
NATURBIOGAS SODE  
Naturbiogas Sode er et biogasanlæg, der tænkes etableret på Hejsager Næsvej 137 på  
Haderslev Næs. Anlægget vil have en kapacitet på 200.000 tons biomasse og bidrager til en 
betydelig klimaeffekt. Anlægget har en CO2 besparelseskoefficient på 67 %.  
Den samlede beskæftigelseseffekt vil være cirka 10 medarbejdere.

Anlægget vil blive placeret på en 7,8 hektar stor grund, der lejes af en lokal landmand. Anlægget 
har en størrelse, der placerer det et sted mellem et gårdanlæg og de helt store anlæg.

Initiativtagere og ejerskab

Bag planerne om Naturbiogas Sode står den lokale landmand Jesper Bram som initiativtager.  
Som medinvestorer har han Carsten Lund Thomsen (Give) og Jon Malthe-Bruun (Djursland),  
begge landmænd.

Naturbiogas Sode er etableret som et A/S og er cvr-registreret i  
Haderslev Kommune. Virksomheden bliver således skattepligtig i  
Haderslev Kommune.

Jesper Bram er medejer af Bram I/S, og Jesper er uddannet landmand 
og har drevet svinelandbrug på Haderslev Næs gennem syv år. Han er 
35 år og bor på Haderslev Næs sammen med Louise og deres børn på 
fem og to. Jesper er 4. generation på Sønderskovgaard.

Bram I/S driver svineproduktion fra 17 adresser, primært på Haderslev 
Næs. 

Visionerne bag

Landbruget er et stort erhverv i Danmark og har derfor også en betydelig påvirkning på miljøet. 
Initiativtageren og investorerne bag har et ønske om at bidrage til et mere bæredygtigt landbrug i 
fremtiden – og etableringen af biogasanlægget på Haderslev Næs er et skridt i den retning. 

Hos Naturbiogas Sode arbejder vi ud fra en række værdimæssige  
principper:

1. Vi vil genere mindst muligt – vi værdsætter det gode naboskab

2. Vi vil overholde lovgivningen

3. Vi vil sikre, at vores kommende anlæg bliver driftet og passet bedst muligt

4. Vi vil fodre anlægget med vegetabilsk biomasse, ikke animalsk (dermed altså ikke for eksempel 
slagteriaffald, der får skyld for at lugte). I miljøtilladelsen vil det komme til at stå, hvad vi har  
tilladelse til at fodre med

5. Vi vil sikre så gennemsigtig, faktuel og ærlig kommunikation som muligt, så holdninger kan  
dannes på baggrund af fakta – ikke frygt

Mere information

Hvis du ønsker mere information om Naturbiogas Sode, kan du kontakte Jesper Bram på telefon 
21743443 eller mail til info@naturbiogassode.dk. Se også facebooksiden Naturbiogassode eller 
www.naturbiogassode.dk

(udarbejdet i forbindelse med cafémøde den 20. maj 2019)


