
pressemeddelelse, den 02.04.19 

Borgermødet om Naturbiogas Sode flyttes til ny adresse 

Der er overvældende stor interesse for at deltage i borgemødet om etableringen af et 

biogasanlæg på Haderslev Næs. Initiativtagerne har derfor besluttet at flytte mødet for at 

sikre, at der er plads til alle. Borgermødet finder sted klokken 19.00 på Hoptrup Efterskole.  

Der er meget stor interesse for at deltage i borgermødet. Derfor har initiativtagerne bag besluttet at 

flytte mødet til et nyt sted, for at være sikre for at der er plads til alle interesserede. Mødet finder 

stadig sted den 4. april klokken 19.00, men er blevet flyttet fra Hyrup Forsamlingshus til Hoptrup 

Efterskole, Hoptrup Hovedgade 11, 6100 Haderslev. 

På borgermødet vil initiativtageren til ansøgningen om biogasprojektet, landmanden Jesper Bram, 

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.  

 

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 på Hoptrup Efterskole, 

Hoptrup Hovedgade 11, 6100 Haderslev. 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. 
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