
pressemeddelelse, den 28.03.19 

Borgere inviteres til informationsmøde om biogasanlæg 

En lokal landmand har ansøgt om at etablere et biogasanlæg på Haderslev Næs, og nu 
inviteres naboer og øvrige interesserede til åbent borgermøde om planerne. Mødet holdes 
torsdag den 4. april kl. 19.00 i Hyrup Forsamlingshus. 

I Danmark har regeringen i 2018 indgået en energiaftale, der tilsiger, at Danmarks energiforsyning 
i 2050 hviler på 100% vedvarende energi samtidig med, at forsyningssikkerheden opretholdes. 
Også i Haderslev Kommune er den grønne energi øverst på dagsordenen. Nu ønsker landmand 
Jesper Bram at etablere et biogasanlæg øst for Haderslev på Haderslev Næs. I den valgte 
placering af biogasanlægget er der taget højde for både afstand til naboer og afstand til de 
landmænd, der skal levere gylle til anlægget:   

- Vi har længe gerne villet etableret et biogasanlæg herude i området, og nu har vi fundet det, vi 
mener, er den mest optimale placering. Jeg mener, at vi som landmænd har en forpligtelse til at 
gøre dét, vi kan for at passe på miljøet generelt, og den afgassede gylle er både effektiv gødning 
og skånsom mod miljøet, siger landmand Jesper Bram, initiativtager til ansøgningen om 
biogasprojektet. 

Biogas vigtig i fremtiden – og lugten er bedre end sit rygte 
Biogas er et vigtigt element i fremtidens energiforsyning og skal bidrage til, at kul og olie erstattes 
af vedvarende energikilder. Biogas er den eneste vedvarende energikilde, der i dag kan lagres. 
Princippet i biogasproduktion er at udnytte husdyrgødning til produktion af CO2-neutral energi og 
desuden at begrænse miljøbelastningen i lokalområdet. 
 
- Der er rigtig mange holdninger til biogasanlæg, og det forstår jeg godt. Desværre er mange 
debatter om biogasanlæg ikke baseret på fakta. Faktisk er lovgivningen, hvad angår lugtgener, 
meget strengere ved etablering af et biogasanlæg end ved etablering af en svinestald, siger Jesper 
Bram. 

Kom til borgermøde og få fakta 
På borgermødet vil initiativtageren præsentere planerne for anlægget, og der vil desuden være 
repræsentanter fra investorkredsen, Haderslev Kommune og Dansk Biogasrådgivning til stede. 
Planen er at bruge mødet til at formidle information om biogas og det konkrete anlæg. Der vil blive 
rig mulighed for at stille spørgsmål og drøfte fordele og ulemper ved et biogasanlæg i 
lokalområdet.  
 
- Vi håber, at rigtig mange vil tage imod invitationen, så vi kan få gang i snakken om biogasanlæg 
på et oplyst grundlag, siger Jesper Bram og tilføjer, - vi planlægger desuden et besøg til et andet 
biogasanlæg samt flere informationsmøder i løbet af foråret. 
 
For yderligere information, kontakt venligst Jesper Bram på telefon 21 74 34 43 eller e-mail 
jesper@bbram.dk. I løbet af få dage vil der desuden blive åbnet en hjemmeside med flere fakta om 
biogasanlægget på Haderslev Næs – se www.naturbiogassode.dk 

 

FAKTA OM BORGERMØDET 



Borgermødet om Naturbiogas Sode holdes torsdag den 4. april kl. 19 – 21 i Hyrup Forsamlingshus. 
Tilmelding til mia@kalb.dk eller telefon 72 44 11 01.  På mødet deltager både initiativtager Jesper 
Bram, repræsentanter fra investorkredsen, Haderslev Kommune samt Dansk Biogasrådgivning. 
 
FAKTA om BIOGAS 
Biogas fremstilles af gylle og er et attraktivt alternativ til benzin og dielsel især til tung transport. 
Den anvendes desuden til opvarming af fx parcelhuse. Biogas reducererer CO2-udledningen, og 
samtidig er den afgassede gylle mere bæredygtig og mere skånsom for vandmiløjet, når den 
spredes på markederne. 
 
 


