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NYHEDSBREV DECEMBER 2011

Biogas er andet og mere end svinegylle

 
Kompetencecenter for Økologisk Biogas har opbygget en stor viden i sit
étårige virke og har for nylig opgraderet på medarbejdersiden. Nu
lancerer centret dette nyhedsbrev for at dele viden med de mange
biogasinteresserede økologer.
 
For snart et år siden etablerede Økologisk Landsforening Kompetencecenter
for Økologisk Biogas (KØB). Michael Tersbøl, som er leder af centret, siger om
behovet for at samle viden og kompetencer inden for området:
 
- Der er nogle særlige potentialer, men også nogle særlige udfordringer i
økologisk biogas i forhold til traditionel biogas baseret på husdyrgødning. Der
var brug for nogen til at håndtere disse særlige udfordringer, og det er i
erkendelse af det behov, at vi etablerede Kompetencecenter for Økologisk
Biogas, siger Michael Tersbøl.
 
En stor udfordring består i at forklare i særdeleshed omverden om forskellen
mellem økologisk biogas og traditionel biogas.
 
- Vi har erfaret, at det kræver en del forklaringstalent at åbne folks øjne for, at
biogas ikke bare er lig med store svinebrug og masser af gylle. Den
sammenhæng er meget veletableret i folks hoveder, siger Michael Tersbøl.
 
Interessen for økologisk biogas er stor blandt økologiske landmænd, blandt
andet pga. konceptets potentiale som driver for øget økologisk omlægning -
især i husdyrfattige områder. Den store interesse og opgavernes omfang førte i
efteråret til, at kompetencecentret ansatte endnu en medarbejder.
beslutningsgrundlag for landmænd og investorer vha. dokumentation fra
udlandet, siger Michael Tersbøl.
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Følgegruppe for Kompetencecenter for Økologisk Biogas (KØB)
Onsdag den 30. november 2011 afholdt Økologisk Landsforening det første
følgegruppemøde for KØB.
 
I følgegruppen deltager:
Navn Organisation
Bruno Sander Nielsen Brancheforeningen for biogas, Axelborg
Ejvind Pedersen Landbrug&Fødevarer, Skejby
Erik Fog Videnscenter for Landbrug, Økologi
Søren G. Rasmussen AgroTech, Skejby
Knud Tybirk AgroBusiness Park, Foulum
Henrik B. Møller AU-DJF-Foulum
Jørgen E. Olesen AU-DJF-Foulum
Peter Jacob Jørgensen PlanEnergi, Århus
Bjarne Viller Hansen Biogasproducent, Bording
Hans Jørgen Kristensen Økologisk Landsforening og landmand i

Thy
Morten Brøgger Solum
Henrik W. Laursen Xergi
Michael Tersbøl Økologisk Landsforening
Lone Klit Malm Økologisk Landsforening
Følgegruppens medlemmer bidrager til KØB's arbejde, med deres erfaring på
biogasområdet.
 

 
Studietursrapport fra 4 dage med biogas i Sydtyskland
I oktober 2011 drog 20 biogasinteresserede landmænd, virksomheder og
konsulenter med toget til Sydtyskland. Her besøgte man 8 forskellige
biogasanlæg, med fokus på plantebiomasse. Turen var tilrettelagt af Økologisk
Landsforening i samarbejde med et tysk konsulentfirma IBBK Fachgruppe
Biogas GmbH.
Studietursrapporten er et referat af hvert enkelt besøg, hvor anlæggene og
nogle af deres udfordringer beskrives.

Rapport fra studietur (download PDF)
 

 
Biogaserfagrupper
Økologisk Landsforening skal i regi af Økologifremme-ordningen starte 10
biogaserfagrupper i 2012. I erfagrupperne skal vi udrede biomasse- og
biogaspotentialet hos økologer i lokalområdet, samt drøfte omlægning af
yderligere arealer og konventionelle landbrug, hvor der er interesse for at blive
leverandør af biomasse til et lokalt økologisk biogasanlæg.

mailto:lkm@okologi.dk
mailto:mit@okologi.dk
http://www.okologi.dk/media/1772024/biogas_studietur_rapport%20nov%202011.pdf


Projektet er støttet af EU's Landdistriktsprogram og Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri.
 

 
Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne
 
Sustaingas - et EU-projekt om økologisk biogas
Økologisk Landsforening er sammen med 8 andre organisationer i EU blevet
deltager i et projekt, der skal fremme økologisk biogas i EU. Økologisk
landbrugs rolle i produktion af biogas som vedvarende energi skal styrkes, og
der skal udvikles bæredygtighedsstandarder for økologisk biogas. Der skal
udvikles strategier for at overkomme de udfordringer og barrierer, som der er
for økologisk biogas. Best-practice-cases skal beskrives og der skal
gennemføres efteruddannelse for landmænd, rådgivere og andre i
biogasbranchen.
 

 
Arrangementer

12. dec. 2011
Økonomiseminar for biogasanlæg
arr. Foreningen for Danske Biogasanlæg
sted: Koldkærgård Konferencecenter, Århus N
program
 
2. feb. 2012
Er du til biogas? 
arr. Videnscentret for Landbrug, Økologi
sted: Centrovice, Fyn
program
 
8. feb. 2012
Hvordan bygger man græsbaseret økologisk biogasanlæg?
arr. Økologisk Landsforening og INBIOM
sted: Agro business Park, Foulum
program udsendes senere
 
 

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_da.htm
http://www.biogasdk.dk/down/semdec11/program.pdf
http://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/biogas/Sider/erf_111205_invitation_biogaserfagrupper.aspx
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