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Indtil dampmaskinen satte gang i industrialiseringen, kom alle de materialer
og produkter mennesket benyttede direkte fra naturen. Både de essentielle
fødevarer, tøj af uld- og plantefibre, varmekilder som tørv og træ og kulturbærende medier som f.eks. papir og papyrus var noget, som mennesket
fandt i lokalområdet – gerne gennem egen avl og dyrkning, eller handlede
sig til. Denne model ændrede sig ved industrialiseringen, hvor man fik
mulighed for let transport over store afstande samtidig med, at forarbejdningen af materialer kunne flyttes til de større byer. Hermed ændredes
samfundsstrukturen, den materielle velstand og især behovet for energi.
Vores moderne levestandard, og alt hvad vi omgiver os med, forudsætter
to vigtige energikilder: elektroner i form af elektricitet, der bruges til at
drive elektriske apparater fra mobiltelefoner, køkkenmaskiner og computere til trafiklys, hospitalsudstyr og industri; og så carbon, der ud over at
give os el også giver os brændstof, lægemidler, kosmetik, tøj, asfalt, plastik
og mange andre produkter. Med den forventede globale befolkningstilvækst, samt det generelle ønske om en endnu højere levestandard, bliver
der behov for alle de energi- og carbonkilder vi kan finde og opfinde såsom solenergi, vindenergi, og biomasseprodukter – blot skal de anvendes
til forskellige formål i samfundet.
HVORFOR KAN SOL OG VIND IKKE
STÅ ALENE?
Med den forventede teknologiske udvikling og allerede markante udbredelse af vindmøller og solceller
kunne man spørge, hvorfor man ikke kan nøjes
med elektricitet fra bæredygtige kilder, i stedet
for fortsat at interessere sig for fossile ressourcer?
Årsagen er, at man skal skelne mellem energi, der
skal bruges lige når den genereres, og den energi
der skal bruges senere – og uden at kræve tilslutning til el-nettet. Elektronerne til el-nettet kan vi få
fra vind, vandkraft og sol, når det blæser, regner
og når solen skinner. Men lagret energi, i form af
carbon-forbindelser, er fortsat vores primære kilde
til elektricitet og varme, ligesom det danner basis
den globale transportsektor og hele den organisk-
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kemiske industri. Fossile ressourcer giver os et
væld af produkter fra brændstoffer og smøreolier
til kemikalier der kan benyttes som medicin, til
fødevareforarbejdelse og til industri, til materialer
som asfalt eller kunststoffer, som nylon, polyester,
lykra og andre polymerer, som f.eks. plastik. Men
hvor skal vi få carbon fra, når de fossile ressourcer
slipper op? Prisen på fossile ressourcer som olie, kul
og naturgas stiger i takt med at lagrene bliver brugt
op, og det derfor bliver dyrere at udnytte de tilbageværende og vanskeligere tilgængelige kilder, og
det er derfor yderst relevant også at fokusere på,
hvordan carbonressourcer kan gøres tilgængelige
ad alternative ruter. Biomassesukrer (saccharider) er
de mest forekommende biomolekyler på jorden, og
det er denne carbonkilde, som skal erstatte de fos-

sile ressourcer. Men for at omsætte biomassesukrene til de produkter vi i dag får fra fossile kilder, skal
der en mængde konverteringsteknologier til, og her
spiller bioteknologien en vigtig rolle. Velkommen til
det biobaserede samfund!

FOSSIL ENERGI OG
KEMIKALIEPRODUKTION
Inden vi når frem til perspektiverne i det biobaserede samfund, er det vigtigt at forstå, hvorfor fossil
energi er så svær at erstatte. Den fossile energi
består af komplekse blandinger af organiske stoffer,
som kaldes carbonhydrider. Carbonhydrider er en
meget stor stofgruppe med den overordnede stofformel CxHy, hvor den præcise stofformel og struktur bestemmer stoffets fysisk-kemiske egenskaber.
Oliefelter indeholder typisk en blanding af flere
tusinde forskellige carbonhydrider, sammen med
andre forbindelser. For at kunne udnytte carbonhydriderne til f.eks. brændstoffer, lægemidler og tøj,
er forarbejdning nødvendig. Forarbejdningen kan
være fraktionering (eksempelvis ved destillation og
katalytisk omdannelse), hvor stofferne sorteres efter
de fysisk-kemiske egenskaber, som er bestemt af
stoffernes kemiske struktur.
Olie kommer fra ældgammel biomasse, fra de
carbohydrater vi kender fra fotosyntese ligningen:
6 CO2 + 6 H2O à C6H12O6 + 6 O2 – hvor lys fra solen
leverer energien til den biologiske proces. Olien
dannes over ~1 mio. år, under bestemte geologiske forhold, der bl.a. afhænger af et maximalt
tryk på 17 MPa og en temperatur på >120°C. Her
omdannes den oxygenholdige biomasse til CO2 og
carbonhydrider: (CH2O)n à x CO2 + y CHz, hvor
n, x, y og z er hele tal og y CHz er formlen for det
producerede carbonhydrid. De fossile ressourcer
vi i dag henter op af jorden kommer fra biomasse
der er akkumuleret over de sidste ~500 mio. år.
Siden industrialiseringens begyndelse (for halvandet
århundrede siden) har vi opbrugt ca. halvdelen af
de fossile ressourcer.

