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Dansk landbrug i det 21. århundrede
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En del af løsningen 
Placeres landbrugene i overgangen mellem byerne 
og det åbne land vil de få optimale muligheder for 
at forsyne byen med fødevarer, energi  og procesan-
læg, og samtidigt levere de nødvendige næringsstof-
fer tilbage til produktionsarealerne i det åbne land.
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Projektet Pig City er et eksempel på 
den nye generation af jordløse land-
brug, der er så store, at mange stiller 
spørgsmålet: Hvorfor ikke bare placere 
dem i et industrikvarter?
Der er potentielt set mange synergief-
fekter og samfundsmæssige fordele 
ved at placere storlandbrug i indus-
trikvartererne, men de er endnu en 
helt ny typologi i byernes landskab. 
Dette forskningsprojekt undersøger 
derfor konskvenser og muligheder 
ved bynær landbrugsproduktion i Dan-
mark, gennem opstilling af 4 konkrete 
scenarier. Scenarierne kombinerer på 
forskellig vis fødevareproduktion med 
energiproduktion og rekreation, og 
giver billeder på nogle af de mange 
variationsmuligheder der findes, alt 
efter om anlæggene indpasses nær 
storbyen (Avedøre ved København), 
den lille provinsby (Pandrup i Nordjyl-
land), eller den mellemstore købstad i 
provinsen (Nakskov eller Maribo).

Baggrund
To af klodens helt store udfordringer 
er global opvarmning og produktion af 
fødevarer til den voksende befolkning. 
Det første kræver en reduktion i CO2 
udledningen, det sidste en øget produk-
tion. Man anslår at fødevareproduk-
tionen skal øges med op imod 45%, 
hvis vi skal have mad nok til alle i 2050. 
Disse to helt modsatrettede udfordring-
er rammer centralt ned i landbruget, 
der nødvendigvis må omstille produk-
tionen for at kunne imødekomme disse 
krav.

Den dominerende produktionsform 
af i dag har stadigt sine rødder i den 
industrielle revolution, med højt res-
sourceforbrug og store mængder af-
fald til følge. Der er åbenlyst behov 
for et nyt tankesæt i landbruget, 
baseret på langt mere ressource- 
og arealeffektive dyrkningsmetoder  
end dem vi ser i dag.

Hvis landbruget formår at optage 
dette paradigmeskift, kan samfun-
dets ressourceproblem faktisk vise 
sig at være nøglen til erhvervets 
fremtidige succes, idet to nye for-
retningsområder lander lige for fød-
derne af landbruget: produktion af 
grøn energi og procesanlæg der kan 
omdanne affaldsprodukter til energi 
- opgaver der med garanti vil være et 
voksende behov for langt ind i frem-

tiden. 

Et ‘jordløst landbrug’ beskriver et dyrehold uden 

jordtilliggende. 

Eksempelvis kan en svineproducent ved hjælp af 

miljøteknologi omdanne gyllen til rent vand og 

gødningspiller, der siden afsættes til en planteav-

ler eller et gartneri. Dette landbrug vil altså være 

afkoblet den direkte tilknytning til jorden, og kan 

producere slagtesvin uden at have marker i tilknyt-

ning bedriften.

Animalsk 
produktion 

Produktions 
væksthus

Blå biomasse 
produktion 

Grøn biomasse 
produktion Lokal bynær produktionRekreation 

Skovrejsning Biora�naderi Bioenergi AnlægBiogasanlægGenanvendelse af 
bygningsmasse   

Solfanger 
Synergi ml. procesanlæg Blå biomasseBioraffinaderi Lokal bynær produktionGenanvendelse af 

bygninger
BiogasanlægErhvervsgartneri SolanlægAnimalsk Produktion Synergi ml. procesanlægGrøn biomasseRekreationSkovrejsning

Pig City - et storlandbrug i industriel skala. Projekt udført for Realdania og fødevareproducenterne 
Søren Hansen og Mads Pedersen. Anlæggets udgør 50.000 m2 og det kan producere 20.000 slagtesvin 
og 1200 tons tomater om året. 
Illustration fra projektet, Gottlieb Paludan Architects og Nee Rentz-Petersen.
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Indledning Baggrund

