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Det nye år er kun et par uger gammelt, men det har været en travl og vigtig pe-
riode for Sønderjysk Biogas. Vi er godt i gang med at lave de endelige aftaler 
med vores leverandører, og vi er nået rigtig langt. 

I skrivende stund har vi fået underskrevet kontrakter, der sikrer os mere end 80 
procent af den gylle, vi har brug for. I de seneste uger er der kommet en halv 
snes nye medlemmer til, så vi skal nok nå den mængde, vi har brug for. 

Det kan endda ende i den situation, at vi har mulighed for at få endnu mere, så 
vi må benytte os af først-til-mølle princippet. 

Bestyrelsesmedlem Morten Andersen er en de leverandører, der er klar til at le-
vere gyllen fra sin svineproduktion på Mandbjerggård ved Toftlund til det nye 
anlæg: 

- Det er oplagt at levere til et biogasanlæg. Vi får bedre »gylle« til markerne, og 
det er en god måde at hjælpe miljøet. På sigt kan jeg også forestille mig, at alt 
gylle skal gennem et biogasanlæg, lyder det fra Morten Andersen, der har skre-
vet kontrakt på leverance af gylle fra 200 dyreenheder. 

Han har 220 søer og laver 6000 slagtesvin årligt og har haft planer om en udvi-
delse til 1100 søer. Så havde det været nødvendigt at komme af med gyllen på 
anden vis, men selvom planerne om udvidelse er skrinlagte, er han ikke i tvivl 
om, han vil levere til Sønderjysk Biogas. 

For alle leverandører bliver det nyt at skulle levere gylle til et biogasanlæg. 
Mange praktiske spørgsmål melder sig, og derfor vil der i foråret blive lavet et 
arrangement med to leverandører fra Linko Gas - henholdsvis svin og kvæg. 

- De kan bl.a. svare på, hvad vi 
rent praktisk kan gøre i stalden, 
noterer Morten Andersen. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 Marina Berndt 

18/1 - 2014 Morten Andersen 