Vores vigtigste carbonressource er råolien. Råoliens
hovedkomponenter er carbon (C) og hydrogen (H),
men råolie indeholder også små mængder af andre
stoffer, som f.eks. svovl (S), nitrogen (N) og oxygen
(O) (se tabel 1). Fra et ressourcemæssigt synspunkt,
er det de rene carbonhydrider, der er interessante.
Anskuer man alene forbrændingsegenskaberne,
er svovl uønsket i brændstoffer, da det korroderer motorer og giver anledning til syreregn, mens
nitrogen i brændstoffer giver giftige NOx-gasser.
Forbrænding er en exoterm kemisk reaktion mellem
et brændstof og en oxidant (typisk ilt), derfor er
oxygen uønsket i brændstoffer, da det nedsætter
forbrændingspotentialet.

Tabel 1. Eksempel på en gennemsnitlig sammensætning af råolie. Læg mærke til det lave oxygen-indhold.

Vægt % af gennemsnitlig råolie
Carbon (C)

83,0 – 87,0 %

Hydrogen (H)

10,0 – 14,0 %

Nitrogen (N)

0,1 – 2,0 %

Oxygen (O)

0,05 – 1,5 %

Svovl (S)

0,05 – 6,0 %

Metaller

< 1000 ppm (0,1%)
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Råolien indeholder hovedsageligt tre typer af carbonhydrider, nemlig paraffiner (mættede carbonhydrider), naphtener (cycloalkaner) og aromatiske
forbindelser (se tabel 2). Af disse er paraffiner og
naphtener de mest interessante stofgrupper til den
kemiske industri, da de aromatiske carbonhydrider
er sundhedsskadelige og efter lovkrav skal omdannes til mindre skadelige stoffer før brug. Imidlertid
er aromaterne vigtige i brændstoffer og smøreolier
fordi de fryser ved meget lave temperaturer. Paraffiner og naphtener er således blandt de mest brugte
råoliekomponenter, og det er dem vi først skal
producere fra biomasse for at erstatte fossilt afledte
brændstoffer og konsumvarer.

Tabel 2. De tre hovedgrupper af carbonhydrider som findes i råolie.

Trivialnavn

Stofgruppenavn
og generel stofformel

Paraffiner

n-alkaner,
iso-alkaner
CnH2n +2

Naphtener

Eksempler

Propan

2-metyl-pentan

Cycloalkaner,
n-alkylcycloalkaner
CnH2n
Cyclohexan

Aromater

Etyl-cyclopentan

Cycloalkaner (umættede),
alkylbenzener
CnH2n-6

Tri-metyl-benzene
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Naphthalen

Biomasse kan omdannes til energi, der kan supplere eller erstatte fossile ressourcer. Direkte
afbrænding i kraftvarmeværker eller halmfyr foregår i stort omfang, men biomasse har også
potentiale som erstatning for benzin. Ethanol til transportsektoren kan i dag nemt udvindes fra
sukker- og stivelsesholdige planter som kartofler, sukkerrør, roer, majs og hvede, men biobrændstoffer møder hård kritik, blandt andet for at føre til øget fattigdom og sult i udviklingslande, og det er naturligvis problematisk at anvende fødevarer som brændstof. Meget håb er
knyttet til de næste generationer af biobrændsel. Blandt andet ved hjælp af forbedrede enzymer kan det snart være realistisk at benytte uspiselig biomasse som halm, flis, bark og måske
endda slam fra spildevandsrensning til ethanolfremstilling.
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PLANTER ER NATURLIGE SOLFANGERE
SOM OMDANNER SOLENERGI TIL CARBON
Nu da vi har en forståelse af, hvilke kemiske strukturer de fossile ressourcer er blevet omdannet til

Tabel 3.
Lignocellulosens syv
hovedkomponenter
er C6-sacchariderne
glucose og mannose,
C5-sacchariderne
x ylose og arabinose og
ligninkomponenterne
paracoumarylol, guaiol
og syringol.