Landbrug 63 %

Byer og veje 10 %

Skov 12 %
Kyster mm. 9 %

Andet 6 %



NAKSKOV MARIBO

PANDRUP

AVEDØRE

Maribo
Maribo ligger på Lolland, umiddelbart ud til motorvej E47 der forbinder Køben-
havn med Rødby Havn, og på sigt Femern forbindelsen til Tyskland. 
Byen er en ældre købstad, med i dag cirka 6000 indbyggere. Caseområdet 
udgør 61 hektar og ligger i en lomme mellem motorvejen og byen, dvs. helt 
tæt på flere boligområder og institutioner.

Nakskov
Nakskov var tidligere den største industriby på Lolland med bl.a. skibsværft 
og flere forarbejdningsvirksomheder til landbruget. (OTA fabrikkerne, sukker-
fabrikkerne mm.)
Kommunen har i den seneste kommuneplan udpeget et område syd for byen 
til Agro-industriområde. Dette område indgår i caseområdet, der i alt udgør 
166 hektar.

Avedøre
Avedøre Holme er beliggende umiddelbart syd for København, lige ud til mo-
torvej E20. I kommunen er der blot 2 landbrug. Industrikvarteret rummer bl.a. 
Avedøreværket, der er en af de primære energiforsyninger til København. 
Caseområdet er her mange små arealer, primært mellemrum og tilovers-
blevne arelaer mellem eksisterende bygninger.

Pandrup
Pandrup er en lille provinsby med små 3000 indbyggere. Byen ligger ud til 
en landevej, imellem Aalborg og Brønderslev. I kommunen er der en høj 
tæthed af større landbrug. Byens industrikvarter rummer bl.a. et mindre kraft-
varmeværk og et rensningsanlæg.
Caseområdet forbinder Pandrup med den nærliggende by Kaas, og er på 230 
hektar.
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4 Scenarier



Avedøre Holme er et relativt udbygget industriområde, med kun få helt frie byggegrunde. Strategien for 
Avedøre er derfor fortætning. I scenariet inddrages alle frie byggefelter, tagflader på eksisterende bygninger 
samt alle de mellemrum, rabatter og tiloversblevne arealer der ligger imellem eksisterende bygninger.

  Idékatalog  |  Avedøre

Avedøre Holme set fra Kalvebodbroen

Avedøre Værket Råstofhavn ErhvervsområdeTræpillelagreKøge Bugt (Øresund)

På Avedøre Holme er der mange tiloversblevne og ubenyttede arealer imellem bygningerne og langs vejene. Det grønne 
hovedgreb er derfor at fortætte med energiafgrøder på alle de arealer der i dag ikke benyttes.
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Avedøre fortætning med agroindustri, energiafgrøder og blå biomasse



Solanlæg (1)
På Avedøre Holme er der ca. 620.000 m2 ubenyttet tagflade
Solanlæg på 1/3 af dette areal kan producere:
Strøm (fra solceller) til 18.000 personer/år eller
Varmt vand (fra solfangere) til 180.000 personer/år

Solfanger 

Industriel fødevareproduktion i stor skala (6)
Driftsfællesskab mellem en svineproduktion og erhvervsgartneri 
leverer friske fødevarer til København

Produktions 
væksthus

Animalsk 
produktion 

Væksthusproduktion (7)
Gartnerier på i alt 8.5 hektar på Avedøre Holme kan 
for eksempel producere tomater svarende til 165.000 
personers årlige forbrug

Produktions 
væksthus

Synergi m. procesanlæg 

Synergi med byens procesanlæg (3)
På Avedøre Holme kan biogasanlæg og 
tanganlæg opnå synergier med rensn-
ingsanlægget og energiværket. 

Genanvendelse af bygninger (2)
Anvendes på Avedøre Holme til tang-
fermenteringsanlæg, biogasanlæg og 
som lagerfunktion.

Genanvendelse af 
bygningsmasse   

Blå biomasse 
produktion 

Blå biomasse (4)
Produktion af makroalger (tang) dyrket på liner i havet, til 
brug som proteinfoder til svin efter mælkesyreforgæring. 
Udgør op til 10 % af foderet, og erstatter sojaskrå.

