. 30.000 tons (tørvægt) om året. For at kunne
producere en sådan mængde biomasse skal man, med en gennemsnitsproduktion på ca. 30 tons
pr. ha, anvende et dyrkningsareal på ca. 1.000 ha eller 10 km². Danmarks marine areal (EEZ) udgør
106.000 km², hvoraf en tredjedel udgøres af områder med restriktioner i form af råstofindvinding,
sejlads, havmølleparker, oliefelter og Natura 2000 områder mm. Det potentielt anvendelige areal
til dyrkning af marin biomasse udgør derfor maksimalt 72.000 km², idet der også er områder, der
anvendes til fiskeri og områder, som på grund af områdets dybde-, strøm- eller næringsforhold
ikke er velegnede til dyrkning af tang (Bruhn et al, 2010).
Det er Kystdirektoratet, der giver tilladelse til arealanvendelse af områder til tangdyrkning. Kystdirektoratet mangler dokumentation for effekten af stor skala tangdyrkning på det omgivende
miljø – såvel positive som negative, for at kunne udstede permanente tilladelser til tangdyrkning
i danske farvande.

Produktion af store brunalger
Det samlede produktionsforløb ved dyrkning af sukkertang og/eller fingertang består af en række
trin som skitseret i figur 35 (Edwards & Watson, 2011, Forbord et al, 2012, Wegeberg, 2010).

Figur 35. Oversigt over dyrkningstrin i en offshore produktion af sukkertang
eller fingertang. Laves om til flowdiagram med markering af måneder.
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Dyrkning af sukkertang eller fingertang kan opdeles i en ”laboratoriedel”, som foregår i et tangspiringsanlæg på land samt en ”offshore-del”, som foregår i et dyrkningsanlæg på havet.

Tangspirings anlæg
Et tangspirings anlæg (hatchery) er en facilitet, hvor man er i stand til at udvikle små tangplanter
(sporofytter) på så-liner ud fra enten sporer eller gametofyt-materiale. Denne udvikling kræver, at
man er i stand til at styre en række miljøparametre såsom lysmængde, dagslængde, temperatur,
vandkvalitet samt næringsstoftilførsel. Et tangspiringsanlæg kan typisk være en temperaturkontrolleret container med et antal kar, der tilføres filtreret og UV behandlet havvand (se figur 36).

Figur 36. Temperaturkontrolleret container med kar med så-liner besat med små sporofytter.

Når de frigivne sporer eller gametofytter (jf. figur 35) har sat sig fast på så-linerne, går der omkring
6-8 uger før tangplanterne er 2-4 mm store, og dermed klar til at blive sat ud i havet.

Dyrkningsanlæg på havet
Så-linerne, der ofte kun er 2-3 mm i diameter, bliver typisk viklet omkring en 6 mm snor, før de
bliver sat ud i havet. Nogle systemer anvender dog direkte 6 mm snor som så-liner. I Danmark
opererer man for tiden med to dyrkningssystemer: Enten med enkelte drop-liner, der er fastgjort
til en hoved-line, eller med kontinuerlige loops, der også er fastgjort til en hoved-line. Se figur 37.
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Figur 37. Dyrkningssystem med kontinuerlige loops (til venstre) og dropliner.

Efter udsætning af så-linerne - oftest i september/oktober - går der som minimum 6-8 månder før
tangplanterne skal høstes. I denne periode skal anlægget med jævne mellemrum tilses, og i tilfælde af isdannelse om vinteren skal anlægget eventuelt undersænkes. For at forøge udbyttet kan
det være nødvendigt at hæve og sænke de kontinuerlige loops alt efter lysintensiteten. Anvendes
drop-liner kan det være nødvendigt på et tidspunkt at vende disse således, at de tangplanter, der
før hang nederst i vandsøjlen, kommer op, hvor der er mere lys.
Høstning af tangbiomassen sker enten manuelt, hvor tangen skæres af med knive eller med maskine. I Limfjorden, hvor der i sommeren 2013 er blevet høstet 2 tons sukkertang, er høsten foregået maskinelt. Se figur 38.