fra biomasse, er det nødvendigt at få en forståelse
af, hvad biomasse er for at forstå, hvordan vi kan
erstatte de fossile ressourcer.
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Figur 1. Oversigt over de vigtigste komponenter i en cellevæg; cellulose er en polymer af glukose, og et af de mest
almindelige stoffer i naturen, og ingen kendte pattedyrenzymer kan nedbryde det, men drøvtyggere kan ved hjælp af
bakterie- og svampekulturer i deres maver. Hemicellulose er en blanding af polysakkarider sat sammen på mange forskellige måder, og hemicellulose er også besværligt at nedbryde til forgærbart sukker. I modsætning til cellulose, som er
en lineær polymer, så har hemicellulose sidekæder. Lignin er et stort og komplekst molekyle. Lignin kan nedbrydes til vanillin og det er derfor gammelt, gulligt papir kan have en svag lugt af vanilje. Pektin er også et komplekst polysakkarid,
der bruges industrielt bl.a. til fremstilling af frugtgelé og som gelatineringsmiddel (figur fra McCann & Roberts, 1991).

Biomasse er biologisk afledte materialer fra nulevende eller nyligt afdøde organismer. Al biomasse
er i sidste ende produkter fra fotosynteseligningen,
og er altså primært carbohydrat baseret, dvs.
bestående af organiske stoffer af formlen:
Cx (H2O) y. Biomasse kan være plantebiomasse
såsom korn, planteolier eller alger, eller lignocellulose fra energiafgrøder eller restprodukter fra
landbrugsproduktion, men det kan også være af
animalsk oprindelse, f.eks. fra gylle eller slagteriaffald. Dog er plantebiomasse det, der er allermest
af på vores jord, så det giver god mening at koncentrere sig om plantebiomasse, når vi snakker om
fremtidens carbonkilder.

Hovedbestanddelen af planters tørvægt er lignocellulose, der består af syv hovedkomponenter, nemlig
glucose, som primært kommer fra cellulose (se figur
1), sukkerarterne mannose, xylose og arabinose,
som primært kommer fra hemicellulosen og for
landlevende planter også lignin komponenterne
paracoumarylol, guaiol og syringol (se tabel 3).
Plantebiomasse indeholder i mindre omfang andre
stoffer, som f.eks. pektiner, lipider, uorganiske salte
og andre polymere sukkerarter.
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Ligesom råolien er plantebiomasse altså komplekse
sammensætninger af molekyler, dels af carbon og
hydrogen, som vi gerne vil have, men også flere
andre grundstoffer, særligt oxygen (se faktabox
1). For at kunne erstatte fossile carbonkilder er det
derfor nødvendigt at modificere biomassen, så vi
f.eks. kan lave paraffiner og naphtener.
Forskellige typer biomasse indeholder forskellige
mængder af de nævnte byggesten, og sammensætningen kan variere meget alt efter typen af
biomasse (se Tabel 4), samt vækstforhold som temperatur, soltimer, geologiske forhold m.m. Det bety
der, at forarbejdningen skal kunne tilpasses typen
af biomasse, men det betyder også, at biomassen
potentielt kan kultiveres i alle beboede verdensdele.
Set fra et bæredygtighedsperspektiv er det vigtigt,
at biomassen ikke erstatter eller udrydder sårbare
naturressourcer, men i stedet hentes i eksisterende
produktionssystemer og ved at inddrage land-

Tabel 4. Planters
t ørvægt består
hovedsageligt af
lignocellulose, men
sammensætningen
varierer, både mellem
forskellige typer af
plantematerialer, og
mellem forskellige
høstår
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Komponent

brugsjord, der allerede er gået tabt pga. erosion
og ørkenspredning. Det er en spændende bioteknologisk udfordring at kombinere produktion af
biokemikalier og biobrændstoffer med at forhindre
tab af landbrugsjord. Uden at indregne gevinster af
denne art, er det estimeret, at man fra den globale
landbrugsproduktion alene vil kunne hente mere
end 4 Gton biomasse årligt i form af f.eks. halm og
stængler, selv når der tages forbehold for, at 1/3
af denne overskudsbiomasse benyttes til jordforbedring i de eksisterende produktionssystemer. Til
sammenligning vil biobrændstoffer fra mellem 0,6
– 1,2 Gton biomasse være nok til at erstatte 100%
af fly- eller skibstrafikken, eller 20% af den globale
vejtransports energibehov.