Biogasanlæg (5)
Modtager gylle fra svineproduktion, affald fra svineproduktionens 
slagteri, grøntaffald fra gartnerierne, overskydende tang, opskyl-
let tang fra lokale kyster, slam fra rensningsanlægget samt øvrigt 
fødevareaffald fra industrikvarterets virksomheder.

Biogasanlæg

Grøn biomasse 
produktion 

Grøn biomasse (8)
På Avedøre Holme udlægges i alt 68 hektar til produktion af 
grøn biomasse som f.eks. enggræs, pil, rørgræs, elefantgræs 
eller poppel. I gennemsnit kan der således høstes 680 tons 
tørstof om året.
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Avedøre - fortætning med agroindustri og energiafgrøder
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Avedøre Holme domineres stadig af Avedøreværket som en stor samlende enhed, men anlægget opleves nu primært 
på baggrund af det nye grønne tæppe af energiafgrøder der sammenbinder alle de mange byggerier og tekniske an-
læg. I forgrunden set det nye biogasanlæg der bl.a. modtager gylle fra svineproduktionen, planterester fra gartneri-
erne, fødevareaffald fra øvrige virksomheder i området samt blå biomasse fra makroalgeproduktionen til havs.
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Nakskov set fra syd

Nakskov energiplantager og agroindustri i stor skala

OTA fabrikken Skibsværft (nedlagt)Rensningsanlæg DLG Fodersiloer Vandtårn

Caseområdet i Nakskov udgør 166 hektar, og er beliggende syd for det eksisterende industrikvarter, med flere 
nedlagte anlæg (skibsværft, møllevingefabrik mv). Grundet nærheden til både industri og åbent land, men 
til gengæld større afstand til boligområder, afprøves det her at udlægge et storskala agro-industriområde.

Byggefelt

Friholdt kile

Friholdt kile

Byggefelt

I Nakskov anlægges en plantage med forskellige energiafgrøder. 
En grundstruktur af læhegn skaber en konstant ramme. Planternes forskellige højder og høstinterval gør at den rumlige 
oplevelse konstant vil variere. To friholdte kiler foran byggefelterne sikrer fortsat kig mod Nakskov Fjord.
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  Idékatalog  | Nakskov



Blå biomasse 
produktion 

Blå biomasse (1)
Produktion af makroalger (tang) dyrket på liner i 
havet, til brug som protein foder til slagtesvin.
Restprodukterne afsættes til biogasanlæg, kombiner-
et med opsamlet tang fra lokalområdets strande.

Grøn biomasse 
produktion 

Grøn biomasse (2)
I Nakskov udlægges i alt 115 hektar til produktion af grøn biomasse.
På årsbasis kan der høstes gennemsnitligt 1150 tons tørstof.

Solanlæg (3)
I Nakskov Syd er der ca. 85.000 m2 ubenyttet tagflade
Solanlæg på 1/3 af dette areal kan producere:
Strøm (fra solceller) til 2.434 personer/år eller
Varmt brugsvand (fra solfangere) til 24.500 pers./år

Solfanger 

Genanvendelse af 
bygningsmasse   

Genanvendelse af eksisterende bygningsmasse (6)
Eksisterende haller anvendes her til procesanlæg og 
lager i forbindelse med omdannelse af makroalger til 
svinefoder.

Synergi m. procesanlæg 

Synergi med byens procesanlæg (7)
I Nakskov kan der bl.a. opnås synergier imellem 
rensningsanlæg, energiværk, biogasanlæg og bio-
raffinaderiet.

Bioraffinaderi (4)
Der er behov for i alt 3 bioraffinaderier i Danmark, 
heraf 1 på sjælland/øerne. Dette foreslås placeret i 
Nakskov, som en del af den nye agroindustri-klynge.

Biora�naderi
Biogasanlæg (5)
Modtager gylle fra svineproduktion, affald fra svine-
produktionens slagteri, grøntaffald fra gartnerierne, 
tang fra produktion af blå biomasse, slam fra rensn-
ingsanlægget samt øvrigt fødevareaffald.

Biogasanlæg

Industriel fødevareproduktion i stor skala (8)
Driftsfællesskab mellem en svineproduktion og erhvervsgartneri.

