
 

 
 
Danmarks Naturfredningsforenings afdeling for  
Lemvig Kommune 
 
Udkast høringsforslag vedr. Planlægning for et biogasanlæg ved 

Energipark Ramme. 

 
 

 

Lemvig d. 23. jan. 2023 

 

DN udtalelser/bemærkninger/forslag til ”Planlægningen for et biogas-
anlæg ved Energipark Ramme”. 
 
DN Lemvig vil til indledning fremhæve følgende: 
Iht. dette referat af et møde med Skovgaard Invest d. 10. maj 2021, hvor Jør-
gen Skovgaard, projektleder Bjarke Bitsch og daværende DN-form. Jens Johan  
Brogaard og undertegnede var tilstede. Se specielt pkt. 7. 

 

Lemvig den 10.maj 2021 

Referat af møde med Skovgaard Invest 

Mandag d. 10. maj kl. 10 – 11.20 

Tilstede var Jørgen Skovgaard og Bjarke, John og Jens Johan 

Både Ramme og Nees blev diskuteret. Der var enighed om alle vigtige spørgsmål. 

1. De mange søer og dødishuller blev sat i perspektiv. JS var med på at de vandhuller der ligger i hans 

område (solcelleparken) ved Dybe skal bruges som demonstrationseksempler på naturgenopretning 

af vandhuller. 

2. JS vil tænke over hvor meget han vil bidrage til en indsats for alle tilsvarende vandhuller i kommu-

nen. 

3. Det blev præciseret at JS ved samarbejdet med DN bliver en pioner og at hans bidrag vil kunne inspi-

rere andre til at samarbejde med DN. 

4. Vi forklarede JS hvordan problemerne ved Byn er en del af en større sammenhæng, og at hans pro-

jektområde hænger naturligt sammen med søen Byn, selv om der er en vis fysisk afstand. Han vil 

undersøge mulighederne for at udvide området på den østlige side, hvor Helge Maagaard ejer nogle 

ha tværs over Grønsmølle bæk. Det skal undersøges om det kan give problemer for nogen lodsejere 

at vandstanden bliver hævet ved at mindske dræningen. 

5. Der er fuld opbakning til besigtigelse af både Ramme og Nees sammen med fagfolk 17.-18.juni. 

6. JS ønsker at minimere hegningen, også ved Ramme. 

7. Vi fremhævede vigtigheden af at kunne forsvare samarbejdet med Skovgaard Invest med, at vi ken-

der de faktiske forhold og planer. DN-Lemvig kan ikke overleve, at der bliver bygget et større anlæg 

ved Dybe end de planer der er i høring nu. Vi blev beroliget med, at der ikke er sådanne planer. An-

lægget skal vise, at det kan lade sig gøre at lave ammoniak ved at kombinere vindmøller og solceller 

i en ny teknologi. 

8. Aftalen skal nu finpudses til underskrift. Den skal ikke offentliggøres før høringsfristen for anlægget 

ved Dybe er udløbet. JS sørger for at forklare de tekniske aspekter og DN forklarer naturtiltagene. 

 

Jens Johan Brogaard 
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Men DN Lemvig vil trods ovennævnte brud på et klart ”vestjysk” løfte 
komme med følgende indlæg til ”Planlægningen for et (evt.) biogasan-
læg ved Energipark Ramme”: 
 
*Hvilke råvarer tænkes at indgå i processen ? 
 
*Hvordan sikres, at disse råvarer er bæredygtige i en klimasammenhæng og 
bl.a. ikke skaber problemer for vores sidste periode til opfyldelse af EU´s 
Vandrammedirektivs sidste og afgørende vandhandlingsplan 2022-2027 ? 
Dvs. der ikke bruges 1. generationsafgrøder til bioforgasningen. 
 
*Der skabes ca. 40% CO2 ved naturgasprocessen. Al CO2 skal selvfølgelig 
indgå i en videre energiskabende f.eks. methaniseringsproces aht. klimaet ved 
evt. anlægsopstart. 
 
*Vi har brug for at vores økologiske mælkeproducenter i Lemvig Kommune får 
mulighed for at få deres kvæggylle afgasset så bl.a. Thises osteproduktion kan 
fortsætte – vil der derfor ikke med fordel kunne etableres en økolinie ? 
 
*Hvilke vidensteknologier bygger anlægget på ? 
(f.eks. det optimerede koncept fra Nature Energy ?) 
 
*Hvordan sikres at transporten til og fra anlægget sker på fossilfrie frem-
dridftsmidler ? 
 
*Hvilke transportstrækninger kunne evt. ske via rørføring ? 
 
*Hvordan ser husdyrgrundlaget ud indenfor en radius af 25 km. fra Vejling ? 
 
*Vil anlægget blive planlagt til at kunne modtage kildesorteret organisk affald 
fra husholdninger ? 
 
*Hvordan ser støjberegningskortet ud ?  
 
*Nu har vi som noget unikt arbejdet og realiseret, at der ikke hegnes med dy-
retrådhegn omkring solcelleparken – hvad er så begrundelsen for, at vi nu på 
gårdens vestlige side vil hegne på bagsiden af plantebæltet her ? 
 
*Påvirkningen af landskabet ? 
Ved brug af et dygtigt landskabsarkitektfirma må det sikres, at bygningsud-
formningen tager max. hensyn til det unikke morænelandskab. 
 
Med venlig hilsen 
 
På DN Lemvigs vegne                         DOF – lokalafdelingen 
John Clausen                                      Kristian Tikjøb Olsen 
Formand. 
                                                                                      
 