Figur 38. Maskinel høst af sukkertang i Limfjorden.
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Udbytte og omkostninger
Fra storskala dyrkningsforsøg i Irland har man beregnet et gennemsnitligt udbytte på 7 kg tang
pr. meter dyrkningsline ved udsætning i efteråret og høst følgende forår (vådvægt). Tilsvarende
storskala forsøg i Limfjorden har vist et udbytte på ca. 1 kg tang pr meter, mens en kommerciel
producent i Horsens Fjord beskriver udbytter på op til 5 kg tang pr. meter line (Hansen, 2013).
Forskellene i udbytte tilskrives bl.a. den ofte ringe gennemsigtighed i vandet i Limfjorden og deraf
følgende dårlige lysforhold for tangplanterne. I øjeblikket udfører Aarhus Universitet forsøg ved
bl.a. Anholt, Mejl Flak og i Ebeltoft Vig for at klarlægge, hvor stor en tangbiomasse, der kan høstes
i mere åbne farvande med bedre lysforhold.
Økonomiske beregninger af omkostninger forbundet med produktion af tangbiomasse, er bl.a.
blevet udført for to forskellige produktionsscenarier i Irland (Watson and Dring, 2011). Ét scenarie, hvor der anlægges et nyt tangspiringsanlæg og et nyt dyrkningsanlæg i havet, og et andet
scenarie, hvor der anlægges et nyt tangspringsanlæg, men hvor man anvender et eksisterende
dyrkningsanlæg til linemuslinger. I de to scenarier opereres der med en årlig produktion på 100
tons biomasse (vådvægt). I det første scenarie vil der efter 3 års drift være en positiv balance, hvis
man kan opnå en pris pr. kg tang på ca. 16 kr. I det andet scenarie opnås en positiv balance ved en
pris på ca. 13 kr. kg. Så høje priser er det kun muligt at opnå, hvis biomassen anvendes til konsum,
eller hvis man kan udnytte flere forskellige komponenter i biomassen.

Erhvervsmæssige fordele og ulemper ved storskala drift
Etablering af store dyrkningsanlæg i danske farvande kan have både fordele og ulemper. Fordelene kan være produktion af en biomasse, der er prismæssigt konkurrencedygtig, og sikring af en
forholdsvis kontinuerlig forsyning af biomasse. Etablering af dyrkningsanlæg vil endvidere skabe
en række arbejdspladser, dels til folk, der skal etablere anlægget, og dels til folk, der skal stå for
den daglige drift herunder høst og transport af biomassen, og endelig i de produktionsvirksomheder, der skal anvende biomassen. Ulemper forbundet med store dyrkningsanlæg på havet kan
være, at anlægget med afmærkningsbøjer mm. kan virke visuelt forstyrrende og/eller generende
for fx rekreative aktiviteter i et givet havområde.

Miljømæssige konsekvenser af storskala tangdyrkning
Kystdirektoratet, som i Danmark er den myndighed, der skal give tilladelser til dyrkning af tang i
havet, har defineret en række miljømæssige konsekvenser, som forud for længerevarende og/eller
permanente tilladelser skal dokumenteres. Et stort dyrkningsanlæg kan give en række miljømæssige fordele, idet algerne under deres vækst optager næringsstoffer fra havmiljøet, samt optager
kuldioxid og producerer ilt til gavn for klimaet og det omgivende miljø. Desuden vil algebiomassen virke som ”hængende rev”, som potentielt kan øge artsdiversiteten af fisk og dyr i området.
Dog kan det ikke udelukkes, at der kan være negative miljømæssige konsekvenser af et stor skala
tangdyrkningsanlæg. Der kan være risiko for, at anlægget vil skygge for en eventuel etableret vegetation på havbunden, hvis anlægget etableres på relativt lavt vand. Der kan være en risiko for,
at organisk materiale ophobes under anlægget og forårsager lokalt iltsvind, og der kan være en
minimal risiko for, at anlæg og tangbiomasse ved en kraftig storm kan skylle ind på nærliggende
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strande. Fra Asien, hvor der dyrkes tang i store områder, har man også eksempler på at sygdomme
i den dyrkede tang kan spredes til naturlige tangpopulationer, eller omvendt.

