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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. Anlægget er selvforsynende med energi, og har desuden et anslået årligt energioverskud på 6000 MWh.
Illustration fra projektet, Gottlieb Paludan Architects og Nee Rentz-Petersen.

Et ‘jordløst landbrug’ er et dyrehold uden jordtil-
liggende. Eksempelvis kan en svineproducent ved 
hjælp af miljøteknologi omdanne gyllen til rent 
vand og gødningspiller, der siden afsættes til en 
planteavler eller et gartneri. 
Dette landbrug vil altså være afkoblet den direkte 
tilknytning til jorden, og kan producere slagtesvin 
uden at have marker tilknyttet bedriften.
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Indledning
Projektet Pig City er et eksempel på den 

nye generation af jordløse landbrug, der 

er så store, at mange stiller spørgsmålet: 

Hvorfor ikke bare placere dem i et indus-

trikvarter?

Anlæg som Pig City er baseret på anven-

delse af miljøteknologi, der dels mindsker 

produktionens miljøpåvirkning og lugt-

gener, og som dels genererer energi fra 

anlæggets mange affaldsprodukter. De 

producerer altså ikke bare fødevarer men 

også energi. Der kan derfor være gode 

grunde til at placere disse anlæg nærmere 

de større byer, hvor den overskydende 

energi kan afsættes, og hvor anlæggene 

samtidigt kan opnå synergier med byens 

øvrige procesanlæg så som affaldshånd-

tering, spildevandsrensning mm.

Baggrund

To af klodens helt store udfordringer 

er global opvarmning og produktion af 

fødevarer til den voksende befolkning. 

Det første kræver en reduceret udledning 

af CO2, det sidste en øget produktion. 

Man anslår at fødevareproduktionen skal 

øges med op imod 45%, hvis vi skal have 

mad nok til alle i 2050.

Disse to helt modsatrettede udfordringer 

rammer centralt ned i landbruget, der 

nødvendigvis må omstille produktionen 

for at kunne imødekomme disse krav.

Den dominerende produktionsform af i 

dag har stadigt sine rødder i den indus-

trielle revolution, med højt ressourcefor-

brug og store mængder affald til følge. 

Der kan være mange synergieffekter og 

samfundsmæssige fordele ved at placere 

storlandbrug i industrikvartererne, men 

de er endnu en helt ny typologi i byernes 

landskab. 

Dette forskningsprojekt undersøger der-

for konskvenser og muligheder ved bynær 

landbrugsproduktion i Danmark, gennem 

opstilling af 4 konkrete scenarier. 

Scenarierne kombinerer på forskellig vis 

fødevareproduktion med energiproduk-

tion og skovrejsning, og giver billeder på 

nogle af de mange variationsmuligheder 

der findes, alt efter om anlæggene det 

skal indpasses nær storbyen (Avedøre ved 

København), den lille provinsby (Pandrup 

i Nordjylland), eller den mellemstore køb-

stad i provinsen (Nakskov eller Maribo).

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 procesanlæg, 
og samtidigt levere de nødvendige næringsstoffer til-
bage til produktionsarealerne i det åbne land. 

Der er åbenlyst behov for et nyt tankesæt 

i landbruget, baseret på langt mere res-

source- og arealeffektive dyrkningsmetod-

er, end dem vi ser i dag.

Hvis landbruget formår at optage dette 

paradigmeskift, kan samfundets ressour-

ceproblem faktisk vise sig at være nøglen 

til erhvervets fremtidige succes. Helt nye 

forretnings- områder lander lige for fød-

derne af landbruget: produktion af grøn 

energi og procesanlæg til udnyttelse og 

omdannelse af samfundets affaldsres-

sourcer - opgaver der med garanti vil være 

et voksende behov for langt ind i fremtid-

en. 

Dette forskningsprojekt undersøger nogle 

af de mange forskellige muligheder det vil 

give at rykke landbruget nærmere byen, 

og giver billeder på hvordan det helt konk-

ret kan komme til at se ud når fødevare-

produktion kombineres med energipro-

duktion og skovrejsningsområder.



Danmark er verdens mest intensivt dyrkede land.  63% af vore 43.000 km2 forvaltes af landbruget, hvoraf 81% benyttes til dyrkning af foder. Rundt regnet anvendes altså 
50% af Danmarks areal til at dyrke foder til den animalske produktion (primært svin og køer). I alt producerer vi fødevarer til 15 mio. mennesker. 
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Arealanvendelsen i Danmark

Tiden hvor landbruget var alene om at for-

valte arealerne i det åbne land er forbi. 

I dag skal flere parametre som byud-

vikling, fritidsformål og ikke mindst natur, 

miljø- og klimainteresser tilgodeses, og 

arealerne i det åbne land er derfor under 

stigende pres. 

Danmark er verdens mest intensivt dyrk-

ede land. Hele 63% af det samlede areal 

indgår i landbrugsdriften, hvoraf hoved-

parten (81%) anvendes til dyrkning af fod-

er til primært svin og køer1. Til sammen-

ligning udgør landbrugsarealet kun 28% 

af Hollands samlede areal, eller 24% i EU 

som gennemsnit. Med udgangspunkt i be-

hovet for en grøn omstilling af vores ener-

gi- og fødevareproduktion, kan man derfor 

godt sætte spørgsmålstegn ved både den 

økonomiske og økologiske bæredygtighed 

i at anvende hele 50% af landets samlede 

areal til dyrkning af foder til den animal-

ske produktion. 

1 Med til det danske landbrugsareal bør måske endda 
også regnes de arealer i primært Sydamerika hvorfra 
vi importerer proteinfoder (særligt sojakager der bru-
ges til svinefoder). Arealerne der anvendes til at dyrke 
dette, svarer til 30 % af det danske landbrugsareal 
Importen af proteinafgrøder til EU har totalt set givet 
anledning til rydning af 7,5 millioner hektar regnskov 
og anden skov i perioden fra 1990 til 2008.

