
Sindal Biogas 
I Vendsyssel.

Fra gårdbiogas til kritisk infrastruktur.

En branche på steroider?



Sindal Biogas udspringer fra K/AGRO 
Et traditionelt landbrug.
Anden generations landbrug. I dag drevet af, Karen & Morten Glenthøj Kirketerp

• Avl og opformering med 1.900 søer. Grise på på 5 lokationer.

• Ca. 1.200 ha jord i om drift. 

• Maskinpark.

• Skiftende forpagtninger

og ”maskinstationsdrift.”,

grundet biogas servicering.

• Vindmøller.

• Juletræer.



• Traditionelt landbrug havde svært ved at udvikle sig

Der var mulighed for udvikling. 

Hjørring var ”biogasland”

Vi havde en tro på synergierne.  Økonomi/gødning/energi.

Biogassens vigtighed for  ”licens to operate” samt CO2 problematik var på radaren.

• Bar marks projekt i 2017, etablerede som et gårdbiogas anlæg(gammel ordning).

• Støtteordningers deadline gav et voldsomt pres på tidslinjer og beslutninger.

• Etablerings start 1,4 mio. nm3. Stod ”færdig” som et 6,5 mio. nm3 anlæg

• Banker var svære at danse med. Casen skulle tilbagebetales med 80% i 2023. HMN (nu Evida) ordninger og Vækstfonden kickstartede 
branchen.

Støtte ordningen blev lavet om samt 20 årig i 2018/19

• Løbende udvidelser / ombygninger mm. til 12 mio. nm3. Konstant byggeplads.

Sindal Biogas fra 2017 - 2020



2019/20 Blev Danish Bio Commodities (DBC) skabt.  Består af: Jysk Energi, Vestjyllands Andel, HedeDanmark og 
Langfristet ErhvervsFinansiering

2020 indlemmes de i ejerkredsen af Sindal Biogas med 25% og aktivet ”isoleres” fra landbruget i et selskab.

Finansierings stemning var vendt men kompleksitet ved at drive biogas var i voldsom udvikling.

Råvare, certifikater, CO2, lovgivning (lokalt, nationalt, EU), Diversitet i tekniske fagområder, optimering, uddannelse, 
Ny tech, finansiel risikostyring og meget mere.

Værdien af at komme ind i en ”klub” var på daværende til at få øje på. I dag er værdien ikke til diskussion, Den er 
voldsom.

I dag er anlægget udbygget til 22 mio. nm3. Stadig en kontant bygge plads. 2023/24 udvides yderlig til + 35 mio. nm3.

Sindal Biogas fra 2020 - 2023



BIO GOLD rush 2021/23.
• ”2022” var lukrativt men vilde udsving. Men træerne er på vej ud af himlen.
• Markedet justere sig lyn hurtigt og derved spotprisen. Omkostnings strukturen 

har ikke samme tempo. Det er grise økonomi på steroider.
• Finansielle sektor vil søge større dækning i investeringerne. 

Der kommer flere biogasanlæg de kommende år. Der skal komme flere !
Men det kræver kapital i et stigende omfang at agere på markedet. 

Kapital/anlægs størrelse /partnerskaber - er King.



Tendenser i biomasserne.
Industriens affald. 

Import – mest Glycerin.  Betalingsevnen. = Certifikatet.
Energiafgrøder fra 25% til 4% – Majs!
Nye biomasse . Græs”affald” fra protein.
-----
Landbrugs ”affald” Halm/gylle/kylling møg.

Biomassen vil bliver dyre fremadrettet.

Konflikt eller muligheder.
NED: Økonomi / CO2.  - Risiko har været svære at afdække for et anlæg.

Husdyrgødning har delvist kunne erstattes i biogasproduktion = værdi.
OP: EU/Ny ordning. / Certifikater.

X faktor: Co2 skat.? Giver et voldsomt tryk mod biogassen. 

Husdyrgødning vil over en bred kam få en værdi som kan værdifastsættes på den længere bane. Markedskræfterne vil 
sikre det har en pris, samt pris niveau.



Biogas 2.X – P2X !
Brint fremstilling, metanisering, ammoniak, methanol, SAF.

Business casen er meget rød.
Grund teknologier er ikke nye. De er dyre.
Markedet har ikke valgt fremtidens brændstof. Det vil ske i slut 20érne / først 30érne.
Tages grøn strøm ud af markedet / geografi? 
Test projekter / Statsstøtte /Peak shaving projects.

Nu og her. →P2X retorik er vejen til VE rettigheder.

Mængden af midler/lobby kræfter omkring P2X vil gøre at det kommer. I hvilken form, hvor det skal 
produceres, i hvilken størrelse er spørgsmålet. 

På den korte bane er presset for eksempelvis biogent CO2 minimalt.



Biogas 2.0 – Fugle som er landet
Udover en markant udvidelse så arbejder vi målrettet på at lykkes med:

• CO2 opsamling/Liquefaction.  CCS: Carbon Captur Storage. Nordsøen.

