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FødevareErhverv 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

 
 
Vedr. høring af udkast til ændret bekendtgørelse om til-
skud til investeringer i anlæg til fremstilling af biogas 
 

Fødevareerhverv har den 17. juni 2011 udsendt udkast til ændret bekendtgørelse 
om igangsætningstilskud til biogasanlæg i høring. Landbrug & Fødevarer hilser 
det velkommen, at FødevareErhverv lægger op til en smidiggørelse af ordningen i 
lyset af de erfaringer, der er draget i forbindelse med den første ansøgningsrunde, 
herunder i forhold til den krævede dokumentation på ansøgningstidspunktet. 
 
Landbrug & Fødevarer skal samtidig understrege vigtigheden af, at der i de kom-
mende ansøgningsrunder sker en hurtigere sagsbehandling. Dette er vigtigt i for-
hold til fremdriften i de enkelte projekter og i særdeleshed i forhold til kravet om, 
at ansøger skal have indhentet bindende tilbud, som har en begrænset løbetid. 
 
Landbrug & Fødevarer finder det er hensigtsmæssigt, at der i forlængelse af Ener-
giStrategi 2050 lægges op til en forhøjelse af tilskudsprocenten fra 20 til 30 pct. 
ligesom støtteloftet hæves fra 30 til 55 mill. kr. Det er også særdeles positivt, at 
ordningen udvides, så den også omfatter konventionelle gårdbiogasanlæg.  
 
Landbrug & Fødevarer finder i den forbindelse, at det er helt afgørende, at rege-
ringen sikrer en afklaring af den langsigtede finansiering af biogasanlæg, idet 
midlerne i ordningen er stærkt begrænsede og reelt kun rækker til to til tre biogas-
fællesanlæg årligt og dermed ikke rækker til at realisere regeringens udbyg-
ningsmål.  
 
En af de store udfordringer i den økologiske produktion er at sikre tilstrækkelig 
forsyning med næringsstoffer i planteproduktionen. Det gælder specielt på hus-
dyrløse bedrifter og i områder med begrænset økologisk husdyrhold. Afgasning af 
biomasse fra kvælstoffikserende afgrøder og slet fra pleje af naturarealer kan være 
en vigtig kilde til produktion af gødning.  
 
Derfor finder Landbrug & Fødevarer, at bekendtgørelsesudkastets krav om mini-
mum 75 og 50 pct. husdyrgødning i henholdsvis økologiske biogasfællesanlæg og 
økologiske gårdbiogasanlæg er et alvorligt problem. Dette vil hindre realiseringen 
af biogasanlæggenes potentiale for at bidrage til at fremme regeringens målsæt-
ning om øget omlægning til økologisk jordbrug.   
 



Side 2 af 2 
 

C:\Programmer\Neevia.Com\Document Converter\temp\F4556193-1048-48F7-BB2E-429AE9365FCF.doc_=  

Udover ovennævnte generelle bemærkninger henvises til de af Brancheforeningen 
for Biogas fremsendte specifikke bemærkninger.  
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