Landbrug 63 %

Byer og veje 10 %

Skov 12 %
Lysåben natur 9 %

Andet 6 %

Heraf anvendes:

81% til dyrkning af foder til husdyr

9% til fødevarer til mennesker        

10% til andre afgrøder (industriprodukter)  

Udviklingen indenfor miljøteknologi 

muliggør nu et ændret balanceforhold 

imellem den animalske produktion og 

jordtilliggendet. Men der er stadig behov 

for at udvikle nye energi-, næringsstof- og 

arealeffektive metoder til at producere 

fødevarer og især foder til den animalske 

produktion, hvis landbruget skal oprethol-

de den nuværende produktion.

Verdens mest intensivt dyrkede lande

1. Danmark        63,0 %
2. Bangladesh       54,9 %
3. Moldavien       53,8 %

Til sammenligning:

Tyskland:          33 %
Holland:           28 %
EU landende i gennemsnit:         24 %



Ny Skov - I Danmark er der i dag 5345 km2 skov, hvilket 
svarer til omkring 12% af det samlede areal. Det er 
besluttet at fordoble skovarealet i løbet af de næste 
ca. 80 år. Helt konkret skal et areal på ca. 5000 km2 
omlægges til skov. Det svarer til godt 3/4 af Sjællands 
areal. 

Energi - Landbruget er en vigtig 
brik i den grønne omstilling og 
skal fremover øge produktionen 
af energi fra bl.a. gylle (biogas) 
samt grøn og blå biomasse.
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Grøn biomasse 
produktion 

Baggrund

Vedvarende energi og landbruget 

I forhold til omlægningen til vedvarende 

energi, forventer Energistyrelsen at den 

største tilvækst fremover vil komme fra 

træ, helt konkret i form af importerede 

træpiller1. 

Det synes dog oplagt at landbruget får en 

større andel i dette, i form af for eksem-

pel træflis fra energiafgrøder som pil og 

poppel. Afgrøderne kan dyrkes på arealer 

der i dag er marginale2 En udbygning af 

biogasproduktionen bør også ligge lige 

for i et land, hvor der slagtes cirka 25 mio 

svin om året. Endeligt er den blå biomasse 

oplagt at kombinere med både biogas og 

grøn biomasse produktion. 

Fordelen ved energi produceret på ener-

giafgrøder og biogas er, at de er rigtigt 

gode i kombination med andre vedvaren-

de energityper som sol og vind - idet 

denne energiform kan lagres, og tages 

i anvendelse de dage hvor det hverken 

blæser eller er solskin.

Der er derfor god grund til at landbrugets 

produktion af energi fremover vil vokse, 

og at energiproduktion bliver en næsten 

lige så vigtig produktionsgren som pro-

duktionen af fødevarer.

Det antages således at: Landbrug = 

produktion af fødevarer + energi.

Alle fire scenarier er derfor bygget op om-

kring en kombination af fødevareproduk-

tion og energiproduktion.

1 Se tabel s. 91
2 Som f.eks. områder langs motorveje og andre in-
frastrukturelle anlæg, som fortætning af de mange 
halvtomme industrikvarterer eller som grøn hoved-
struktur ved nye større anlægsarbejder i det åbne land.

Skovrejsning og energiafgrøder

Med til historien om arealanvendelsen i 

Danmark hører, at man med det nation-

ale skovprogram har besluttet at fordoble 

skovarealet i Danmark, så det kommer til 

at dække cirka 25% af landets samlede ar-

eal i løbet af en trægeneration, dvs. cirka 

80 år. Det svarer til at cirka 3/4 af Sjæl-

lands areal skal omlægges til skov. 

Det kommer uden tvivl til at kræve en stor 

planlægningsindsats, hvis ambitionen om 

at fordoble skovarealet skal nås.

Formålet med at forøge skovarealet er dels 

at tilgodese friluftslivet (særligt i bynære 

områder), sikre rent drikkevand, produk-

tion af energi, forbedre levemuligheder 

for plante- og dyreliv, samt at lagre CO2. 

Almindeligvis lokaliseres skovrejsning i 

tilknytning til enten drikkevandsbeskyt-

telsesområder eller friluftsliv og rekrea-

tion. Hvis målet om et skovareal på 25% 

skal nås, bør skovrejsning fremover indgå 

som et fast element i forbindelse med bl.a. 

byudvikling eller større anlægsarbejder i 

det åbne land. Her kan det desuden være  

et instrument til at støtte den rumlige og 

æstetiske indpasning de nye anlæg.

Ny skov målrettes mod forskellige para-

metre; den rekreative skov, skoven med 

højt naturindhold eller skoven plantet for 

at opnå en højt udbytte af vedproduktion. 

Alle tre typer er relevante når fødevare-

produktion og øget produktion af ved-

varende energi skal sammentænkes med 

industriområder i byernes periferi.

Nye afgrøder i det jordløse landbrug

I forbindelse med anlæggelsen af jordløse 

landbrug i industrikvarterer, er der særligt 

to afgrødetyper der har potentiale til at 

skabe synergieffekter mellem de nye pro-

duktionsanlæg, byerne og de begrænsede 

arealressourcer i det åbne land: 

Mikroalger (planteplankton) og makroal-

ger (tang).

Flere af disse afgrøder kan potentielt set 

dobbeltudnyttes til både foder og ener-

gi, og samtidigt omsætte næringsstoffer 

(som f.eks. rensning af spildevand eller 

CO2 fra kraftvarmeværker).

Alger besidder et stort, men endnu næsten 

uudnyttet potentiale i forhold til både 

foder, energiformål og fødevarer. Således 

kan fra makroalger (tang) efter en fermen-

teringsproces udvindes proteinfoder til 

svin, hvorefter restproduktet kan bruges 

som biomasse til energiformål. Makroalg-

er kan f.eks. dyrkes på liner i havet. 

Mikroalger (planteplankton) kan f.eks. 

bruges til at fremstille biodiesel1, men har 

desuden et højt indhold af protein, amin-

osyrer, umættede fedtsyrer og flere andre 

værdifulde stoffer i sundhedsøjemed, og 

kan derfor bruges i alt fra kosmetik, oli-

er, kosttilskud, medicin og som tilsætning 

til fødevarer. For at sikre både arealeffek-

tivitet og økonomisk rentabilitet, bør af-

grøderne dobbeltudnyttes således at man 

udvinder højværdiprodukter (aminosyrer, 

olier mv.) inden de anvendes til energi 

eller foder.

