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NYHEDSBREV MAJ 2012

NY vejledning om tilskud til biogasprojekter
Opdateret vejledningen og ansøgningsskemaer, der hører til bekendtgørelse
nr. 293 af 27. marts 2012 om tilskud til biogasanlæg mv. er udgivet. Find den
her
--
I den udsendte vejledning blev det beskrevet, at der er afsat 210 mio. kr. til
fællesbiogasanlæg og 32 mio. kr. til gårdbiogasnalæg, der skelnes altså ikke
mellem økologiske og konventionelle anlæg. Dette er en FEJL, som netop er
blevet rettet og offentliggjort på Naturerhvevstyrelsens hjemmeside.
Naturerhvervstyrelsen fortæller, at fordelingen i stedet er 28 mio. til økologiske
gårdbiogasanlæg, 14 mio. til konventionelle gårdbiogasanlæg og 200 mio. til
fællesbiogasanlæg.
 
Det er muligt at få tilskud til supplerende investeringer på bedrifter, der er
tilknyttet et fælles- eller gårdbiogasanlæg. Dog er kravet, at investeringen, der
søges støtte til, skal være på minimum 300.000 kr. pr. bedrift.
 
Som beskrevet tidligere er der stadig krav om minimum 75% hudsyrgødning i
økologiske fællesbiogasanlæg og 50% husdyrgødning i økologiske
gårdbiogasanlæg. Dette er i den nye vejlendning ændret, så der er mulighed
for økologiske gårdanlæg, at få dispensation fra dette krav.
 
Fristen for indsendelse af ansøgningen er d. 15. august 2012.
 
Har du brug for hjælp til udarbejdelse af din ansøgning, kan du kontakte Lone
Klit Malm, lkm@okologi.dk, Tlf. 20 58 50 24
 

 
EU-projektet "SUSTAINGAS" er nu gået i gang
I starten af maj mødtes EU-partnerne i projektet til Kick-off møde i Østrig.
Projektet er nu officielt gået i gang og opgaverne det næste halve år er
detaljeret planlagt.
 
En af de tyske partnere arbejder netop nu med at fastlægge de
bæredygtighedskriterier, der skal diskuteres i forbindelse med økologisk
biogasproduktion.
 
Har du input til, hvilke bæredygtighedskriterier, der bør diskuteres i dette
projekt, modtager vi gerne en beskrivelse af hvilke kriterier og hvorfor, gerne
med links til relevant litteratur.
 

RÅDGIVERE

Kontakt rådgiverne i
Kompetencecenter for
Økologisk Biogas
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Skal sendes på mail til lkm@okologi.dk senest den 11. juni 2012.
 

 
Biogas-erfagrupper
Hovedparten af de 10 erfagrupper er nu dannet, medlemmerne af de enkelte
grupper fastlægges efterhånden som første mødedato aftales. Grupperne
varierer i størrelse fra biogasfællesanlæg til forholdsvis små gårdbiogasanlæg.
 
En af grupperne består af en landmand, der undersøger muligheden for at lave
et lille gårdanlæg uden samarbejde med andre lokale landmænd. Denne
landmand vil gerne invitere landmænd med samme tanker til erafgruppemøde
på tværs af landet. Kontakt os, hvis det har din interesse.
 
Er du interesseret i en erfagruppe omkring din ejendom, er du velkommen til at
kontakte os, da der stadig mangler at blive lavet 1-2 grupper. Der vil blive tale
om 3 møder i løbet af 2012/2013 hos dig, hvor vi sammen med nogle
inviterede landmænd i dit område diskutere om biogas er en mulighed hos jer.
 
Kontakt Lone Klit Malm, lkm@okologi.dk, Tlf. 20 58 50 24
 
Projektet har fået tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistrikstprogram.
 

 
Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

 
Arrangementer, kurser og møder
 
31. maj 2012
Kom i mål med økologiske biogasprojekter
arr.: Videnscenter for landbrug
sted: Damsbrovej 11, 5492 Vissenbjerg
læs mere her
 
20. juni 2012
Biogasproduktion i ekologisk ogling - hur fungerar det?
arr.: Biogassyd, Sverige
sted: Olahus, Stoby
læs mere her
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21. juni 2012
Gå-hjem-møde om gassens fremtidige rolle i et
grønnere energisystem
arr.: Dansk Energi
sted: Rosenørns Allé 9, 1970 Frederiksberg C
Læs mere her
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