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Ved sidste års generalforsamling startede vi med at besøge et 

gårdbiogasanlæg ved Kliplev, og efterfølgende holdt vi general-

forsamling på Kliplev forsamlingshus. Her var der indlæg fra leve-

randøren af det netop besøgte gårdanlæg.  

 

Efter generalforsamlingen blev konstitueringen den samme som 

hidtil, med Andreas Bonde som formand og Martin Lambert Pe-

tersen, som næstformand. 

 

Der er afholdt et bestyrelsesmøde i år, hvor der er blevet be-

handlet en ansøgning fra et af vore medlemmer om støtte til at 

undersøge mulighederne for udvidelse af hans eksisterende 

gårdanlæg. Bestyrelsen har give afslag på ansøgningen med den 

begrundelse, at vi giver ikke støtter til igangværende anlæg, og at 

det skal være til fællesanlæg. 

 

Vi kan glæde os over, at Danmarks største fælles biogasanlæg åb-

nede i Bevtoft i september sidste år. Det nye anlæg omdanner 

gylle og andre restprodukter til miljøvenlig biogas og kan levere 

varme til 15.000 husstande. 

Energiselskabet E.ON har sammen med lokale landmænd investe-

ret i alt ca. 250 millioner kroner i det nye anlæg, der er det stør-

ste af sin art herhjemme.  

Det nye biogasanlæg skal håndtere op mod 540.000 tons biomas-

se årligt. Det er hovedsageligt gylle og halm, men også andre or-

ganiske råvarer kan indgå i produktionen af biogas, der vil være 

på cirka 21 millioner kubikmeter på årsplan. Det kommer til at 



spare Danmark for 51.000 tons CO2 om året og vil få en grøn ef-

fekt på en række områder. 

   

Det er en kæmpe fordel for biogasanlæggene, at gas nu kan op-

graderes og leveres direkte til naturgasnettet. Det betyder, at 

produktion af biogas i mange år fremover kan være en central del 

af den danske strategi for vedvarende energi.  

Vi har i vores område oplevet, at ENVO vil satse på to anlæg, men 

desværre er ingen af dem endnu kommet i gang. Det er faktisk 

uheldigt, for i den tid, vi venter på ENVO, vil ingen andre starte 

op. Lokaliteterne til anlæg er beslaglagt, og derfor ligger udviklin-

gen i vort område til dels stille, fordi ENVO har været uheldig 

med deres projekt ved Tønder. Det har til dels den konsekvens, at 

vort område stadig er ”udækket” af større fælles biogasanlæg.  

 

Der arbejdes med et anlæg ved Blans eller et andet sted i nærhe-

den af Sønderborg. Det er et anlæg, som især støttes af Sønder-

borg kommune, så det har gode chancer for at blive en realitet. I 

området er svinegylle den dominerende gylletype, og det vil i sig 

selv give store udfordringer med at få andre kilder til en stor pro-

duktion af biogas. Halm kan her blive en supplerende kilde til 

gasproduktionen. 

 

På landsplan er identificeret 16 lokaliteter for nye biogasanlæg, 

hvoraf nogle vil blive realiseret, mens andre måske vil blive skrin-

lagt. Anlægget ved Sønderborg ligger på tolvte pladsen. 

 

 

 



En gennemregning af økonomien ved at anvende forskellige bio-

masser viser, at de bedste råvarer er mave-tarmaffald, ukurant 

halm, dybstrøelse og fast husdyrgødning.  

 

Analysen viser også, at energiafgrøder og græs fra naturarealer, 

grøftekanter, randzoner og efterafgrødearealer er forbundet med 

relativt høje omkostninger, som kan gøre anvendelsen driftsøko-

nomisk urentabel. Bl.a. er høje bjærgningsomkostninger ofte 

skyld i en for høj råvarepris.  

 

Halm har imidlertid en lavere råvarepris end energiafgrøder, og 

det vurderes, at halm kan få en større betydning end energiaf-

grøder for biogasanlæg i fremtiden.  

 

Græs fra naturarealer, der skal plejes, kan være en interessant 

biomasse, men kun hvis hele eller dele af bjærgningsomkostnin-

gerne, der skal afholdes for at pleje naturarealet, bliver betalt af 

andre, der gerne vil betale for de afledte natur- og miljømæssige 

fordele. Græs fra naturarealer udgør dog kun en lille og meget 

ubetydelig biomasse.  

 

Husdyrgødning er én af de vigtigste biomasser til biogasprodukti-

on, idet den er bærestof for alt andet, og af de 38 mio. ton hus-

dyrgødning, der producere årligt, er ca. 89 pct. gylle og 9 pct. er 

dybstrøelse.  

 

Omregnet til tørstof har vi en mængde på ca. 3 mio. tons, hvoraf 

gylle indeholder de 67 pct. og den tørstofrige dybstrøelse de 30 

pct.  

 



Den samlede halmmængde i Danmark er ca. 6 mio. ton. Vi bruger 

ca. 2 mio. ton til fodring og strøelse. Ca. 1,5 mio. tons anvendes 

til fyringsformål. De sidste ca. 3 mio. tons kan så teoretisk anven-

des til biogasproduktion. Logistisk er det imidlertid sådan, at 

overskuddet af halm er mindst i de områder, hvor der også er 

mest husdyrgødning, og hvor biogasanlæg typisk vil blive place-

ret. 

 

Det vil være interessant også at få andre typer organisk affald 

som f.eks. kildesorteret husholdningsaffald med i anlæggene.  

Dette affald vil kræve forbehandling og hygiejnisering, og anven-

delse af husholdningsaffald til biogasproduktion kan være pro-

blematisk, hvis den afgassede biomasse skal anvendes på land-

brugsjord (her tænkes de krav, Arla stiller), men det må kunne lø-

ses.  

 

Der er nu kun 3 år til 2020, og jeg må afslutningsvis sige, at det 

bliver meget svært at indfri målsætningen om, at 50 pct. af hus-

dyrgødningen skal anvendes til energiformål i 2020. Vi er slet ikke 

i nærheden at målet, men vi må glæde os over, at flere nye store 

anlæg er igangsat de senere år, og at flere er på vej.  