Konklusion
•
•
•
•

Der er udviklet systemer til off-shore dyrkning af alger
Der kan – baseret på de sparsomme eksisterende data - produceres mellem 1 og 7 kg tang per
meter line per år afhængig af dyrkningsområde, dyrkningsmetode og høsttidspunkt
For hvert ton høstet biomasse (tørvægt) fjernes ca. 20 kilo kvælstof og 5 kilo fosfor fra havmiljøet. Næringsstofferne i den høstede tang kan anvendes enten som foderprotein eller som
gødning
Det er stadig forbundet med vanskeligheder at producere biomassen til en konkurrencedygtig pris medmindre biomassen skal anvendes til konsum

Perspektivering
Det vurderes at være nødvendigt for en forretningsmæssig udvikling af storskala algeproduktion, at der udvikles mere effektive og billigere produktionsmetoder. Kun med en lavere produktionspris vil algebiomassen kunne konkurrere med de biomasser, som traditionelt anvendes til
fx fiskefoder eller bioenergi, eller med algebiomasse produceret i lande med lavere produktionsomkostninger. En storskala produktion er desuden nødvendig for sikre tilstrækkelige råvarer til
udvikling af fx produktionsmetoder, rentabel og stabil drift af produktionsanlæg og opbygning af
aftagermarked for specifikke produkter indeholdende alger.

2.3.2 Forretningsmæssige muligheder og barrierer
En rapport vedrørende muligheder og potentialer for erhvervsudvikling relateret til dyrkning og
anvendelse af algebiomasse i Region Midtjylland er udarbejdet af Teknologisk Institut i samarbejde med Aarhus Universitet og Havets Hus (bilag 3). Rapporten er en opdatering af analysen ”Algeproduktion til energiformål i Region Midtjylland – udviklingsmuligheder og erhvervspotentiale”,
som blev udarbejdet af Teknologisk Institut i 2009.

Konklusion
De væsentligste barrierer for egentlig forretningsmæssig udvikling i større skala af dyrkning og
anvendelse af tang i Region Midtjylland vurderes at være:
Barrierer:
•

•

Tilladelser: Kystdirektoratet efterspørger viden om effekter af storskala algedyrkning på det
omgivende miljø, før de kan give permanente dyrkningstilladelser. Netop permanente tilladelser er afgørende for investorers villighed til større investeringer i dyrkning og anvendelse
af alger
Økonomi: algebiomasse til mange formål er i skarp konkurrence med andre biomasser og/
eller algebiomasse produceret i udlandet til lav pris. Derfor er effektivisering og optimering en
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nødvendighed for at sænke de relativt høje dyrkningsomkostninger i Danmark
Økologi: regelsæt for økocertificering er under udarbejdelse og skal implementeres
Fødevarelovgivning: der eksisterer en række uklarheder i fødevarelovgivningen som besværliggør udvikling af algebaserede fødevarer.
Arealanvendelse: trods Danmarks lange kystlinje og relativt store marine arealer er der mange
modsatrettede interesser i forhold til anvendelse af marine arealer. Således er produktion af
tang i potentiel konflikt med fx rekreative anvendelser, sejlruter og fiskeri.
Miljøforbedring: dyrkning og høst af alger genindvinder næringsstoffer fra havmiljøet som
dermed forbedres. En kapitalisering af denne fjernelse af næringsstoffer - analogt til CO2 kvote
systemet - ville forbedre økonomien i tangdyrkning, men der mangler præcedens for dette.
Markedsmodning: Alger som råvare og produkter produceret på basis af tang skal vinde indpas på markedet i konkurrence med eksisterende råvarer og de produkter, som algebaserede
produkter kan erstatte.
Dokumentation: I de produkter hvor alger fx erstatter og/eller anvendes i velkendte produkter
,er der behov for en tilvænning hos forbrugerne, og i mange tilfælde dokumentation for at
de algebaserede produkter, fx svinefoder med algeprotein, virker lige så godt eller bedre end
traditionelle produkter og ikke har utilsigtede virkninger.

Muligheder og styrkepositioner i Region Midtjylland:
•

•
•
•

Der findes flere tusinde virksomheder i Region Midtjylland - gennem hele værdikæden fra
dyrkning til færdigt produkt - som potentielt kunne profitere på etablering af dyrkning, høst
og forarbejdning af alger i Region Midtjylland. Danmarks eneste producenter af tang i større
skala er placeret i Region Midtjylland
Vi har kystlinje både i den vestlige og den østlige del af regionen som potentielt kan anvendes
til tangdyrkning
Region Midtjylland omfatter allerede firmaer som beskæftiger sig med fx tørring af biomasse,
produkter og instrumenter til ekstraktion af højværdistoffer, anvendelse og salg af højværdistoffer, fermentering
Region Midtjylland er pt. et centrum for erhvervsdrevet innovation, forskning og udvikling
indenfor dyrkning og udnyttelse af alger