1 I Danmark er dog klimaet en begrænsende faktor i 
forhold til udendørs dyrkning af mikroalger.

Blå biomasse 
produktion 



Animalsk 
produktion 

Produktions 
væksthus

Blå biomasse 
produktion 

Grøn biomasse 
produktion 
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Piktogrammer

Piktogrammer

På de følgende sider gennemgås de spille-

brikker der indgår som den funktionelle 

basis i udarbejdelsen af projektets fire 

scenarier. 

Funktionerne er udvalgt ud fra de ten-

denser der tegner til at være mest lovende 

i forhold til at løse de udfordringer vi som 

samfund har med produktion af fødevar-

er, energi og bæredygtig ressourcehånd-

tering.

Desuden indgår funktioner der henvender 

sig til byernes borgere, i form af rekrea-

tive elementer der kobles med nogle af de 

valgte funktioner.

I hver af de fire case-byer anvendes forskel-

lige kombinationer af piktogrammerne, 

alt efter hvilke lokale forudsætninger og 

behov byerne har. 

De 12 piktogrammer gennemgås på de 

følgende sider, med en kort beskrivende 

tekst, der kort forklarer hvordan funk-

tionen generelt kan tænkes at indgå i de 

opstillede scenarier. 

I den enkelte case beskrives det hvor og 

hvordan funktionen helt konkret vil indgå, 

samt hvor store mængder energi, fødevar-

er eller andre output der kan opnås på det 

konkrete sted.

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, bioga-

sanlæg 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 an-

vendes 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.



Genanvendelse af 
bygningsmasse   

Solfanger 

Lokal bynær produktion

Rekreation 

Skovrejsning

Biogasanlæg

Biora�naderi
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Genanvendelse af bygningsmasse  

Den stigende tendens til at flere og flere virksomheder vælger at flytte deres produktion 

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.

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.

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.

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.

Synergi mellem procesanlæg 

Agroindustriens proces- og energianlæg (biogas, ethanol, solenergi, algebassiner og 

lign.) kobles med byens procesanlæg som eksempelvis affaldsforbrændning, kraftvar-

meværker eller rensningsanlæg. 

Eksempelvis kan slam fra resningsanlæg genere energi, hvis de puttes i et biogasanlæg, 

kraftvarmeværkerne kan afbrænde den producerede gas fra biogasanlægget osv.

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.

Synergi m. procesanlæg 

Bioraffinaderi

Et bioraffinaderi kan eksempelvis producere organiske syrer, bioetanol eller proteinfod-

er 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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Pandrup er en lille provinsby med små 3000 indbyg-
gere. 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 kraftvarmeværk og et rensningsanlæg.
Caseområdet forbinder Pandrup med den nærliggende 
by Kaas, og er på 230 hektar.

Pandrup

Avedøre Holme er beliggende umiddelbart syd for 
København, lige ud til motorvej E20. I kommunen er 
der blot 2 landbrug. Industrikvarteret rummer bl.a. 
Avedøreværket, der er en af de primære energiforsy-
ninger til København. 
Caseområdet er her mange små arealer, primært mel-
lemrum og tiloversblevne arelaer mellem eksisteren-
de bygninger.

Avedøre

Nakskov var tidligere den største industriby på Lol-
land med bl.a. skibsværft og flere forarbejdnings-
virksomheder til landbruget. (OTA fabrikkerne, suk-
kerfabrikkerne mm.) Kommunen har i den seneste 
kommuneplan udpeget et område syd for byen til 
Agro-industriområde. Dette område indgår i caseom-
rådet, der i alt udgør 166 hektar.

Nakskov

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

Maribo

NAKSKOV MARIBO

PANDRUP

AVEDØRE

Udpegning af byer

Udpegningen af de fire byer til projektets 

case undersøgelser er sket ud fra inten-

tionen om at finde nogle principielt set 

forskellige typer; størrelsesmæssigt, in-

frastrukturelt, geografisk mm.

•Industriområdets beliggenhed i forhold 

til boligområder

•Industriområdets beliggenhed i forhold 

til primær infrastruktur

•Byens størrelse

•Byens geografiske beliggenhed

Byerne repræsenterer hver især en generel 

type, således at de scenarier der opstilles 

også kan overføres til andre lokaliteter.
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Kunstigt tørlagt areal

Morænelandskab (lerbund)

Signaturer

Hedeslette

3 Efter Per Smed ‘Landskabskort over Danmark’

4 Industrikvarteret Avedøre Holme er anlagt i 1960’erne på et kunstigt inddæmmet areal i Køge Bugt.                            Kort mål 1:25.000

2 Beliggenhed i forhold til primær infrastruktur
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Avedøre
Landskab og bebyggelse
Avedøre ligger ud til den nordlige del af 

Køge Bugt, syd for København. 

Området blev kunstigt inddæmmet i 

1960’erne, for at skabe plads til et nyt in-

dustrikvarter i kanten af byen. 

Landskabet var før et lavvandet kystom-

råde med rørskove og et rigt fugleliv, men 

fremstår i dag gennemreguleret af diger, 

grøfter og afvandingskanaler.  

Beplantningen i Avedøre består overve-

jende af egetræer plantet i rækker langs 

områdets primære veje. Flere steder får 

ubebyggede parceller og øvrigt tilovers-

blevne arealer lov til at ligge uberørt hen. 

Nogle af disse arealer er ved at springe i 

skov, og konturerne af landskabet som 

det så ud før 1960’ernes afvanding og ud-

jævning kan her svagt fornemmes.

På den anden side af motorvej E20 ligger 

byen Avedøre med cirka 15.000 indbyg-

gere. Byen er en typisk forstad med store 

parcelhuskvarterer, et butikscenter, sta-

tion og institutioner, hovedparten anlagt 

i 1970’erne. Byen grænser op til Hvidovre 

mod øst, Brøndby Strand mod vest og 

Brøndbyøster mod nord.