• Græsprotein.

• LBG – Flydende Biogas.

• Pyrolyse ”light”. 

• Net stabilisering / motordrift.

• VE- Sol/Vind.



CO2 fangst – CCS.  www.biocarb.dk

2022-4 Q: Etablering af Biocarb Solution. Biogent CO2 handel.
Sammen med 5 andre nordjyske Biogasanlæg.

2023: Etablering af værdikæde for CO2. FID.

2024: Salg til CCS. Partnerskab med INEOS Energy, Wintershall DEA.

2024/26: Trading af CO2, CCS, CCU, CDR mm.

Klima gris ☺



CO2 fangst – CCS.  www.biocarb.dk

Projektet skal bane vejen for:

• CCS til den industriens Sorte Co2.
Behovet her er enormt.

• Tyskland alene skal deponere 80 mio. 
tons CO2 uden for Tyskland.

• Nye nearshore/onshore CCS faciliteter.

• Den store ”skralde spand”, som kan 
rydde op i alle rest mængder.

Klima gris ☺



Græsproteinfabrik. 
• Der ønskes etableret en protein fabrik i 

2024/2025.

• Der indsamles græs og efterårsafgrøder fra 
oplandet som forarbejdes til flere 
værdistrømme.

• Proteinet vil i første omgang erstatte Soya 
import til grisefoder og senere hen human 
industrien.

• Restproduktet går i biogassen hvor det bliver 
omdannet til energi og gødning til nye 
græsmarker. Der arbejdes på at bruge 
reststrømme til foder, emballager mm.

• Synergien med biogassen er enorm. Sikre et 
biomassegrundlag for biogassen. Det ”rydder 
op” efter protein fabrikken og skaber 
gødningsværdi.

1
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LBG – Flydende gas til transport.
Lastbiler. 
• Omstillingen går stærkt i alle andre lande end DK.
• Stærk støtte model i specielt Tyskland.
• Danske LBG vil på den korte bane blive kært til Tyskland.

• På sigt må det forventes at der EU harmoniseres.

Skibsfart.
• Markedet er tilstede, men skræmt af 2022 priser.
• De asiatiske værfter bygger mange skibe til gas.
• Hvad vælger EU



Fjernvarme og Biogas
”Pyrolyse light"

Proteinanlæg bruger varme om 
sommeren

Et oplagt eksempel er Sindal Biogas’ plan 
om at producere proteinpulver af græs fra 
lokale marker. Det kræver meget varme, og 
produktionen foregår kun i 
sommerhalvåret. Netop i den periode er 
varmeforbruget mindst hos almindelige 
forbrugere i Sindal.

I dag skruer Sindal Varmeforsyning ned for 
sin produktion om sommeren. Ved at 
levere ekstra meget varme til Sindal Biogas 
kan varmeforsyningen holde sin produktion 
høj og dermed tjene penge hjem til 
forbrugerne, fordi flisværket producerer 
både el og varme i den samme proces.

Varme af restprodukt
Fjernvarmen kan også udnytte energi fra 
biogassen. Tørstof, som er et restprodukt 
fra produktionen af biogas, kan bruges i 
flisfyret hos Sindal Varmeforsyning. Her 
erstatter det dyrt indkøbt flis og er med til 
at sikre billig varme til forbrugerne i Sindal.

Fra anlæg til energipark
Sindal Biogas har en vision om at udvikle 
sig til en energipark, og her er det oplagt at 
arbejde sammen med de lokale 
varmeforsyninger. I fremtiden kan det bl.a. 
handle om at udveksle varme, så 
forbrugerne kan få endnu billigere varme.

• Gylle fiber kan bruges som biobrændsel i 
fjernvarmekedler.

• CO2 fangst kan monteres – CO2 til CCSU 
• Asken kan spredes ud på marken, hvor phosfor

frigives og kulstof lagres.
• Pyrolyse ”light”.’
• Varme synergierne er enorme mellem de to 

instanser.
• Mulighed for motordrift på de ”gamle” 

gasmotorer.



VE – Sol / Vind.
Sindal Biogas, arbejder med større projekter omkring sol og vind.

I samarbejde med lokale el forbrugere. 

Eget el forbrug skal dækkes. Det giver risikostyring og ikke mindst certifikat optimering.

Det er en forudsætning for P2X fremtiden at Biogasanlægget har ”kontrol” med el prisen. Og et god 
adgang til fjernvarme nette til spild varme.

Et Peak shaving projekt kunne være aktuelt.



Vi er klar til at forandre landbruget, 
energiforsyningen, varmeforsyningen og være en 

stor del af løsningen for landbrugets CO2.

Der er store muligheder og store risici forude.

Morten Glenthøj
K/AGRO.
mg@kagro.dk  
26233300

mailto:mg@kagro.d