Perspektivering
Der er store perspektiver i at dyrke og anvende tang i Region Midtjylland. En af udfordringerne
er, at det er et meget nyt marked, og at både potentielle producenter og potentielle aftagere derfor afventer henholdsvis aftagere, som vil forpligte sig på at aftage en produceret biomasse, og
producenter, som er villige og i stand til at producere tang i stor skala. Vi vurdere derfor, at det er
formålstjenligt at investere offentlige erhvervsudviklingsmidler i at katalysere processen, så både
udbydere og aftagere tør give sig i kast med henholdsvis produktion af biomasse og etablering af
nødvendige produktionsanlæg på land og udvikling af nødvendige teknologier. Samtidig er det
nødvendigt at arbejde på en modning af markedet. Et videnscenter for dyrkning og anvendelse af
alger vil kunne løfte både de faglige opgaver omkring erhvervstyret problemløsning i forskning
og udvikling, og opgaver omkring rådgivning og formidling til beslutningstagere og myndigheder.
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MÅL 3
FORMIDLING
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Mål 3: Formidling
Igennem hele forløbet er projektets formål og resultater blevet formidlet bredt i mange forskellige
sammenhænge. Der har været meget stor interesse fra både virksomheder, beslutningstagere og
interesseorganisationer af mange slags for projektets resultater og for aktiviteterne i AlgeCenter
Danmark generelt. Se bilag 3 for liste over samtlige formidlingsaktiviteter, inklusiv rundvisninger
og oplæg.

Hjemmeside
I forbindelse med opstart af projektet blev der etableret en hjemmeside på www.algecenterdanmark.dk, hvorfra der løbende formidles om aktiviteter i konsortiet bag AlgeCenter Danmark og
hvor projektbeskrivelser, undervisningsmateriale, publikationer og rapporter er tilgængelige for
download.
Hjemmesiden har årligt besøg fra cirka 650 unikke IP adresser og vil efter projektets afslutning
fortsat blive vedligeholdt med nyheder fra konsortiet bag AlgeCenter Danmark.

Pressemeddelelser
Der er i løbet af projektet udsendt i alt 8 pressemeddelelser (PM):
2010
•
•
•

PM1: Oprettelsen af konsortiet AlgeCenter DK og opførelsen af algeanlægget
PM2: Donation fra Brd. Hartmanns Fond til dyrkningsanlægget
PM3: Officiel indvielse af dyrkningsanlægget

2011
•
•
•

PM4: Bevilling af videnskupon med Malling & Schmidt (Tang på tallerknen!). (Førte til artikler i
Århus Stifttidende og radiointerview i P4 Østjylland)
PM5: Nordic Food Festival hos Malling & Schmidt
PM6: ”Speeddating på konference om tang” udsendt i forbindelse med makroalgekonference
d.12. og 13.10.2011 (Førte til interview i P1 morgen d.14.10.2011)

2012
•
•

•
•

PM7: udsendt ”Uddannelsesministeren deltager i Forskningens Døgn på Kattegatcentret”
18.4.2012 i forbindelse med Forskningens Døgn 2012
PM8: udsendt i forbindelse med konferencen 2012 ”Stor konference om det grønne guld på
havets bund” 18.9.2012. (Dette førte til indslag i TV2 Østjyllands, Danmark rundt d.19.9 om
aftenen) 2012 (efter projektets afslutning)
PM udsendt 25.4.2013 før Forskningens Døgn 2013 ”Havets Hus/Kattegatcentret inviterer til
Forskningens Døgn”
PM ”Energi fra havet til Forskningens Døgn” udsendt 3.5.2013 i forbindelse med Forskningens
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Døgn 2013. (Førte til indslag i TV2 Østjylland, Danmark rundt 2.5.2013)

Medier
Der har også været stor interesse for dyrkning og anvendelse af alger fra mediernes side, og aktiviteterne i AlgeCenter Danmark har været omdrejningspunkt for 2 radioindslag, 6 TV indslag og
mere end 10 artikler i aviser, fagblade mv. Se liste i bilag 3.

Figur 39. Lone Thybo Mouritsen fra Havets Hus interviewes af TV2 Østjylland i forbindelse med AlgeCenter Danmarks
algekonference i 2012.
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Sociale medier
AlgeCenter Danmark har desuden oprettet en Twitter profil, hvor der formidles på engelsk om
centrets aktiviteter for at styrke samarbejde og synlighed internationalt.

