
Leverpostejs-
symbiosen

”Samarbejdet med Fors A/S om 
overskudsvarme og biopulp er 
eksempler på grønne tiltag, vi i 
Stryhn’s sætter i værk omkring 
anvendelse af vores restprodukter. 
Ved at arbejde med symbiose 
får vi mulighed for at bidrage til 
lokale løsninger samtidig med, 
at vi optimerer hos os selv.” 
 
Morten Olesen, teknisk projektleder hos Stryhn’s A/S
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Overskudsvarme  
og organiske rester 
giver værdi 

Miljømæssig gevinst

Økonomisk potentiale

Fors A/S og Stryhn’s har igangsat to for-
projekter til symbiosesamarbejde: en 
varmesymbiose og en biopulpsymbiose. 

Varmesymbiosen
Stryhn’s leverpostejsfabrik i Roskilde  
har overskudsvarme fra deres produktion 
og ligger samtidig tæt placeret på  
Fors A/S’ fjernvarmenet. I det første  
projekt undersøges de tekniske, økonomi-
ske og forretningsmæssige muligheder  
for at anvende overskudsvarmen til det 
eksisterende fjernvarmenet. Projektet  
er en del af Region Sjællands projekt 
”Grøn Kollektiv Varme”, som understøtter 
og fremmer arbejdet med grønne løsning- 
er i regionen. Partnerne er i gang med 
den indledende, tekniske analyse, som 
skal afdække mængder og kilder til over-
skudsvarme hos Stryhn’s. Samtidig skal de 
tekniske forudsætninger kortlægges for 
at udnytte varmen på fjernvarmenettet. 
Herefter følger en økonomisk og juridisk 

analyse af hvilke forretningsmodeller, der 
kan realisere projektet. 

Biopulpsymbiosen
Stryhn’s ønsker at undersøge lokale  
muligheder for at afsætte de organiske 
rester fra leverpostejsproduktionen i 
form af fedt og leverpostejsrester. Samti-
dig er Fors A/S ved at anskaffe sig mod- 
tageanlæg til biopulp på sine renseanlæg. 
Biopulpen, som bl.a. kan være rester fra 
Stryhn’s, skal bruges til at booste biogas-
produktionen i renseanlæggets rådnetank. 
Projektet er i startfasen, og det er endnu 
ikke undersøgt, om Stryhn’s organiske  
rester kan anvendes i Fors A/S rense-
anlæg. Undersøgelsen forventes at blive 
gennemført i 2018.

Ved at anvende overskudsvarme mindskes 
behovet for at producere ”ny” varme til 
fjernvarmekunderne. Samtidig anvendes 
den allerede producerede varme i stedet 
for at blive nedkølet eller lukket ud 
til gråspurvene.

Varmesymbiosen skal bidrage til Stryhn’s 
grønne profil og til Fors A/S’ ønske om at 
levere grøn varme til fjernvarmekunderne. 

Ved at genanvende de organiske rester fra 
Stryhn’s leverpostejsproduktion til produk-
tion af biogas på Fors A/S’ renseanlæg kan 
der opnås en større mængde grøn biogas 
samtidig med at de organiske rester flyttes 
fra forbrænding til genanvendelse i 
affaldshierarkiet. 

Hvis varmesymbiosen får succes, medfø-
rer det en konkret økonomisk besparelse 
for Fors A/S i indkøb af fjernvarme og til-
svarende en indtægt hos Stryhn’s for salg 
af fjernvarme. Størrelsen af besparelsen 
afhænger dog af, hvilken forretningsmo-
del, der er mest fordelagtig for alle parter 
i projektet. Den i gangværende analyse 
skal vise, om det er fordelagtigt for både 

Stryhn’s og Fors A/S at sætte varmesym- 
biosen i værk.

Hvad angår biopulpsymbiosen er det for-
håbningen, at Stryhn’s vil opnå en konkret 
besparelse på afsætning af organisk rest-
materiale, mens Fors A/S vil optimere sin 
biogasproduktion.
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