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Til orientering 

 

BioenergiSyd indgår aftale med NGF Nature 
Energy om to anlæg i Sønderborg kommune 
 

Efter i flere år at have undersøgt muligheder har BioenergiSyds formandskab onsdag 
formiddag underskrevet en samarbejdsaftale med NGF Nature Energy om at 
etablere to biogasanlæg i Sønderborg Kommune. Etableringsudgiften er på 500 
mio., og NGF Nature Energy skriver i en pressemeddelelse, at de to anlæg vil skabe 
50 nye arbejdspladser og reducere CO2udslippet med op til 100.000 tons CO2. 
Anlæggene bliver dermed en væsentlig del af kommunens ambitionen om at blive 
klimaneutral.  

Underskrivelsen fandt sted hos Sønderborg kommune, og til stede var også 
Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen, som var godt tilfreds med udviklingen. 

De to anlæg vil skabe 50 blivende arbejdspladser og reducere kommunens CO2-
udledning markant. Det ene placeres ved Glansbjerg og det andet 30 kilometer 
derfra i den vestlige del af kommunen. Det sker for at sikre så store leverancer som 
muligt. 

Fra BioenergiSyd var det formand Andreas Bonde og næstformand Martin Lambert 
Pedersen, som skrev under. Andreas Bonde understregede, at de to anlæg bliver til 
gavn for landbruget:  

”Vi er glade for, at vi med dagens aftale for alvor kan komme videre med 
etableringen af biogasanlæg i Sønderborg. De to anlæg vil være godt for miljøet, og 
så giver anlæggene et gødningsprodukt, der kan forbedre udnyttelsen med op til 15 
pct. De to biogasanlæg bliver derfor en gevinst for både miljøet og bundlinjen, siger 
Andreas Bonde og lægger vægt på, at det vestlige anlæg sikrer, at der bliver 
mulighed for at blive tilsluttet for stort set alle BioenergiSyds medlemmer.  

Adm. Direktør Anders Andersen, LandboSyd, var med ved underskrivelsen, og han 
lagde vægt på, at anlæggene kan blive et aktiv for hele landbrugserhvervet i 
området. Han understregede det væsentlige i, at næringsstofferne bliver fordelt, og 
han er godt tilfreds med, at landmændene er med omkring bordet via BioenergiSyd. 



NGF Nature Energy er Danmarks største producent af grøn energi og har Peter 
Gæmelke som formand og Ole Hvelplund som direktør. De understregede, at 
anlæggene bliver til noget, hvis der er et tilstrækkeligt antal landmænd, som er klar 
til at være med. 

NGF Nature Energy driver i dag fire storskala biogasanlæg og er i gang med at bygge 
yderligere tre.  

 

BioenergiSyd blev blev stiftet i 2009 til fremme af bioenergi i Sønderjylland.  
Foreningen har 75 medlemmer, som er landmænd i Sønderborg og Aabenraa 
kommuner, og den udspringer af arbejdet med bioenergi i LandboSyd. Foreningens 
formål er at arbejde for etablering af et eller flere fælles biogasanlæg i området. 
Desuden er foreningen talerør for de biogasinteresserede medlemmer og indsamler 
viden og erfaringer om bioenergi. Formand er mælkeproducent Andreas Bonde, Uge 
ved Aabenraa. 

 

 

Fra underskrivelsen i Sønderborg onsdag ses fra venstre direktør Ole Hvelplund, 
formand Peter Gæmelke, borgmester Erik Lauritzen, formand for BioenergiSyd, 
Andreas Bonde og næstformand Martin Lambert Pedersen. 