Industrikvarter og case-område 
Avedøre Holme er Danmarks største indus-

triområde, og blev etableret mellem 1957 

og 1966. Industrikvarteret udgør cirka 475 

hektar hvilket svarer til 1/5 af Hvidovre 

Kommunes samlede areal.

Hovedankomsten til området er markant, 

idet det sker igennem en 300 meter lang 

kontorbygning. Herfra bevæger man sig 

rundt i området via brede veje, anlagt i en 

grid-struktur. 

Området er meget rationelt disponeret, 

med store og regulære byggeparceller, og 

byggerierne er derfor tilsvarende store. 

Parallelt med flere af vejene i området lig-

ger afvandingskanaler og diger. 

Mellem veje og byggeparceller er der 

grønne rabatter på 5-10 meter, som oftest 

uden funktion eller særlig planlægning.

Industrikvarterets nordlige del domineres 

af private virksomheder, mens den sydlige 

del karakteriseres af tekniske anlæg som 

vindmøller, kloakværk, rensningsanlæg og 

Avedøreværket som det absolut mest mar-

kante anlæg i hele området. Avedørevær-

ket er både et vartegn for industrikvar-

teret, men også for hele den nordlige del 

af Køge Bugt. 

  Scenarier  |  Avedøre
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8 Avedøre Holme set fra Kalvebod Fælled. Områdets karakteristiske vartegn Avedøreværket opleves på baggrund af et mylder af industribygninger, tekniske anlæg og 
oplag af råstoffer.

Avedøre værket Råstofhavn Erhvervsområde Kalvebodbroen (E20)TræpillelagreKøge Bugt (Øresund)
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Byzone

Industrizone

Primært vejnet

Jernbane

Avedøre værket Industriområde Industriområde Motorvej E20 Villakvarter

5 Avedøre Holme ligger i direkte tilknytning til den primære infrastruktur, motorvej E20, Københavns hovedindfaldsvej fra syd. 
Kort over bebyggelser og infrastruktur, mål 1:50.000.

7 Beplantningsstrukturen på Avedøre Holme er kendetegnet ved at være fragmenteret og i det hele taget meget sparsom. 
Kort over skov og levende hegn, mål 1:50.000. 

Skov / Plantage

Læhegn

Vand

6 Principsnit mål 1:5.000



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

Fakta - Avedøre

Hvidovre Kommune

Indbyggere i Avedøre 15.501

Befolkningstæthed i kommunen 2193 indbyggere / km²

Andel af befolkning i bymæssig bebyggelse 100 %

Antal landbrug i kommunen 3

Case-områdets areal 16 hektar frit byggefelt

29  Scenarier   |  Avedøre

Avedøreværket

Rensningsanlæg

Lystbådehavn

Boligområde

Kalvebodbroen

Råstofshavn

Kuloplag

Træpillelagre

E20

E20

E20
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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.

Beplantning
På Avedøre Holme plantes energiafgrøder 

på alle tiloversblevne arealer langs veje, 

områdets kanter ud imod Køge Bugt og 

ubenyttede arealer imellem bygningerne. 

Tanken er altså at lave en rumlig fortæt-

ning af området ved hjælp af energiaf-

grøder af forskellig karakter. 

De primære plantevalg kunne være rør-

græsser, pil, industrihamp, elefantgræs 

og poppel.

På de kystnære arealer foreslås lave og 

hjemmehørende plantetyper som rørgræs 

og enggræs. Afgrøderne høstes hvert år, 

og holder dermed området åbent udadtil.

Omkring rensningsanlægget, tekniske 

anlæg samt rabatter og åbne arealer im-

ellem bygningerne plantes pil, industri-

hamp eller elefantgræs.

Langs områdets indre hovedveje plantes 

poppeltræer, der hurtigt når en højde på 

ca. 10-12 meter og herefter kan høstes. 

Dette gentages hvert femte år. 

Poppel

Pil

Industrihamp

Elefantgræs

Rørgræs
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Solanlæg (1)
På Avedøre Holme er der ca. 620.000 m2 ubenyttet tagflade
Opsættes solanlæg på 1/3 af dette areal kan der produceres:
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 fødevarer til København og omegn.

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 biogasanlægget opnå synergier med rensnings-
anlægget og energiværket. Overskudsslam fra rensningsanlægget kan 
indgå som gødning til energiafgrøderne eller i produktionen af biogas. 
Den producerede gas kan afbrændes på Avedøreværket.

Genanvendelse af eksisterende bygninger (2)
Anvendes på Avedøre Holme til tangfermenteringsanlæg, 
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 svinenes foder, som erstatning for sojaskrå.

Biogasanlæg (5)
Modtager gylle fra svineproduktion, affald fra svineproduktionens 
slagteri, grøntaffald fra gartnerierne, overskydende tang, opskyllet 
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 pop-
pel. Afgrøderne plantes på alle ubenyttede arealer såsom rabatter, 
tiloversblevne arealer imellem bygninger og langs kysterne.
I gennemsnit kan der således høstes 680 tons tørstof om året.
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Avedøre - fortætning med agroindustri, blå biomasse 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 anlæg. 
I forgrunden set det nye biogasanlæg der bl.a. modtager gylle fra svineproduktionen, planterester fra gartnerierne, 
fødevareaffald fra øvrige virksomheder i området samt blå biomasse fra makroalgeproduktionen til havs.
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Kunstigt tørlagt areal

Morænelandskab (lerbund)

Hedeslette

Tunneldal

NAKSKOV
E 47

3. Efter Per Smed ‘landskabskort over Danmark’

2. Beliggenhed i forhold til primær infrastruktur

Signaturer

4 Nakskov Syd var i 1960’erne det største industriområde på Lolland, idet området bl.a. husede et skibsværft, OTA- samt sukkerfabrikker                         Kort mål 1:25.000
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Nakskov
Landskab og bebyggelse
Nakskov er beliggende i bunden af 

Nakskov Fjord, på den vestligste del af Lol-

land. Det åbne fjordlandskab karakteris-

eres af mange småøer, næs og lavtliggen-

de landområder. Fjorden var oprindeligt 

større end i dag, men kunstig tørlægning 

af fjordens indre arealer har reduceret 

størrelsen en del. Terrænet omkring Nak-

skov er derfor meget fladt, stort set uden 

højdeforskelle. 