Udstillinger
For at formidle om alger og produktion og anvendelse heraf på en populær og letforståelig måde
til de gæster, som besøger Kattegatcentret, er der desuden udviklet en særlig ”oplevelseszone”,
”Havet i maven”, hvor man bl.a. kan lege sig til viden om algers anvendelse i et ”Algelaboratorium” og spille et computerspil, som handler om at dyrke flest mulige mikroalger ved at variere
vækstparametrene: næring, lys, temperatur og omrøring. På den måde bliver den komplicerede
viden vedrørende alger og deres anvendelse samt den undersøgende proces, som er nødvendig
i forbindelse med fx procesoptimering, gjort tilgængelig for både børn og voksne uden faglig
baggrund. Oplevelseszonen ”Havet i maven” på Kattegatcentret estimeres at være besøgt af minimum 200.000 mennesker siden åbningen i september 2011.

Figur 40. Oplevelseszonen ”Havet i maven” i Kattegatcentret.
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Publikationer, foredrag, rundvisninger og events
Endelig er projektets resultater, samt øvrige aktiviteter i AlgeCenter Danmark blevet formidlet i to
foldere på hhv. dansk og engelsk. Den danske folder deles ud til besøgende i algecentret og i forbindelse med oplæg, mens den engelske folder primært deles ud i forbindelse med internationale
konferencer med det formål at udbygge internationale samarbejder.
Aktiviteter og projekter i AlgeCenter Danmarks forsøgstanke på Grenaa Havn formidles desuden
på plakater, som ophænges på hegnet ved algecentret.
Projektets resultater er løbende formidlet både populærvidenskabeligt og videnskabeligt. Det har
bl.a. resulteret i (se bilag 4 for detaljeret liste):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

19 internationale konferenceforedrag
3 konference posters
2 konference proceedings
4 videnskabelige artikler
2 populærvidenskabelige artikler
3 speciale rapporter
14 offentlige foredrag
7 events (bl.a. Forskningens Døgn)
16 rundvisninger på AlgeCenteret

a

b

c

Figur 41. a. Annette Bruhn formidler om alger på en stand i Kattegatcentret. b. Plakater. c. Stand på Havforskermøde i 2012.
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Workshops og erhvervsorienterede kurser
Formålet med at lave workshops og erhvervsorienterede kurser har været at formidle viden til
virksomheder. De planlagte årlige workshops er afholdt i form af årlige algekonferencer under hovedoverskriften ”Fra forskning i makroalger til morgendagens industri”. Der er afholdt to to-dags
konferencer i projektperioden. Hvert år har konferencen haft cirka 100 deltagere fra industrien,
rådgivende virksomheder, forskningsinstitutioner, GTS’er og myndigheder fra Danmark, Norden,
England, Irland og Frankrig (Se bilag 5). Begge konferencer har forløbet over to dage, hvor den
første dag har bestået af oplæg på engelsk fra inviterede oplægsholdere (førende forskere og industrivirksomheder med interesse i alger), mens konferencernes anden dag har været organiseret
som tematiske workshops afholdt på dansk. Formålet med dette format har været at give mulighed for international videndeling og samtidig skabe et forum, hvor deltagerne kunne diskutere
på dansk. Præsentationerne fra konferencerne er tilgængelige til download på www.algecenterdanmark.dk.
En tredje algekonference afholdes 9.-10. oktober 2013 i Grenaa.
Udover de årlige konferencer har viden vedrørende dyrkning og anvendelse af alger været formidlet til virksomheder i forbindelse med besøg i AlgeCenter Danmark (se bilag 4).

Figur 42. Billeder fra AlgeCenter Danmarks årlige algekonference i 2012.
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Formidling gennem Kattegatcentrets skoletjeneste
Kattegatcentrets skoletjeneste er med 11-12.000 årlige besøg af børn og unge én af landets største skoletjenester. Det har derfor været en enestående mulighed at formidle Alger til biogas projektet gennem Kattegatcentrets skoletjeneste. Dette har dels været gjort ved at udbyde gratis
rundvisning i AlgeCenter Danmark og oplæg til de ældste klasser i folkeskolen samt til ungdomsuddannelserne. Tilbuddet har siden sommeren 2012 været annonceret på Havets Hus’ hjemmeside, i nyhedsbreve og gennem direkte kontakt til relevante lærere. Undervisningen har primært
været varetaget af specialestuderende fra Aarhus Universitet, som selv har arbejdet med projekter
omhandlende alger. Indtil nu har der været 9 forløb i skoletjenesten.

Figur 43. Undervisning i AlgeCenter Danmark.