Hvedestrå

Sukkerrør

Hybrid poppel

Cellulose

32,64 %

39,01%

39,23 %

Hemicellulose

22,63 %

24,91 %

16,66 %

Lignin

16,85 %

23,09 %

25,18 %

Total lignocellulose

72,12 %

87,01 %

81,07 %

Faktabox 1:
Forskelle mellem fossile- og biomasseressourcer
FOTOS: ANNE SOPHIE VINTHER HANSEN

Olie
Begrænset ressource
Carbonhydrider, CxHy
Lavt oxygenindhold
Høj energitæthed
Få funktionelle grupper
Veldefineret forarbejdningsindustri
(150 års udvikling)

Biomasse
Ubegrænset ressource
Carbohydrater, Cx (H2O) y
Højt oxygenindhold
Lav energitæthed
Mange funktionelle grupper
Nye forarbejdningsteknologier
skal udvikles

METABOLIC ENGINEERING ER VEJEN
TIL DET BIOBASEREDE SAMFUND
I metabolic engineering manipuleres en værtsorganismes genom (arvemateriale) for at give organismen en ønsket egenskab. Måske ønsker man,
at værtsorganismen skal lave et bestemt protein.
Proteiner er direkte genprodukter, så her må man
introducere det gen, som koder for det ønskede
protein. Produktion af hydrolaser i svampen Trichoderma reesei til nedbrydning af biomasse er et
vigtigt eksempel – se faktabox 2.

Ønsker man produktion af andre organiske forbindelser, eksempelvis dieselolie til motorer, er det
nødvendigt at indføre en biosyntesevej, altså et
sammenhørende sæt af enzymer, der tilsammen
kan varetage produktionen af det ønskede stof.
Som eksempel kan nævnes biosyntesen af vanillin,
en biosyntesevej, som naturligt kendes fra vaniljeorkidéen og som med held er overført til bagegær,
Saccharomyces cerevisiae (se figur 2).
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Tabel 5. Genomstørrelsen varierer meget mellem forskellige organismer. Her er eksempler på størrelsen af kortlagte
genomer fra bakterier til pattedyr. Læg mærke til, at især planter kan have nogle enorme genomer.

Organismer

Genomstørrelse (målt i picogram = 10 -12 g)

Bakterier

0,00015 – 0,0099

Svampe og mugsvampe

0,007 – 0,813

Alger

0,01 – 19,6

Mosser

0,17 – 7,97

Bregner

0,09 – 72,68

Nøgenfrøede

2,25 – 36,00

Dækfrøede

0,06 – 152,20

Insekter

0,09 – 16,93

Pattedyr

1,73 – 8,40

Faktabox 2:
Enzymer til fremstilling af biobrændsel
Enzymer sørger for at føde kan forbrændes ved lav temperatur og moderate mekaniske og kemiske
betingelser. De enzymer, der medvirker til fødenedbrydningens første skridt, kan være teknologisk
særdeles nyttige. Cellulose og de andre carbohydrater i biomassen er bundet sammen med bindinger,
der kan hydrolyseres, det vil sige spaltes under vandforbrug. Dette kan gennemføres enten kemisk i
laboratoriet ved høj temperatur f.eks. i stærk svovlsyre, eller under biologiske betingelser med hydrolaser, altså enzymer som hydrolyserer, ved stuetemperatur. Enzymatisk hydrolyse af biomasse frigiver opløselige sukkerarter, mono-, di-, tri- og oligo-saccharider. Det gælder om at få den størst mulige mængde
mono- og disaccharider, for det er netop disse, der mest effektivt forgæres. I naturen nedbrydes biomassen af et helt økosystem af mikroorganismer. Især de filamentøse svampe producerer mange h
 ydrolaser
til spaltning af oligosaccharider, og disse enzymer er af stor teknologisk betydning i forbindelse med
fremstillingen af flydende biokemikalier og -brændstof.
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Figur 2. Biosyntesevejen fra vaniljeorkidéen Vanilla plantifolia kan nu udtrykkes i bagegær. Det betyder at vi kan få
vaniljesmag fra biologiske kilder, i stedet for at få det fra den kemiske industri, hvor råolie er udgangspunktet.
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Metabolic engineering kan også bruges til produktion af smartere råstoffer, såsom hvede, der
nedbryder cellulosen ved simpel opvarmning vha.
enzymer fra termofile bakterier, eller til modulering
af biomassens indhold af f.eks. lignin. I metabolic
engineering udnytter man kendte biosynteseveje til
at løse konkrete problemstillinger. Disse biosynteseveje kan i princippet komme fra hvilken som helst
type organisme, men mængden af unikke synteseveje øges selvfølgelig med størrelsen på genomet

(se Tabel 5). Når et genom er blevet tilpasset så den
afledte organisme danner molekyler eller strukturer
(f.eks. proteiner), der ikke ellers ville forekomme,
beskriver man dette som heterolog ekspression
og organismen som en genmodificeret organisme
(GMO). At få organismer til at danne målmolekyler i
store mængder på en energieffektiv måde, er en af
de opgaver, som løses før at man kan få en effektiv
biomassekonvertering. Eksempler på eksisterende
biokemikalier og biobrændstoffer kan ses i Tabel 6.