Landskabet nord, øst og syd for byen er 

et åbent landbrugslandskab, med enkelte 

spredtliggende skovpartier og flere ny- 

etablerede skovrejsningsområder i byens 

nordlige kant.

Nakskov er Lollands største by med sine 

små 13.000 indbyggere. Byen var tidlig-

ere en stor industriby, primært på grund 

af sukkerfabrikkerne og skibsværftet. 

Værftet var i slutningen af 1960’erne den 

største arbejdsplads på Lolland-Falster 

men blev lukket i 1987, og er i dag delvist 

nedrevet. Sukkerfabrikkerne er stadigt i 

funktion, og er med deres højde og drøjde 

markante indslag i bybilledet fra mange 

vinkler. 

Nakskovs gamle bydel, station, nyere boli-

gområder og institutioner er alle placeret 

nord for havnen. Syd for havnen ligger 

industriområdet Stensø, samt et større 

boligområde opført til arbejderne på 

skibsværftet. 

Ankommer man til Nakskov fra syd, ses 

byens karakteristiske profil med sukker-

fabrikker, kirketårne og siloer side om 

side, som en tydelig fortælling om byens 

historie som stor industriby i det 20. 

århundrede. 

Industrikvarter og case-område
Det eksisterende industrikvarter, Stensø, 

rummer flere storskala bygninger og tekn-

iske anlæg. 

Størst er den tidligere Vestas fabrik, an-

lagt på nogle af skibsværftets gamle ar-

ealer. Fabrikken lukkede i 2009, og har 

stået tom siden. 

Industriområdet rummer desuden et ren-

sningsanlæg, en genbrugsplads og et 

nyere kraftvarmeværk.

Syd for industriområdet ligger sukkerfab-

rikkernes slaggebassiner, hvor resterne 

fra sukkerroerne anbringes efter at suk-

keret er presset ud. 

Flere afvandingskanaler skærer sig igen-

nem området, hvor der desuden er opstil-

let tre vindmøller. 

Alle omkringliggende arealer er tradi-

tionelt jordbrugslandskab med afgrøder 

som bl.a. maltbyg, sukkerroer og hvede.

  Scenarier  |  Nakskov
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8 Nakskov set fra syd. Byen har fra denne side en karakteristisk profil med sukkerfabrikker, kirketårne og siloer side om side, der afspejler byens historie som stor industriby i det 20. 
århundrede. 

OTA fabrikken Skibsværft (nedlagt)Renseanlæg Vestas møllevingefabrik DLG Fodersiloer Vandtårn Kalk- og mørtelværkerne



42 Det Jordløse Landbrug i Industrikvarteret 43  Scenarier  |  Nakskov

Hovedvej 9

6 Principsnit mål 1:5.000

Nakskov Fjord

Nakskov 
indre
fjordStore Vejlø 

Skov

Sæbyholm
Skov

LandzoneSlaggebassinner Industrikvarter Havnebassin

Byzone

Industrizone

Primært vejnet

Jernbane

5 Nakskov er den vestligste by på Lolland. Hovedvej 9 passerer nord om byen, hvorfra den primære ankomst til byen sker.
Kort over bebyggelser og infrastruktur, mål 1:50.000.

7 Beplantningsstrukturen omkring Nakskov kendetegnes ved de mange mindre skovpartier, der planlægges sammenkædet 
via udlæg af et større skovrejsningsområde nord for byen (nærmest byens boligområder).
Kort over skov og levende hegn, mål 1:50.000. 

Skov / Plantage

Læhegn

Vand

Planlagt ny skov



Caseområdet i Nakskov udgør 166 hektar, og er beliggende syd for det eksisteren-
de 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.

Fakta - Nakskov

Lolland Kommune

Indbyggere i Nakskov 13.866

Befolkningstæthed i kommunen 52 indbyggere / km²

Andel af befolkning i bymæssig bebyggelse 70,1 %

Antal landbrug i kommunen 537

Case-områdets areal 166 Hektar

45   Scenarier  |  Nakskov

Slaggebassinner, 
Nordic Sugar

Nakskov indre fjord

Nakskov Fjord

Fredsholm Gods

Stensø Industrikvarter

Nakskov Havn
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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.

Beplantning
Den grønne strategi for Nakskov er at ud-

lægge en plantage af forskellige energiaf-

grøder. Der planlægges et større rekrea-

tivt skovrejsningsområde nord for byen 

(nær boligområderne) og den nye ener-

giplantage har derfor primært produktion 

som formål.

Som grundstruktur plantes læhegn i for-

skellig takt af hjemmehørende arter, for 

at skabe en kobling til stedet og en ramme 

om den skiftende produktion. 

De primære plantevalg kunne være rør-

græsser, pil, industrihamp, elefantgræs 

og poppel, som er nogle af de typer der 

giver størst udbytte pr. hektar.

Afgrøderne høstes med forskelligt inter-

val, og vil derfor skabe en omskiftelig type 

skov der varierer i rumligt udtryk fra år til 

år.

Poppel

Pil

Industrihamp

Elefantgræs

Rørgræs



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 bio-
masse.
På årsbasis kan der i gennemsnit høstes 1150 tons.

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 ren-
sningsanlægget 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
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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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MARIBO

E 47

Morænelandskab (lerbund)

Hedeslette

Tunneldal

E47

E47

2. Beliggenhed i forhold til primær infrastruktur

3. Efter Per Smed ‘landskabskort over Danmark’

Signaturer

4 Maribo ligger ud til Maribosøerne, umiddelbart syd for motorvej E47 der forbinder Rødbyhavn med  København.                                   Kort mål 1:25.000
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Maribo
Landskab og bebyggelse
Maribo ligger midt inde på Lolland, i et 

svagt bølget morænelandskab med flere 

større søer og en høj tæthed af skov og lev-

ende hegn. Grundet den høje tæthed af be-

plantning virker landskabet relativt lukket 

og uden lange kig, og adskiller sig dermed 

lidt i forhold til det typisk karakteristiske 

åbne Lollandske dyrkningslandskab. 

