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DEBAT: Inddragelse af biogas i den lokale forsyningsmodel kan slå mange fluer med et
smæk. Det mener sekretariatsleder i Brancheforeningen for Biogas Bruno Sander Nielsen, der ser gassen bidrage til en generelt mere klimavenlig energiforsyning.
"Hver for sig kan disse udfordringer være vanskelige og omkostningstunge at
løse. Men der kan høstes lavthængende frugter gennem samtidige løsninger på
mange udfordringer," skriver sekretariatsleder i Brancheforeningen for Biogas
Bruno Sander Nielsen.

Når man indregner de mange synergier og afledte samfundsgevinster, er biogas et omkostningseffektivt virkemiddel i den overordnede samfundsomstilling.
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Vi står overfor mange samfundsudfordringer. Klimaforandringer. Udfasning af fossil energi af hensyn til
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energi stiger i fremtiden. VE-løsninger i transportsektoren. Bæredygtig forsyning med fødevarer – både
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Omkostningseffektivt redskab
Biogassen giver mange løsninger
Biogasanlæg er et godt eksempel herpå. De organiske restfraktioner fra industri, husholdninger og servicesektoren kan afgasses i biogasanlæg sammen
med husdyrenes gødning.
Med dette land-by samarbejde opnås en optimal
udnyttelse af energipotentialet i form af biogas, recirkulering og genanvendelse af næringsstofferne,

Biogas har som alle andre VE-energikilder behov for
støtte i overgangen til det fremtidige bæredygtige
fossiluafhængige energisystem. Når man indregner
de mange synergier og afledte samfundsgevinster,
er biogas et omkostningseffektivt virkemiddel i den
overordnede samfundsomstilling.
Samtidig kan biogas sikre den nødvendige gasforsyning, når naturgassen på sigt udfases.
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Afgasningen gør husdyrgødningen til et bedre gødningsprodukt. Ifølge en ny undersøgelse fra Aarhus
Universitet øges gødningsvirkningen af husdyrgødningen med 5-8 kg kvælstof per dyreenhed, og udvaskningen reduceres over en 50-årig tidshorisont
med 3-4 kg. Samtidig giver biogasanlæg en dobbelt
klimaeffekt ved at metan, som normalt tabes fra
gyllelagre, opsamles og bruges til at erstatte fossil
energi.
Biogassen kan stabilisere det fremtidige vindkraftdominerede energisystem. Samtidig kan den supplere i fx den tunge og kollektive transport, hvor el ikke
gør det alene. På et tidspunkt vil det blive rentabelt
at gøre vindkraft lagerbart ved opgradering af biogassens CO2-indhold til metan gennem metanisering.
Ved at inddrage biogas i den lokale forsyningsmodel
opnås positive effekter i forhold til et renere vandmiljø, drikkevandsforsyning, en meningsfuld kildesorte-

