
BioenergiSyd 

Formandens og bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen den 19. marts 2018 

Endnu et år er gået, og vi skal derfor igen i BioenergiSyd aflægge beretning. 

Efter generalforsamlingen sidste år blev det besluttet, at tage kontakt til NGF for at vurdere hvorvidt, det 

var muligt at etablere biogasanlæg i vores område. 

Efterfølgende blev der udarbejdet en samarbejdsaftale mellem BioenergiSyd og NGF i løbet af sommeren 

2017. Samarbejdsaftalen blev underskrevet den 23. august 2017. I forbindelse med underskrivelsen af 

samarbejdsaftalen blev der aftalt, at underskrivelsen var på betingelse af vores medlemmers godkendelse.  

Derfor blev der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor I som medlemmer godkendte 

samarbejdsaftalen i Kværs den 9. november 2018. 

En af konsekvenserne i samarbejdsaftalen var, at danne et projektselskab, som efterfølgende er navngivet 

NGF Nature Energy Sønderborg ApS. For en god ordens skyld skal bemærkes, at projektselskabet endnu 

ikke er endelig stiftet. 

På den ekstraordinære generalforsamling i Kværs, blev samtidig nedsat en arbejdsgruppe med henblik på, 

at komme videre med etableringen af 1 eller 2 biogasanlæg i området. 

Ydermere blev der i Kværs gennem gået en model, der gennemsnitligt regner på hvordan forskellige 

bedriftstyper har fordele eller ulemper ved at være leverandør. 

Der er efterfølgende arbejdet videre med den nævnte model, og vi har nu en færdig model med 

omfordeling, og betaling fra anlægget, således at alle leverandører kan tjene cirka samme beløb pr. HA 

harmoniareal, ved at være med. 

Modellen viser, at det sandsynligvis vil kræve en årlig betaling fra anlægget mellem 4 og 7 mill.kr. årligt, 

afhængig af, hvordan snitfladerne og forudsætningerne for beregningerne bliver. 

I den udarbejdede forretningsplan, som I alle har set, er der i runde tal regnet med en forretning af den 

investerede kapital (ca. 190 mill.kr) på ca. 15 %. Skal anlægget aflevere 4 mill.kr af disse til leverandørerne, 

vil afkastet på investeringen falde til ca. 13 %. Taler vi om de 7 mill.kr., falder afkastet til ca. 11 %.   

Ovenstående er gennem flere møder drøftet med NGF, hvor NGF har gjort det klart, at man ikke 

umiddelbart har en ide om, at det er nødvendigt med en betaling til leverandørerne.  

Arbejdsgruppens argumentation har været, at betalingen i givet fald skulle være med til at dække bl.a. 

investeringer på de enkelte ejendomme til fortanke, tilslutninger, omrøringer, vejanlæg osv. 

Des agtet hvad NGF har meldt ud, mener arbejdsgruppen dog stadig, at der er tale om en fornuftig 

forrentning af den investerede kapital. Også selvom der skal afleveres penge til leverandørerne. 



Der er fra NGF´s side sået tvivl om beløbsstørrelsen af førnævnte forskellige investeringer, og at der ikke 

helt klarhed over selvsamme. Derfor har NGF tilbudt, at foretage en screening på alle ejendomme. Dette 

for at få belyst de individuelle investeringer ejendom for ejendom. 

Screeningen betyder, at vi efterfølgende vil have et væsentligt bedre grundlag for hvordan fordele og 

ulemper, skal fastlægges eller beregnes.  

Screeningen lægger dog kun den enkeltes investeringsbehov for dagen, så jeg kunne have lyst til at stillet 

forsamlingen her et spørgsmål om, hvor meget man ønsker, at tjene pr. ton gylle eller pr. ha harmonieareal 

for at være med? 

Eller alternativt: Vil man nøjes med fordele ved lugt, deklarationer, transport samt andre endnu ikke 

definerede goodwillfordele som en leverandøraftale vil medføre? 

Jeg mener personligt, at den enkelte landsmands fortjeneste ikke skal hentes på afkast af en eventuel 

investering, men til gengæld på det at være leverandører. Det var intentionen fra starten, og det mener jeg 

vi skal holde ved. Vi vil hellere tjene på råmaterialet/gyllen end på investeringen. 

Men det er vi nødt til, at have en debat om i aften. 

Vi vil vi gerne fra bestyrelsens side, lægge op til, at vi lader NGF gennemføre screeningen af de enkelte 

ejendommes investeringer. Det vil give os et væsentligt bedre forhandlingsgrundlag for første udkast til en 

leverandøraftale.  

I forbindelse med forhandlingen af leverandøraftalen, vil vi naturligvis inddrage aftenens konklusion på 

mine to netop stillede spørgsmål. 

Når vi har de første forhandlinger på plads, er det vores forslag, at vi efterfølgende vil tilbyde hver enkelt af 

jer, at vi hjælper med at beregne den enkeltes økonomiske konsekvens ved den foreløbige aftale. 

Det betyder, at hvert enkelt medlem får et individuelt beslutningsgrundlag for, hvorvidt man ønsker, at 

være med i en eventuel leverandørforening. 

Nu sidder nogle sikkert og tænker: ”Hvorfor er vi ikke længere, når alle andre er i gang?”  

Det mener vi i bestyrelsen, at Helge egentligt gjorde ganske udmærket opmærksom på ved mødet i Kværs i 

november. Helges orientering og konklusionen var, i grove træk, at fordelene ikke var, som de har været. 

Der er i dag nogle helt andre N og P krav, og landbrugspakken har medført forandringer! Det må vi tage 

højde for. 

Inden vi nu går over til at debattere, vil jeg afslutningsvis lige prøve at sætte mig helt op i helikopteren, og 

kigge på, hvad der sker rundt om os på biogassiden. 

Som det også fremgår af forretningsplanen, så kan biogas i dag bruges helt på samme måde som naturgas. 

Biogassen kan ledes direkte ind i naturgasnettet. 

Og ved, at vi selv er med til at producere biogassen, er vi selv med til at sikre en vedvarende energikilde. En 

energikilde, der skal ses i det store klimaperspektiv! Et biogasanlæg vil give en lang række 



samfundsmæssige fordele og skabe synergier mellem energisektoren, affaldssektoren og 

fødevareproduktionen. 

Jeg tror på, at det er vigtige faktorer i forhold til den danske energipolitik, hvorfor vi ikke har set det sidste 

på den politiske bane i forhold til bioenergi. Alle tegn i sol og måne peger på, at de fossile brændstoffer 

ebber ud. 

I Danmark løber det seneste energiforlig til 2020. Kan energipolitikken mon holde til, at man ikke kigger på 

substituering af vedvarende energi? Lad det stå hen som et åbent spørgsmål! Der kunne være en langsigtet 

overvejelse i det! 

Der hersker i samfundet også en øget interesse for bæredygtighed.  

Her vil biogassen også virke ind. Tænk blot på hele tanken om recirkulation og genanvendelse. 

Endelig: Kigger vi meget lokalt, så har vi for Sønderborg Kommunes vedkommende set det første skridt på 

vejen allerede set ved, at man har indført gasbusser i bybusnettet. Desuden vil et eventuelt anlæg være et 

stort plus til Projekt Zero. 

Alt sammen noget vi også skal have med i betragtningerne omkring etableringen af biogasanlæggene. 

Lad det være ordene for i aften. 

Jeg skal slutte af med at takke bestyrelsen, arbejdsgruppen og LandboSyd for et godt samarbejde i det 

forgangne år. 