Motorvej E47 passerer lige nord for byen 

og forbinder Rødbyhavn i syd med Køben-

havn i nord. 

Landskabet nord for motorvejen domi-

neres af større landbrugsarealer med flere 

landsbyer og skovpartier.  

Cirka 1 km syd for motorvejen ligger Mar-

ibo by, en mindre købstad med 6000 ind-

byggere. Byens centrum er den gamle 

bydel med domkirke, rådhus, byens torv 

og små stræder med byhuse. 

Syd for byens centrum ligger Maribo- 

søerne, dannet ved afsmeltningen af 

gletsjerne under den sidste istid. 

Landskabet omkring søerne er kuperet 

med højdeforskelle på op til 20 meter, og 

en meget bugtet kystlinje med små næs, 

øer og vådområder.

Udenom den gamle bydel mod især nord 

og øst ligger byens nyere dele, med 

parcelhuskvarterer, indkøbscenter, insti-

tutioner, rekreative faciliteter mv. Denne 

bydel afgrænses mod nord af jernbanen, 

der samtidigt danner skillelinje til Maribo 

Industrikvarter. 

Industriområdet har en længdeud-

strækning på cirka 1 km, bredden er mere 

varierende: den vestlige del af området 

fortsætter helt op til motorvejen, mens 

den østlige del har en lidt upræcis grænse 

imod et ubebygget markområde (case-om-

rådet). 

Marken afgrænses på alle 4 sider af ent-

en industrikvarteret, motorvejen eller 

parcelhusområdet Skelstrup, og er derfor 

en oplagt udvidelsesmulighed for indus-

trikvarteret. 

Industrikvarter og case-område
Maribo Industrikvarter indeholder 

primært bygninger i mellemstørrelsen, 

der alle er opført indenfor de sidste 50 år. 

Det mest markante anlæg er en cement- 

og asfaltfabrik, grundet anlæggets højde 

og placering lige ud til hovedvejen. Øvrige 

anlæg er alle relativt ens haller, med en 

facadehøjde på omkring 3-4 meter. 

I den sydlige del af industrikvarteret er de 

mere publikumsorienterede virksomheder 

placeret, eksempelvis en bilforhandler, 

et dækcenter og et byggemarked. Indus-

triområdet rummer desuden Maribo Bio-

energi, der næsten dækker hele Maribo’s 

energibehov via biobrændsel (træpiller). 

  Scenarier  |  Maribo
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Vandtårn Maribo Bio Energi Cement- og asfaltfabrik

8 Maribo set fra Nord-Øst. Industrikvarteret ligger i byens nordlige kant, og grænser op til et stykke landbrugsjord der ligger imellem byen og motorvejen. Industriområdet har 
ikke nogen egentlige karakteristiske bygninger udover vandtårnet og energiværket, men domineres af mellemstore haller af nyere dato. 
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E47

Hovedvej 153

Maribo Søerne

Søholt

6 Principsnit mål 1:5.000

Motorvej E47Industrikvarter IndustrikvarterUbebygget arealMaribo by Landzone

Byzone

Industrizone

Primært vejnet

Jernbane

5 Maribo ligger umiddelbart syd for motorvej E47. Byen gennemskæres af hovedvej 153 og jernbanen mellem Nakskov og Nykøbing.
Kort over bebyggelser og infrastruktur, mål 1:50.000.

7 Beplantningsstrukturen i området omkring Maribo domineres især af de store skovområder omkring Maribosøerne og god-
set Søholt. Lokalt omkring byen er der kun meget sparsomme skovområder.
Kort over skov og levende hegn, mål 1:50.000. 

Skov / Plantage

Læhegn

Vand

Planlagt ny skov



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.

Fakta - Maribo

Lolland Kommune

Indbyggere i Maribo 5.936

Befolkningstæthed i kommunen 52 indbyggere / km²

Andel af befolkning i bymæssig bebyggelse 70,1 %

Antal landbrug i kommunen 537

Case-områdets areal 61 Hektar
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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.

Beplantning
Maribo’s nye agro-industriområde an-

lægges som en skovbyggezone, hvor byg-

gefelterne anlægges som små øer inde i 

skoven. 

Området er placeret relativt tæt på byens 

boligområder, og den del af skoven der 

vender ind imod byen, foreslås derfor ud-

lagt til rekreativ skov med samtidig pro-

duktion af ved til energiformål.

Den bynære del af skoven består primært 

af bøg med ask og ær (skovrejsningstype 

12) med følgende træartsfordeling:

Bøg: 40 – 60 %

Ask og ær: 30 – 50 %

Fuglekirsebær, avnbøg, eg, lind: max20 %

I den del af skovrejsningsområdet der 

vender ud imod motorvejen suppleres 

plantningerne desuden med poppel og pil 

til energiformål.

Ask

Ær

Poppel PilKirsebær

Bøg



Rekreation (3)
Stiforbindelser og lysninger anlægges 
som del af det nye skovrejsningsområde.  

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 pro-
duceret i skovrejsningsområdet.

Genanvendelse af 
bygningsmasse   

Biogasanlæg

Biogasanlæg (5)
Modtager her gylle fra svineproduktion, affald fra svinepro-
duktionens lokalslagteri, grøntaffald fra gartneriet samt øvrigt 
fødevareaffald fra industrikvarterets virksomheder.

Skovrejsning

Skovrejsning (2)
I Maribo udlægges 43 hektar ny skov. 
Skovens sigte er rekreation, natur og 
vedproduktion (primært poppel på are-
alerne nærmest motorvejen).
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Lokal bynær produktion

Lokal Fødevareproduktion (1)
4 hektar udlægges til frugtplantage og 
nyttehaver. Områderne ligger umiddel-
bart op til boligbebyggelser.