Tabel 6. Markedsanalyse af eksisterende biologisk afledte industriprodukter (2010). Mens lægemidler indbringer
den største pris pr. kg. er det globale behov mindre end for f.eks. brændstof, der har en væsentlig lavere kilopris.

Type

Molekyle

Pris pr. ton

Global produktion

Brændstof

Etanol

$770

68.725.000.000 ton

Plastik

Mælkesyre

$1500

400.000 ton

Ingredienser

Vanillin

$15000

16.000 ton

Lægemidler

Hylauronsyre

$10.000.000

35 ton

~ 2010

For at nå fra de fossile kilder til det biobaserede
samfund skal vi imitere dele af de kemiske processer
der forekommer i naturen, når biomasse konverteres til fossile ressourcer, samt den videre forarbejdning, der giver os de færdige produkter vi behøver.
Vi har ikke tid til at vente omkring 1 mio. år på at
de fossile lagre fyldes op igen, og det er nødvendigt
at finde løsninger, således at hverken energi eller
carbon bliver knappe ressourcer blandt den voksende verdensbefolkning. Naturen har givet os en fantastisk værktøjskasse af enzymer og biosynteseveje
der kan rumme vigtige dele af løsningen, mange af
hvilke allerede er kortlagt, men som måske ikke har
fundet den rette anvendelse endnu. Det er op til
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fremtidens forskere og innovative tænkere at bruge
disse værktøjer til at løse energikrisen.
De biobaserede løsninger kan imidlertid langt mere
end at erstatte den råolie som slipper op. Mens
råolie er en blanding af mange tusinde forbindelser,
fra metan til asfalt, kan man med biologiske ruter
optimere for udelukkende at fremstille de forbindelser man ønsker. Sekundært kan man gennem
passende kontrol af vækstbetingelser undgå tilstedeværelsen af forureningskilder som f.eks. svovl,
der kan give problemer under senere katalytiske
procestrin i forarbejdelse og anvendelse.

INNOVATION OG DET BIOBASEREDE
SAMFUND
For ca. 400 år siden formulerede Galilei en vision,
som skulle blive et adelsmærke for vestlig kultur.
Han sagde: ”Mål, hvad måles kan, og gør det målbart, som endnu ikke er det”. Galilei viste i praksis,
hvad eksperimentel naturvidenskab kan lede til og
han regnes i dag for grundlægger af naturvidenskaben som systematiserende samfundsaktivitet. Der
kom imidlertid ikke kun dyb forståelse af verdens
indretning ud af indsatsen fra de videnskabelige
pionerer og deres mange efterfølgere. Vi fik flere
industrielle revolutioner, og nu står vi over for at
skulle gennemføre endnu én: Vi skal træde ind i det
biobaserede samfund.

For at kunne realisere det biobaserede samfund
kræves forståelse af bioteknologien, biokemien
og den organiske kemi ned i dens mindste detaljer. Man kan ikke få idéer til, hvad man kan gøre i
”maskinrummet”, hvis man ikke forstår hvad, der
foregår der. Man skal desuden kunne få øje på
udfordringer i samfundet som venter på en løsning,
der er bedre end den gamle. ”Bedre” kan betyde
smartere, men det kan også betyder billigere, eller
en mere bæredygtig løsning. Den, som kan skabe
sådanne løsninger, skaber værdi for sig selv, for alle
os andre og i sidste ende for samfundet.

Industrielle revolutioner kommer ikke af sig selv – de
skabes af mennesker, og mens naturvidenskabelig
indsigt er nødvendig for processen, så er den ikke
tilstrækkelig. Der skal noget andet til, noget som
især ungdommen kan: At overskride grænser og
tænke anderledes. Vi kan muligvis lære af skaberne
af den seneste industrielle revolution, som skabte
IT-samfundet, Internet og smartphones. Adobe, Apple, Google og Facebook er alle skabt af studerende
og nyudklækkede universitetesuddannede folk med
visioner. Tag ikke fejl, kreativitet og vilde idéer kan
ikke kompensere for teknisk indsigt. Innovation
opstår i spændingsfeltet mellem faglighed og visionære idéer. Der er ingen hurtige genveje.
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