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Er de tre naturgivne ressourcer til produktionen af grøn energi 
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Sol, vind og biologisk affald
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Vi producerer en tredjedel af biogassen i Danmark
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• Nature Energy etablerede sit første biogasanlæg i Holsted 
i 2015. 

• I dag er vi blandt verdens største producenter af biogas
med 11 anlæg fordelt på Fyn og Jylland, mens vi har 
ambitioner om at udvide til Lolland-Falster og Sjælland. 

• Vi driver desuden et anlæg i Frankrig, og vi arbejder på 
at udvide til nye markeder internationalt. 

• I 2020 omdannede vi 3,5 mio. tons biomasse til 125 mio. 
m3 biogas, hvilket svarede til ca. 25 % af den samlede 
grønne gas i det danske gasnet.

• I 2021 skruer vi yderligere op og øger 
biogasproduktionen med ca. en tredjedel.

• Det betyder, at vi kommer til at levere omkring 33 % af 
den grønne gas i Danmarks gasnet. 
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En afgørende del af den grønne omstilling 
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Skibstransport



Biogas er et vigtigt element til at nå 70%-målsætningen i 2030
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Siden 2015 har biogasproduktionen taget fart og seneste klimafremskrivning 
fra Energistyrelsen viser, at vi når 72 procent biogas i gasnettet i 2030.   

Kilde: Energistyrelsens seneste klimafremskrivning (publiceret i april 2021) Kilde: Energinet - august 2021



Sådan kommer vi endnu 
længere med brugen af 

klimavenlig biogas
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Sådan kommer vi endnu længere med brugen af klimavenlig biogas
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• Ny udbudsmodel for biogas. 

• Fremrykning af allerede afsatte midler til ny biogasproduktion.

• Genåbning af klimaaftale for energi og industri i 2022. 

• Krav om hyppig udslusning af gylle til biogasanlæg.

• Ligestilling af afgifter på biogas til transport. 