Da transport til Kattegatcentret er en barriere for mange skoler, er der endvidere udviklet et undervisningsmateriale om at lave biogas af alger og en mini-bestemmelsesnøgle til brug ved indsamling af alger, som frit kan downloades fra AlgeCenter Danmarks hjemmeside og Havets Hus
hjemmesiden. Undervisningsmaterialet er downloadet 109 gange fra Havets Hus’ hjemmeside pr.
09.08.2013.
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Der har desuden været afholdt Forskningens Døgn med fokus på alger og anvendelsen af disse til
bl.a. energi både i 2012 og 2013. Arrangementet i 2012 blev besøgt af Uddannelsesminister Morten Østergaard, som ved en senere lejlighed fremhævede aktiviteterne på AlgeCenter Danmark: ”
Til Forskningens Døgn i år besøgte jeg bl.a. AlgeCenter Danmark i Grenaa. AlgeCentret er et samarbejde mellem en række institutioner, som er gået sammen om at forske i tang. For mig var det
besøg et godt eksempel på, hvordan forskning forandrer. Forskningen i tang er et godt eksempel
på, hvordan forskningen kan finde holdbare løsninger. Og det viser, at forskning er en væsentlig
forudsætning for, at vi kan bevare vores velstand og velfærd”.

Figur 44. Uddannelsesminister Morten Østergaard og borgmester i Norddjurs Kommune Jan Petersen
laver tang-kaviar under kyndig vejledning af specialestuderende Teis Boderskov og Peter Schmedes
(AU). Forskningens Døgn 2012.

Ét af målene i Alger til Biogas - projektet var at opstille en lille demonstrations-biogasreaktor på
Kattegatcentret som en del af formidlingen. Det blev undervejs i projektet vurderet, at det faktiske
formidlingsudbytte ved dette ville være begrænset, da produktion af biogas er en proces, der løber over flere uger. Det blev derfor besluttet kun at opstille demonstrationsreaktoren i forbindelse
med Forskningens Døgn 2012.
Derudover blev der, som tidligere nævnt, udviklet et undervisningsmateriale, som kan anvendes
ude på skolerne, med en vejledning i selv at konstruere en simpel ’reaktor’ og anvende den til produktion af biogas fra alger. Dette undervisningsmateriale er blevet downloaded fra AlgeCenteret
hjemmeside i alt 109 gange (09.08.2013).

75

		

		

Alger til Biogas i Region MIdtjylland				

Konklusion:
•
•
•

Der har været en overvældende interesse fra både virksomheder, beslutningstagere og offentligheden for projektets baggrund og resultater
Alger til Biogas-projektet og perspektiverne i dyrkning og anvendelse af alger er derfor blevet
formidlet både omfattende og bredt.
Formidlingen spænder fra:
faglig kommunikation målrettet virksomheder (konferencer, oplæg, møder i Erhvervs
netværket, hjemmesider, notater og rapporter)
rådgivning af beslutningstagere indenfor miljø og energi (notater og oplæg)
faglig kommunikation målrettet forskningsmiljøer (konferencer, artikler og rapporter)
personlig og nærværende undervisning til skoleklasser på besøg i AlgeCenter Danmark
oplevelsesbaseret formidling til besøgende i Kattegatcentret
indslag i fjernsyn og radio

Perspektivering
Vi har oplevet en meget stor interesse for perspektiverne i dyrkning og anvendelse af alger til forskellige formål fra såvel virksomheder, som organisationer, politikere, uddannelsesinstitutioner og
pressen. I kraft af vores intensive formidling er AlgeCenter Danmark blevet synlig i Danmark, og vi
oplever et væld af henvendelser af forskellig karakter fra virksomheder, forskere i ind- og udland
og offentligheden. Denne formidlingsplatform skal vedligeholdes og udvikles i takt med aktiviteterne i AlgeCenter Danmark, så vores position regionalt, nationalt og internationalt kan bevares
og udbygges.

3.2. Lettilgængelig publikation
De overordene resultater og konklusioner fra projektet ”Alger til biogas i Region Midtjylland” er
opsummeret i en lettilgængelig folder, som kan downloades fra AlgeCenter Danmarks hjemmeside (bilag 6). Folderen kan uddeles til interesserede politikere, erhvervsfolk, forskere og borgere.
Folderen indeholder også kontaktinformation til AlgeCenter Danmark, Erhvervsnetværket og Region Midtjylland.
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