Produktions 
væksthus

Animalsk 
produktion 
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Nakskov - Agroindustri og energiplantager i stor skala



Nakskovs nye agroindustrikvarter vil danne en præcis kant mod vejen, med en vekslen imellem forskellige energiaf-
grøder og byggefelter til animalsk produktion og procesanlæg. Byens karakteristiske skyline med kirketårne og siloer 
er stadigt fremtrædende.
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  Idékatalog  |  Maribo

Maribo Ny skovbyggezone til agroindustri

Maribo set fra Nord/Øst.

Vandtårn Maribo Bio Energi Cement- og asfaltfabrik

Caseområdet i Maribo er et tiloversblevent areal der afgrænses af henholdsvis motorvejen og det eksisterende 
industrikvarter. Arealet er på 61 hektar, hvoraf størsteparten er beliggende i byzone. Grundet nærheden til 
byen, kobles energi- og fødevareproduktion her med rekreative tiltag.

I Maribo udlægges en skovbyggezone til det nye agro-industrikvarter. Byggefelter placeres som små øer inde i skoven. 
Caseområdet er beliggende umiddelbart omkring boligbebyggelser, og skoven anlægges derfor med henblik på at skabe 
rekreative værdier.

Rekreativ skov

Byggefelt

Motorvej E47

2322
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Rekreation (3)
I Maribo anlægges stiforbindelser, 
lysninger og aktivitetszoner i de nye 
skovrejsningsområder.  

Rekreation 

Solanlæg (6)
I Maribo Industrikvarter er der cirka 123.000 m2 ubenyttet tagflade
Opsættes solanlæg på 1/3 af dette areal kan der produceres:
Strøm (fra solceller) til 3.523personer / årligt eller
Varmt brugsvand (fra solfangere) til 35.533 pers. / årligt

Solfanger 

Genanvendelse af eksisterende bygninger (7)
Anvendes i Maribo som lagerfunktion for grøn biomasse eller øvrig 
agroindustri. 

Genanvendelse af 
bygningsmasse   

Biogasanlæg

Biogasanlæg (5)
Modtager her gylle fra svineproduktion, affald fra svineproduktionens 
lokalslagteri, grøntaffald fra gartneriet og øvrigt fødevareaffald fra 
industrikvarterets virksomheder

Skovrejsning

Skovrejsning (2)
I Maribo udlægges 43 hektar ny skov. 
Skovens sigte er rekreation, natur og 
vedproduktion.

Lokal bynær produktion

Lokal Fødevareproduktion (1)
8 hektar udlægges til frugtplantage, 
nyttehaver mm. ved siden af byens 
boligområder og institutioner.

Synergi m. procesanlæg 

Synergi med byens procesanlæg (8)
Biogasanlæg kan her opnå synergier med Maribo Energiværk, der 
kan afbrænde gassen sammen med de producerede energiafgrøder. 
Værket forsyner Maribo med fjernvarme, i dag afbrændes naturgas 
og træpiller.

Industriel fødevareproduktion i stor skala (4)
Driftsfællesskab mellem en svineproduktion og erhvervsgartneri. 
Enhederne kan i alt producere 900 tons tomater og 14.000 
slagtesvin om året.

Produktions 
væksthus

Animalsk 
produktion 

Maribo - Skovbyggezone med byggefelter til agroindustri



Maribos nye agroindustriområde er udlagt som skovbyggezone - udadtil mod motorvejen og det eksisterende indus-
trikvarter vil det nye område fremtræde som skov, og de nye bygningsanlæg vil kun være synlige i form af deres højeste 
dele som siloer og tanke.
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Pandrup rekreativ skov og energiskov forbinder 2 byer

Pandrup set fra hovedvej 55

Hovedvej 55 Messecenter Industriområde

Caseområdet i Pandrup udgør cirka 230 hektar, og inddrager hele det eksisterende industriområde samt arealerne 
imellem byerne Pandrup og Kaas, der ligger kun 1,5 km fra hinanden. Både byerne og Industrikvarteret er i dag 
meget løst bebygget, og strategien i Pandrup er derfor rumlig fortætning med energiafgrøder og rekreativ skov.

