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Tidslinje 
●Startet i 1948, 4 køer og 4 tdl 

●I/S i 1983-1993, 220 køer og 140 HA 

●Slagtesvin 1992 - 2009 (5000 stk.) 

●Nyt staldanlæg 2009 til 600 køer 

●Opkøb af ejendom med produktion i 2009 

●Nørgård Agro I/S 2010: 
6,1 mio kg EKM og 425ha (50% fordeling i selskabet som forpagter fast ejendom) 

●Udvidelse af I/S 30/6-2015 

●Skift af robotter 2016 



Virksomheden 2018 
●9,3 mio kg EKM mål 

●465HA 

●Markarbejdet udføres primært med egne maskiner 

●5 ansatte 

●Mælk på to ejendomme 

●Full line med opdræt (ca 80%), tyre kalve afsættes   

●Aktiviteter i Østeuropa  

og Rusland 

●Biogas fra 2018 



Hvorfor Biogas 

Udrag af forretnings plan: 
 
 
●Økonomi 
 

●One site, ingen transport af biomasse 
 

●Gødnings værdi 
 

●Afskaffelse af dybstrøelse 
 

●Udfasning af forsuring 
 

●Smitte og ukrudt – fiber strøelse 
 

●Homogen gylle 
 

●Klima regnskab   
 



Biogas – step by step 

 

 

Ide januar 2017 

Undersøge markedet / forretningsplan 

Miljø godkendelse 

Finansiering 

Total entreprise eller selvbyg 

Priser/investerings ramme 

Gård biogas anlæg eller eget CVR 

Råvare grundlag 

Afsætning / bureaukrati 

Bygge fase / flere nationaliteter 

Politiske ramme vilkår – økonomi 

27/5 -18 den første gylle tages ind 







Resultatet 
●100 tons godkendelse (skal søges op) 

●6 leverandørere af dybstrøelse(plads til flere)   

●Anlægs pris 10,7 mio. 

●Ingen anlægs tilskud. 

●1 reaktor på 9200m3. 

●1 Jenbachaer motor 635kwh el. 800 kwh varme. 

●Separation af udgående biomasse. 

●Foderplan (gylle og dybstrøelse + lidt majs) 

●5 m3 indføder (mega fejl 56m3 er på vej) 

●1-2 timers dagligt arbejde. 

●Meget simpelt anlæg. 

●Produktion på 5mio kwh el (1100 husstande, eller 1,5 mio. liter diesel) 

 



Fremtiden 

●Udnyttelse af varme (gødnings produktion, auqa kultur, salg af varme til fjernvarme 

net, insekter/orme, salg af bio gas til landsbyer) 

●Ekstra reaktor (størrelse økonomi + bedre udrådring) 

●Klima mælk/kød, bør være et produkt side stillet med økologi.   

●Inddampning af gylle 15000m3               800 m3. 



Politisk ben spænd 
●Vores placering i EU: 

●Mælk – placering som nummer 1. 

●Okse kød – placering som nummer 2. 

●Grise kød – placering som nummer 7. 

●Landbruget levere store klima besparelser til den kvote belagte sektor. 

●Det betyder bla: 

●Energi produceret i landbrug, herunder biogas, ikke medregnes i vores 

klima regnskab. 

●Energi besparelser opnået i landbruget, ikke medregnes i vores klima 

regnskab.(eks reduceret jordbehandling). 

●Meget vigtigt at vi sikre globale regnemetoder, samt at base line kvittere 

for vores enorme indsats gennem tiden. 

●Eksempelvis løser Rumænien alle deres forpligtelser ved kulstof indlejring i jorden. 

●Elastik i kilometer mål. 

●   



Tak fordi i lyttede 

 

Spørgsmål ? 