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. 
Anlægget kan i alt producere cirka 900 tons tomater og 14.000 
slagtesvin om året.

Produktions 
væksthus

Animalsk 
produktion 

4

8

1

1

1
3 3

5

6

77

6

6

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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Signaturer

4 De to nordjyske byer Pandrup og Kaas ligger kun cirka 1 kilometer fra hinanden. Byerne forbindes i dag næsten af industrikvarteret.                             Kort mål 1:25.000

70 Det Jordløse Landbrug i Industrikvarteret 71

Pandrup
Landskab og bebyggelse
Pandrup er beliggende i Vendsyssel nord 

for Limfjorden, med kun et parkilometers 

afstand til hhv. Store Vildmose mod øst og 

Vesterhavet mod vest.

Terrænet omkring Pandrup er primært 

hævet havbund og marint forland og er 

derfor stort set uden højdeforskelle. 

Pandrup ligger på en lille moræne-ø af-

grænset af den tidligere kystlinje, men 

også her er terrænforskellene minimale.

Landskabet på alle sider af byerne er et 

åbent landbrugslandskab, med enkelte 

spredtliggende skovpartier.

Beplantningen i det åbne land domineres 

af mange tætliggende læhegn, grundet 

nærheden til Vesterhavet.

Pandrup har små 3.000 indbyggere. Byen 

var i 1980’erne centrum for produktion af 

mobiltelefoner i Danmark, men produk-

tionen er nu flyttet til udlandet. 

Pandrup er næsten vokset sammen med 

byen Kås, der ligger ca. 1 km syd for 

Pandrup. Imellem de to byer er et indus-

trikvarter, der delvist forbinder byerne. 

Hovedvej 55 passer lige øst for begge 

byer, og forbinder Pandrup med Hirtshals 

mod nord, og Aalborg mod syd.

Industrikvarter og case-område 
Pandrup Industrikvarter karakteriseres 

af at have præcise afgrænsninger mod 

øst og vest af hhv. hovedvej 55 og lande-

vejen mellem Pandrup og Kås, mens der 

mod nord og syd er flydende grænser ud 

til åbne markområder. Industrikvarteret 

udgør cirka 100 hektar.

Områdets største enkeltanlæg er pro-

duktionsbygningerne fra den nu lukkede 

virksomhed DanCall, der producerede 

mobiltelefoner. Bygningerne huser nu et 

messecenter.

Øvrige virksomheder i området er alle 

bygninger i mellemstørrelsen, eksempel-

vis maskinfabrik, vognmandsforretning, 

it-udstyr, mindre produktionsvirksomhed-

er samt håndværkere. I den sydlige del af 

området ligger desuden et rensningsan-

læg og en større landbrugsejendom.

Området som helhed virker tomt. Der er 

store afstande mellem virksomhederne, 

og ikke nogen egentlig beplantningsstruk-

tur, kun tilfældige småbeplantninger 

langs nogle af matriklerne. Mod hovedvej 

55 er der et stort åbent engområde uds-

mykket med reklameskilte for de forrest 

beliggende virksomheder.

  Scenarier  |  Pandrup

2. Beliggenhed i forhold til primær infrastruktur
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Hovedvej 55 Messecenter Industriområde Landbrug

8 Pandrup set fra hovedvej 55. Byens ansigt mod hovedvejen er industriområdet, der fremstår meget åbent og løst bebygget. Det største enkeltanlæg er messecenteret (tidligere 
Dancall, der producerede mobiltelefoner).



Industriområde Industriområde HovedvejPandrup byLandzone Landzone
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6 Principsnit mål 1:5.000

Store Vildmose

Kås
Kås

Industriområde
Industriområde

Hovedvej 55

Pandrup
Pandrup

Byzone

Industrizone

Primært vejnet

5 Pandrup  ligger umiddelbart ud til hovedvej 55, der forbinder Aalborg med Hjørring.
Kort over bebyggelser og infrastruktur, mål 1:50.000.

7 Beplantningsstrukturen i området omkring Pandrup domineres især af de mange og tætliggende læhegn, plantet grundet 
områdets særlige klimatiske forhold herunder nærheden til Vesterhavet.
Kort over skov og levende hegn, mål 1:50.000. 

Skov / Plantage

Læhegn

Vand



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. Industrikvarteret er i dag 
meget løst bebygget. Strategien i Pandrup er derfor rumlig fortæt-
ning med energiafgrøder kombineret med rekreativ skovrejsning.

Fakta - Pandrup

Jammerbugt Kommune

Indbyggere i Pandrup (inkl. Kaas) 2.880 (5.455)

Befolkningstæthed i kommunen 44 indbyggere / km²

Andel af befolkning i bymæssig bebyggelse 70,1 %

Antal landbrug i kommunen 511

Case-områdets areal 230 Hektar
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Rekreativ Skov

Kaas

Pandrup

Hovedvej

Energiskov

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. 

Beplantning
I Pandrup udlægges to forskellige typer 

skovrejsningsområder: en rekreativt skov i 

umiddelbar tilknytning til byens boligom-

råder, samt et område med energiskov 

omkring industrikvarteret og de tekniske 

anlæg.

Den rekreative skov består primært af eg, 

skovfyr og lærk. (Skovrejsningstype 23)

med følgende træartsfordeling:

Eg: 50 – 60 %

Skovfyr: 20 – 50 %

Lærk: 0 – 20 %

Birk og røn: under 10 %

I den nye energiskov omkring industrikvar-

teret plantes primært poppel, pil og ele-

fantgræs, der er blandt de energiafgrøder 

der har størst udbytte pr. hektar. Disse 

typer vil desuden på sigt vil skabe store 

forskelle i beplantningernes højde.

Eg

Lærk

Skovfyr

Birk Poppel Pil Elefantgræs



Skovrejsning

Skovrejsning (2)
I Pandrup udlægges 40 hektar ny skov. 
Skovens sigte er rekreation og natur. 
Områderne placeres nær boligbebyg-
gelse i Pandrup Nord og mellem byerne.

Lokal bynær produktion

Lokal Fødevareproduktion (1)
8 hektar udlægges til frugtplantage, 
nyttehaver ved siden af skolen og 
boligområderne i Kaas.