Energiskov

Rekreativ skov

Pandrup

Kaas

Pandrup og Kaas forbindes med rekreativ skov og energiskov. De rekreative skovarealer er nærmest byernes boligom-
råder og institutioner, mens energiskoven fortætter og omslutter det eksisterende industrikvarter ud imod Hovedvej 55. 

2928

  Idékatalog  |  Pandrup
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Rekreation (4)
I Pandrup anlægges stiforbindelser i de 
nye skovrejsningsområder, både i mellem 
de to byer og øst for Pandrup.

Rekreation 

Energiafgrøder (3)
100 hektar udlægges til rørgræs, pil, eng-
græs, poppel, elefantgræs og slætgræs.
Gennemsnitlig høst pr. år er 1000 tons 
tørstof.

Grøn biomasse 
produktion 

Solanlæg (5)
I Pandrup er der ca. 126.000 m2 ubenyttet tagflade
Solanlæg på 1/3 af dette areal kan producere:
Strøm (fra solceller) til 3.609 personer/år eller
Varmt vand (fra solfangere) til 36.400 personer/år

Solfanger 

Produktions 
væksthus

Produktionsvæksthus (6)
Overskydende energi fra biogasanlægget anvendes i et 
produktionsvæksthus. Væksthusets areal er 4 hektar, 
hvilket svarer til en årlig produktion af tomater til ca. 
75.000 personer.

Genanvendelse af eksisterende bygninger (7)
Anvendes i Pandrup som lagerfunktion for grøn bio-
masse, primært energiafgrøder produceret i området 
omkring industrikvarteret.

Genanvendelse af 
bygningsmasse   

Synergi m. procesanlæg 

Synergi med byens procesanlæg (9)
Biogasanlæg kan her opnå synergier med rensningsanlæg og energiværk. 
Slam fra rensningsanlægget kan indgå i produktionen af biogas, og gassen kan 
afbrændes på Jetsmark Energiværk (afbrænder i dag naturgas).

Biogasanlæg (8)
Modtager gylle fra nærliggende svineproduktioner, dybstrøelse fra kvægproduk-
tioner, grøn biomasse samt fødevareaffald fra industrikvarterets virksomheder. 
Anlægget er placeret hhv. 900 m. og 1300 m. fra nærmeste beboelse i Kaas og 
Pandrup. (Midstekravet er 500 m.)

Biogasanlæg

Pandrup - Rekreativ skov og energiskov forbinder 2 byer

Skovrejsning

Skovrejsning (2)
I Pandrup udlægges 40 hektar ny skov. 
Skovens sigte er rekreation og natur. 

Lokal bynær produktion

Lokal Fødevareproduktion (1)
8 hektar udlægges til frugtplantage, nytte-
haver ved siden af skolen og 
boligområderne i Kaas.
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Pandrups nye ansigt mod hovedvejen er energiskoven og den rekreative skov i byens nordlige udkant.
Et nyt biogasnlæg modtager gylle fra alle de mange landbrug i Pandrups opland, og forsyner byen og det nye 
gartneri med energi.



De fire eksempler viser hvordan det 
jordløse landbrug kan indgå i trans-
formationen af industriområder af 
grundlæggende helt forskellig karakter. 
Eksemplerne afspejler den store varia-
tion der ligger i både valg af funktioner, 
synergieffekter med byen og rekrea-
tive tiltag alt efter industriområdets 
beliggenhed, størrelse og nuværende 
funktioner. 
I en lille by som f.eks. Pandrup indgår 
ikke egentlig animalsk produktion, idet 
byen er omgivet af store landbrug. Her 
er det i stedet for mere interessant at 
forestille sig, hvordan et nyt stort fælles 
biogasanlæg for alle disse bedrifter kan 
generere energi til en hel by, og des-
uden indgå i et driftsfællesskab med et 
gartneri der skaber nye arbejdspladser 
i byen. 
I de kystnære byer som Nakskov og 
Avedøre indgår blå biomasse som en 
ny produktionsform, der viser sig at gå 
godt i spænd med især svineproduktion 
og biogasanlæg.
Energiafgrøder i forskellig form op-
træder i alle de fire eksempler, men 
det er primært i Nakskov og Pandrup 
at de placeres på egentlig landbrugs-
jord. Det er jo en balance hvor meget 
landbrugsjord det er klogt at inddrage 
til dette formål, men hvis problemstill-
ingen samtidigt ses i relation til Dan-
marks mål om at fordoble skovarealet, 
er der måske god grund til at gå videre 
af denne vej.

