Biogas

Biogassamarbejde på
tværs af Atlanten
Agro Business Park, INBIOM,
Energistyrelsen og Eksportrådet
er gået sammen om projektet
Biogas Go Global, der har til
formål at øge eksporten af danske biogasløsninger. Projektet
kommer i første omgang til at
fokusere på Nordamerika.
Siden Energiforliget i 2012 er produktionen af biogas og recirkulering
af næringsstoffer fra blandt andet
husdyrgødning, industri- og husholdningsaffald mere end fordoblet.
Branchen er i vækst, også internationalt, og der er over en årrække
opbygget kompetencer og erfaringer
blandt private virksomheder og
offentlige interessenter i Danmark.
Med initiativet Biogas Go Global skal
kompetencerne sættes yderligere i
spil på den internationale scene.
– Biogas er bæredygtig energi og
cirkulær økonomi i praksis. Og så er
det en dansk styrkeposition. Branchens løsninger bliver heldigvis
allerede efterspurgt i udlandet. Men
for at få mest muligt ud af interessen, er det vigtigt med et stærkt
dansk samarbejde mellem industri,
forskning og det offentlige. Det kan
skabe ny viden, nye afsætningsmuligheder og varige relationer på det
globale marked, siger administre-

rende direktør Mads Lebech fra
Industriens Fond, der har støttet
Biogas Go Global med 7,3 millioner
kroner.

Mange muligheder i USA
Der er mange muligheder i USA for
danske biogasløsninger, hvor flere
delstater fremlægger ambitiøse klimaplaner og støtteprogrammer med
fokus på at genanvende organisk
affald og producere grøn gas. Særligt i Californien og på østkysten er
der et attraktivt marked for danske
biogasvirksomheder.
Aktiviteterne i Biogas Go Global
skal blandt andet fremme samarbejdet mellem Energistyrelsens Globale
Rådgivningsteam og tilsvarende
aktører på amerikansk delstatsniveau. Projektet skal derudover
identificere finansieringsmuligheder,
rådgive om markedsmæssig tilpasning af eksisterende produkter samt
fremme videns- og innovationssamarbejde på tværs af Atlanten.
Biogas Go Global er et bredt partnerskab, der ud over Industriens
Fond og Agro Business Park også
omfatter innovationsnetværket
INBIOM, Energistyrelsen, Eksportrådet, samt udenlandske samarbejdspartnere, heriblandt American
Biogas Council. Og derudover selvfølgelig en lang række danske virksomheder.
TS

September 2018: Besøg af amerikansk biogasdelegation i Foulum.

Amsterdampartnerskab til EU: Stop
skovrydning
Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen har som
formand for Amsterdam-partnerskabet sendt et brev til
EU-Kommissionen, hvor han
beder den tage initiativ til en
handlingsplan imod afskovning.
Hvert år ryddes der skov større
end Danmarks samlede areal.
Det meste for at gøre plads til
mere landbrugsjord – især i troperne. Det øger den globale opvarmning og skader biodiversiteten.
Danmark er formand for det
såkaldte Amsterdam-partnerskab,
der består af Tyskland, Nederlandene, Frankrig, Italien, Storbritannien og Norge. Her har Danmark
arbejdet for, at partnerskabet
kommer med en fælles opfordring til EU-Kommissionen. Miljøog fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen har på vegne af
Danmark og partnerskabet nu
sendt et brev til Kommissionen,
hvor han opfordrer Kommissionen
til snarest muligt at tage skridt til
en EU-handlingsplan mod
afskovning.
– Vi har kun en jordklode. Den
skal vi værne om på bedst mulig
måde. Afskovning er med til at
ødelægge naturlig biodiversitet og
lokale økosystemer. Det bidrager
til at øge den globale opvarmning. Derfor skal vi hurtigst muligt
handle og sikre, at bæredygtig
produktion og forbrug erstatter
rovdriften på naturen, siger miljøog fødevareminister Jakob
Ellemann-Jensen.
Vejen til at sikre mindre afskovning er dog ikke let. Der er
global rift efter varer, der ofte er
forbundet med afskovning. Palmeolie, soja og kakao skal fremover produceres bæredygtigt og
uden at øge afskovningen. Danmark er blandt andet storimportør
af soja til foder i landbruget.
Kilde: mfvm.dk.
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