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 
biomasse, primært energiafgrøder produceret i 
området omkring industrikvarteret.

Genanvendelse af 
bygningsmasse   

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, 
enggræs, poppel, elefantgræs og 
slætgræs.

Grøn biomasse 
produktion 

Synergi m. procesanlæg 

Synergi med byens procesanlæg (9)
Biogasanlæg kan her opnå synergier med rensningsanlæg og energi-
værk. Slam fra rensningsanlægget kan indgå i produktionen af biogas, 
og gassen kan afbrændes på Jetsmark Energiværk, der forsyner Pandrup 
og Kås med fjernvarme (Værket afbrænder i dag naturgas).

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

Biogasanlæg
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Pandrup - Rekreativ skov og energiskov forbinder 2 byer



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.
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Forskningsprojektet i et aktuelt perspektiv
De fire eksempler viser hvordan det jord-
løse landbrug kan indgå i transformationen 
af industriområder af grundlæggende helt 
forskellig karakter. Eksemplerne afspejler 
den store variation der ligger i både valg 
af funktioner, synergieffekter med byen og 
rekreative tiltag alt efter industriområdets 
beliggenhed, størrelse og nuværende funk-
tioner. 
I den lille by som f.eks. Pandrup indgår ikke 
egentlig animalsk produktion, idet byen er 
omgivet af store landbrug. Her er det derfor 
mere interessant at forestille sig, hvordan 
et fælles biogasanlæg for alle disse bedrift-
er kan generere energi til en hel by, og 
samtidigt 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 produk-
tionsform, der viser sig at gå godt i spænd 
med især svineproduktion og biogasanlæg.
Energiafgrøder i forskellig form optræder i 
alle de fire eksempler, men det er primært 
i Nakskov og Pandrup at de placeres på 
egentlig landbrugsjord. Det er naturligvis 
en balance hvor meget landbrugsjord det 
er klogt at inddrage til dette formål, men 
hvis problemstillingen samtidigt ses i rela-
tion til Danmarks mål om at fordoble skova-
realet, er der måske god grund til at gå vi-
dere af denne vej.

Projekternes fællesnævner er, at de alle 
bruger energiskov eller rekreativ skov som 
rygraden i det nye agro-industrikvarters 
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 industrikvarterer.

De fire eksempler viser tilsammen hvordan 
det jordløse landbrug kan medvirke til at 
transformere det 20 århunderes indus-
trikvarter, så det kommer et lille skridt 
nærmere kravet om grøn omstilling. 
Overordnet set skabes en ny type by-
landskab, hvor vores traditionelt set skar-
pe sondring imellem henholdsvis land / by 
og produktionslandskab / det rekreative 
landskab blandes sammen, og optræder i 
en ny form.

Konklusion

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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Udbytte af energiafgrøder

Afgrøde: Type: Udbytte: (tons tørstof 
pr. år pr. hektar)

Aftager: 

Roe (B) Et-årig Roe: 10,6 Tons 
Roetop: 2 Tons 

Biogasanlæg 
Bioethanol 

Majs (B) Et-årig Majskerne: 7,8 Tons 
Majshalm: 6.0 Tons 

Jordskok (B) Et-årig 6 Tons Biogasanlæg
Kløvergræs (B) Et-årig 7,3  Tons BIogasanlæg 
Efterafgrøder (E) Et-årig 4 Tons Biogasanlæg
Halm (C) Et-årig 12 Tons Fast brændsel
Hvedekerne (B) Et-årig 6 Tons Bioethanol
Enggræs (E) Flerårig 3,5 Tons Biogasanlæg

Rørgræs (A) Flerårig 13 Tons (efterårshøst)
6 Tons (forårshøst)

Biogasanlæg

Slætgræs (A) Flerårigt 
Græs /

14 Tons Biogasanlæg

Hamp (D) Flerårig 12 Tons
Elefantgræs (A) Flerårig 17 Tons (efterårshøst)

9 Tons (forårshøst)
Efterårs høst: 
fjernvarmeværker,
kraftvarmeværker. 
Forårshøst: 
fjernvarmeværker + 
gårdfyr

Pil (A) Flerårig 
(træ)

10 tons Fjernvarmeværker, 
kraftvarmeværker,
gårdfyr

Poppel (A) Flerårig 
(træ)

9 tons tørstof Fjernvarmeværker, 
kraftvarmeværker 
gårdfyr.

A Beslutningsmodel for dyrkning af flerårige energiafgrøder. Videncenter for Landbrug, Aarhus, 2013
B Ugilt Larsen, Søren m. fl: “Bioethanol: Teknologi, afgrøder, energibalance og drivhusgasreduktion” Videncenteret 
for Landbrug, Aarhus, 2008 
C + D Stenkjær, Nicolaj “Hamp som energiafgrøde” Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Thy, 2011
E Olesen, Jørgen: “Biogas potentiale i danske kommuner” PlanEnergi, Fredericia, 2010

  

A Kilde: Varmt Vand fra Solen
B Kilde: EnergiMidt. Ydeevnen for solceller må forventes at stige fremover

  

A  Kilde: Sparenergi.dk
B  Kilde: Bolius
C  DONG

  

Ydeevne KWh pr. år

1 m2 solfanger 650 KWhA

1m2 Solceller 137,5 KWhB

Varme 1 person i lejlighed 1500 KWh

Varme 1 parcelhus 18 MWh

Fjernvarmeforbrug til 
varmt brugsvand

1 person 750 KWh

Tabel Udbytte af solfangere og solcellerTabel

Energiforbrug i DK (gennemsnit)Tabel

Tilvækst i vedvarende energiTabel
Energistyrelsens forventede tilvækst i forbruget af 
vedvarende energi frem mod 2020. Man forventer at 
tilvæksten af energiproduktion baseret på træ (35%) 
overvejende vil blive dækket ved hjælp af importerede 
træpiller.

Træ 35%

Vind 18%

Biogas 18%

Halm

Sol

Affald

Varme-
pumper

Biobrændsel
10,2%