Projekternes fællesnævner er, at de 
alle bruger energiskov eller rekreativ 
skov som rygraden i det nye agro-indus-
trikvarters hovedstruktur. 
Beplantningen støtter de nye store 
landbrugsanlæg med at falde ind i 
landskabet, danner overgang mellem 
hhv. det åbne land og byerne og skaber 
desuden en rumlig fortætning af vores 
ofte meget løst bebyggede industrikvar-
terer.

De fire eksempler viser tilsammen 
hvordan det jordløse landbrug kan 
medvirke til at transformere det 20 år-
hunderes industrikvarter, så det kom-
mer et skridt nærmere kravet om grøn 
omstilling. 
Overordnet set skabes en ny type by-
landskab, hvor vores traditionelt set 
skarpe sondring imellem henholdsvis 
land/by og produktionslandskabet/
det rekreative landskab blandes sam-
men, og optræder i en ny form.

Konklusion

Pandrup Energiskov og rekreativ skov forbinder to byer. Maribo Agroindustri i ny skovbyggezone.

Nakskov Agroindustri og energiplantager i storskala. Avedøre Fortætning med energiafgrøder på alle ubenyttede arealer.
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Animalsk produktion
Storskala produktion af f.eks. slagtesvin eller fjerkræ. Produktionen er ’jordløs’ dvs. gylle 
og andre ekskrementer spredes ikke på marker, men behandles i separationsanlæg, bi-
ogasanlæg og pelleteringsanlæg. 
Produktionsanlæggene tænkes som en hybrid mellem den nuværende konventionelle og 
økologiske produktionsform: foder er økologisk, ligesom alle øvrige regelsæt for økologi 
efterleves - bortset fra kravet om adgang til det fri, idet man herved ikke får mulighed for 
at opsamle alle næringsstoffer, varme og CO2 fra dyrene.

Væksthusproduktion
Produktion af grøntsager, frugt eller blomster i storskala – eksempelvis tomat, agurk, 
salat, krydderurter, potteplanter eller snitblomster. 
Produktionen kan foregå i traditionelle væksthuse af glas eller polycarbonat, eller i 
lagerhaller uden brug af hverken dagslys eller jord (hydroponisk dyrkning). 
Væksthusproduktionen kan desuden kombineres med animalske produktioner, for at 
opnå energimæssige synergieffekter, jf. Pig City.

Blå biomasse produktion
Produktion af makroalger (tang), der dyrkes på liner i havet. Makroalgerne foreslås 
primært anvendt som proteinfoder (efter en fermenteringsproces) for hermed at kunne 
erstatte importeret soja-protein fra Sydamerika. Makroalgerne kan på sigt også anv-
endes som højværdistoffer som olier eller kosttilskud. Restprodukterne anvendes som 
biomasse til energiproduktion i biogasanlæg sammen med opsamlet tang fra strande 
i lokalområdet. Dyrkning af østers og muslinger på samme anlæg kan sammentænkes 
med denne funktion.

Grøn biomasse produktion
Produktion af grøn biomasse som pil, poppel, hør, hamp, elefantgræs, rørgræsser eller 
efterafgrøder. Både 1- og flerårige vækster, der høstes enten hvert år eller i intervaller 
på 3 år eller mere. Områderne kan også kaldes energi-skov. Tænkes primært at plac-
eres på tiloversblevne arealer i industrikvartererne, eller på endnu ikke byggemodnede 
grunde i relation hertil. Forsinkelsesbassiner til regnvand kan integreres i disse plant-
ninger.

