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Velkomst

Trine Lindegaard Holmberg, Direktør Kara/Noveren

Tommy Olsen, Gate 21
Jakob Bro Lorenzen, Dansk Fagcenter for Biogas



Kildesorteret organisk dagrenovation 
(KOD) i biogasanlæg 
– hvordan indsamler, forbehandler og 
afsætter vi det optimalt? 

Arrangører: 
Biogas2020: RUC og Gate21
BiogasAction: ECNetwork og Dansk Fagcenter for Biogas



Biogas2020
Sprede viden om biogas mellem Danmark, Norge og 
Sverige

Vores fokus: Sjælland, RUC og Gate21

Bistå med partnerresearch og beregninger

Biogas2020.se bl.a. om konferencen den 8 – 9 
november 2017



Dansk Fagcenter for Biogas
Dansk Fagcenter for Biogas er en foreningen, som skal understøtte 
biogasudviklingen i Danmark, så den bliver kendetegnet ved 
succesfulde og professionelt drevne biogasanlæg, til gavn for klima, 
miljø, vækst og beskæftigelse.

Formål:
• At øge kompetenceniveauet på danske biogasanlæg.
• At opbygge konkret biogas proces- og driftsviden fra anlæg
• At sikre en koordinering mellem biogasbranchen, kommunerne, 

staten og videnscentre indenfor universitets- og 
forskningsområderne.

• At bidrage til udvikling af erhvervs- og eksportpotentialet indenfor 
biogas
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Projektet formål er at sikre udviklingen af den europæiske biogas sektor og 
derved bidrage til EU 2020-målene ved at fokusere på ikke-tekniske 
udfordringer for produktion af biogas / biometan fra gylle og andet affald. 

Dette omfatter følgende mål:
- En strategi for den overordnede styring af udviklingen af biogas sektor i 

EU
- Skabe et gunstigt miljø for biogas og bio-metan udviklingen i målrettede 

lande og regioner
- Støtte til gennemførelse af specifikke biogasanlæg i Europa af høj 

kvalitet,
- Overførsel ekspertise og opbygge kapacitet specifikke for biogas / bio-

metan i Europa
- Øge biogas / biometan produktion i EU
- Øge investeringer i biogas / biometan produktion i EU

BiogasAction
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12.30 Velkomst og formål med dagen
Trine Lindegaard Holmberg, Direktør Kara/Noveren
Tommy Olsen, Gate 21 og Jakob Bro Lorenzen, Dansk Fagcenter for Biogas

Status
Biogas anno 2017, hvad er tendenserne og hvilke muligheder er der fremover?
Tyge Kjær, Lektor, Roskilde Universitet

13.00 DEL 1: 
INDSAMLING OG FORBEHANDLING

Tre råd til kommuner og affaldsselskaber. Nye erfaringer med indsamling og kildesortering af 
organisk affald fra husholdninger 
Daniel Lynge Hansen, Konsulent, Vestforbrænding

Beskrivelse af processer, teknologier og driftsdata fra 2 forskellige forbehandlingsanlæg
Rasmus Nør Hansen, Videnskabelig Forskningsassistent, Roskilde Universitet

13.55 Pause og netværk



14.20 DEL 2: 
BIOGASPRODUKTION MED KOD, GYLLE OG INDUSTRIAFFALD

Anlægskoncepter og råvaresammensætning – hvordan kan KOD indgå i 
biogasanlæg?
Tyge Kjær, Lektor, Roskilde Universitet

Erfaringer med sambehandling af KOD og spildevandsslam i biogasanlæg
Bjarne Bro, Projektchef, Billund Biogas

15.10  DEL 3: 
UDBRINGNING OG GØDNINGSANVENDELSE 

Resultaterne bag ny undersøgelse som dokumenterer kvalitet og sporbarhed i 
gødningen fra madaffald
Morten Carlsbæk, Fagkonsulent, M.Sc., DAKOFA

Mejeribranchen giver grønt lys for at bruge madrester som gødning
Bruno Sander Nielsen, Sekretariatsleder, Foreningen Biogasbranchen.

Afsætningsmuligheder hos økologiske landbrug – muligheder og fremtidige 
perspektiver
Anette Vibeke Vestergaard, Chefkonsulent, Økologisk Landsforening

16.30 Opsamling og tak for i dag



Refleksion undervejs

Tænk over om vi skal følge op senere med 
- Anden viden….
- Ekskursioner
- Udviklingworkshops
- M.m.m.

Og vi bistår gerne, hvis nogen vil starte op….

Og Sofie tager billeder og interviewer lidt…



Refleksion bagefter
Er der nogen der vil opstarte nye aktiviteter?

Tænk over om vi skal følge op senere med 
- Anden viden….
- Ekskursioner
- Udviklingworkshops
- M.m.m.

Og vi bistår gerne, hvis nogen vil starte op….

Vil følger op og I må endelig skrive tilbage med ideer/ønsker





34 
kommuner 

og  

2 region

31 
virksomheder

og

forsynings-
selskaber

6 videns-
institutioner 

og 

1 styrelse

Sekretariat

Offentlig-privat innovation 
& grøn vækst

Skabe projekter

Skaffe finansiering

Lede projekter

Administrere støtte

Skabe netværk

Styrke kompetencer



Forankring
& 

partnerfokus
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