Biogas

Biogasbranchen konsoliderer sig

Dansk forskning har
hentet over 4 milliarder
kroner fra EU
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Danske virksomheder og forskningsinstitutioner er gode til at
hente penge hjem fra EU's forskningsprogram Horizon 2020.
Sammenlignet med andre lande
ligger Danmark på en flot tredjeplads målt på andel per indbygger.

Den 28. marts 2017 blev Foreningen Biogasbranchen stiftet ved en
sammenlægning af Brancheforeningen for Biogas og Foreningen
for Danske Biogasanlæg.
Foreningen for Danske Biogasanlæg
har, som det fremgår af navnet,
været en interesseorganisation for
ejere af biogasanlæg, mens Brancheforeningen for Biogas har arbejdet
mere bredt på at fremme hele branchens interesser.
De to foreninger har gennem årene
arbejdet tæt sammen, og nu har man
taget konsekvensen heraf og stiftet
en ny samlet forening for alle aktører
på biogasområdet – både de nuværende medlemmer af de to foreninger
og alle andre med interesse i biogasområdet.
En medvirkende årsag er den meget kraftige udbygning, hvor biogasproduktionen er fordoblet inden for
nogle få år og nu udgør cirka 10 procent af det danske naturgasforbrug.

– Det er vigtigt, vi får styrket biogasbranchen for at kunne formidle og
dokumentere de løsninger, branchen
har på de store samfundsudfordringer
i forhold til omstillingen til et stabilt,
fossilt uafhængigt energisystem, reduktion af udslippet af drivhusgasser
og øget genanvendelse af klodens
knappe ressourcer, siger Hans Duus
Jørgensen, næstformand i Biogasbranchen.
Medlemmerne af Biogasbranchen
er blandt andet ejere af biogasanlæg,
anlægsleverandører, udstyrsproducenter, rådgivere, vidensinstitutioner,
energiselskaber, affaldssektoren og
landbruget. Biogasbranchen har til
formål at varetage medlemmernes
interesser, kommunikere om de samfundsmæssige fordele ved biogas,
skabe netværk og kompetenceopbygning i branchen samt øge afsætningen af viden og udstyr i Danmark og
internationalt.
TS

Siden EU's rammeprogram Horizon
2020 startede i 2014 har danske
forskere og virksomheder modtaget
4,12 milliarder kroner til 967 forskellige projekter, viser den seneste opgørelse fra EU-Kommissionen. Den samlede andel af midler
til Danmark er faldet en smule til
2,45 procent fra 2,52 procent i
oktober 2016. Andelen er dermed
under målet om 2,5 procent af det
samlede budget på cirka 557 milliarder kroner i årene 2014-2020.
På trods af nedgangen fastholder Danmark 10. pladsen over lande, der modtager flest midler fra
Horizon 2020. Målt i forhold til
indbyggertal ligger Danmark på 3.
pladsen, hvilket er en fremgang siden oktober 2016, hvor Danmark
lå på 4. pladsen.
– De milliarder af kroner, som
Danmark har hentet hjem fra EU,
er et vigtigt løft for danske forskere
og virksomheder. Midlerne er med
til at bringe dansk forskning og innovation op på et højere niveau til
gavn for borgere og virksomheder.
Jeg ved, der er hård konkurrence
om EU-midlerne. Den gode danske
placering blandt EU-landene vidner
om, at danske forskere og virksomheder er i den absolutte elite, siger
uddannelses- og forskningsminister
Søren Pind.
Den lille nedgang skyldes først
og fremmest, at Danmark samlet
set klarede sig ekstraordinært godt
i Horizon 2020's første år. Det er
derfor ikke overraskende med en
lille nedgang. Styrelsen for Forskning og Uddannelse er lige nu ved
at udarbejde en strategi for at
øge dansk deltagelse i rammeprogrammet.
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Læs mere på www.biogasbranchen.dk.
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