Animalsk 
produktion 

Produktions 
væksthus

Blå biomasse 
produktion 

Grøn biomasse 
produktion 

Bioenergi AnlægBiogasanlæg

Genanvendelse af 
bygningsmasse   

Solfanger 

Synergi ml. procesanlæg 

Genanvendelse af bygningsmasse  
Den stigende tendens til at flere og flere virksomheder vælger at flytte deres produk-
tion væk fra Danmark medfører at mange bygninger i industrikvartererne står overfor 
at skulle omstilles til en ny funktion. 
Det foreslås derfor at inddrage dele af den eksisterende bygningsmasse til agroindustri-
elle formål såsom lagerfunktioner for eksempelvis biomasse, tankanlæg, maskiner eller 
foder til den animalske landbrugsproduktion.

Solanlæg
I de seneste år er der sket en udbygning i andelen af solanlæg, enten i form af nye 
solcelleanlæg på parcelhuse eller fælles solfangeranlæg placeret på marker i det åbne 
land nær byerne. Æstetisk set er det sjældent den bedste løsning, ligesom det er prob-
lematisk at inddrage landbrugsarealer til tekniske anlæg af denne karakter. Det foreslås 
derfor at placere fælles solanlæg på ubenyttede tagarealer i industrikvarterer, da det 
ofte netop er fra industrikvarteret at den kollektive energiforsyning udgår. Man undgår 
her at inddrage landbrugsjord, men dobbeltudnytter altså i stedet eksisterende arealer.

Biogasanlæg
Biogasanlæg der omsætter områdets biomasse og affaldsprodukter til energi (varme 
og strøm). Eksempler på hvad der kan forgasses i et biogasanlæg er gylle fra grise, 
køer eller høns, planteaffald fra gartnerier, dybstrøelse fra kvægstalde, slagteriaffald, 
fødevareaffald, makroalger, opsamlet tang fra strande eller energiafgrøder som roe-
toppe, kløvergræs, enggræs, rørgræs eller diverse efterafgrøder. Gassen afbrændes på 
byernes eksisterende energiværker.

Synergi mellem procesanlæg 
Agroindustriens proces- og energianlæg (biogas, ethanol, solenergi, algebassiner og 
lign.) kobles med byens procesanlæg som eksempelvis affaldsforbrændning, kraft-
varmeværker eller rensningsanlæg. 
Eksempelvis kan slam fra resningsanlæg genere energi, hvis de puttes i et biogasanlæg, 
kraftvarmeværkerne kan afbrænde den producerede gas fra biogasanlægget osv.



Skovrejsning

Rekreation 

Biora�naderi

Lokal bynær produktion

Skovrejsning
Skovrejsning hvor det primære formål er at skabe rekreative værdier for byen, bedre 
vilkår for flora og fauna, lagring af CO2 eller produktion af træ og ved.
Skovrejsningsområderne kan enten etableres som permanent braklægning, således at 
områdets ’frøbank’ og tilstødende beplantninger bestemmer skovens karakter, eller 
skoven kan plantes med udgangspunkt i specifikke skovrejsningstyper der er sammen-
sat for at opfylde bestemte formål.

Lokal fødevareproduktion
’Urban Farming’- er betegnelsen for en mangfoldig produktion af fødevarer i mindre 
skala, primært drevet af privatpersoner, foreninger eller institutioner (skoler, børne-
haver, plejehjem osv.).
Områderne kan bestå af frugtplantager, drivhuse, nyttehaver m.v., og vil derfor især 
være oplagte at placere i industriområder med en beliggenhed helt tæt på boligom-
råder eller institutioner.

Rekreation
Nogle af byens rekreative tilbud integreres i industriområdets eksisterende bygninger 
og udearealer, eksempelvis sportshaller, klatrevægge, skaterbaner, stiforløb med mere. 
Der er en nær kobling til den rekreative skovrejsning, idet dette netop skaber grundlag 
for rekreative aktiviteter med forskellig karakter.

Bioraffinaderi
Et bioraffinaderi kan eksempelvis producere organiske syrer, bioetanol eller protein-
foder til den animalske produktion. Input til raffinaderierne er i dag typisk afgrøder, der 
også kunne have været brugt som fødevarer eller foder (majs, sukkerroer eller lign.). 
Målet med 2. generationsanlæggene er dog at det primære input skal bestå af affald 
fra andre produktioner.
Man anslår at der er behov for cirka to bioraffinaderier i Jylland, og et på Sjælland eller 
øerne.
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