
�orsø
biogas

Vi arbejder for en grønnere fremtid



Hver dag arbejder vi for at reducere CO2-udlednin-
gen fra vores lokale landmænd ved at omdanne 
husdyrgødning og restprodukter fra industrien til 
grøn gas. Den grønne gas udnyttes blandt andet via 
den lokale fjernvarme i Thorsø til at producerer grøn 
energi til glæde for fjernvarmeforbrugere i Thorsø 
by. Resten af den producerede gas sendes ud på 
gasnettet, hvor den er med til at fortrænge den fos-
sile gas til glæde for alle gaskunderne. Takket været 
vores gode samarbejdspartnere og leverandører
har vi i dag en stor rækkevidde og høj forsyningssik-
kerhed bygget på ren energi fra landbruget.

En del af den grønne omstilling
Anlægget i Thorsø forsynes med husdyrgylle fra 
mere end 40 leverandører/samarbejdspartnere, 
hvert år behandler vi 170.000 tons biomasse. Ca. 30 % 
af den afgassede gylle fordeles til lokale planteavle-
re i området, der nyder godt af den CO2-reducerede 
gylle, som hurtigere optages i planterne, og som 
lugter mindre end traditionel gylle.

Derudover går biogasanlæggets overskudsvarme 
direkte til det store fjernvarmenet, der aftager al 
biogassen og omsætter den CO2-neutrale biogas til 
el og varme til gavn for forbrugere i Region Midt.

Thorsø Biogas er dermed en vigtig lokal aktør i arbej-
det med den grønne omstilling og i at skabe lokale 
grønne løsninger, grønne arbejdspladser og en grøn 
fremtid.

Vores opgraderingsanlæg
Hos Thorsø Biogas stræber vi altid efter at blive bed-
re og dygtigere inden for vores felt. Det inkluderer 
bl.a. at reducere CO2-mængden endnu mere og i en 
større skala end hidtil.

Med vores opgraderingsanlæg har vi en maks. kapa-
citet på lidt over 10 millioner m3 100 % metan, der 
omregnet til naturgas svarer til 9.479.931 m3.

Thorsø Biogas 
– din  lokale leverandør af grøn energi
Siden 1994 har Thorsø-anlægget været en stabil energileverandør til lokalområdet, 
og det er vi stadig her mere end 25 år senere.

Vidste du, at vi 

reducerer 63 kg 

CO2 pr. m3 gas?

Bruger
Fremhæv
Josephine lav en tekst ud fra noget med: Co2 besparelse på 73,4 % da Co2 equivalient er 22,27 g

Bruger
Fremhæv
Slet, lyder dumt med Thorsø to gange i sætningen.

Bruger
Fremhæv
Brian har en god sætning i stedet for.

Bruger
Fremhæv
50

Bruger
Fremhæv
Hvor bliver de sidste 70 % af? Det er da noget sludder?



Ren energi fra landbruget

Afgasset gylle optages 
nemmere af planterne

Afgasset OJG
(Gylle)

Forlager Anlæg

EfterlagertankHest, ko, gris

Landbrug
(Hest, ko, gris)

Landbrug
(Hest, ko, gris)

Spildvarme

Gasnettet

Opgraderings-
anlæg

~ 65 % CH4

~ 35 %CO2

100 % CH4

Rådnetank
Fast + flydende
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Bruger
Fremhæv
Figur ind i stedet for

Bruger
Fremhæv
Industri ikon med tekst: fx madaffald.

Bruger
Blyant
Ton den ud / eller en anden farve. De to "rækker" hænger ikke sammen. Den lodrette viser hvad der sker i anlægget og er ikke en direkte del af "den cirkulære tegning" i denne brochure.

Bruger
Fremhæv
Thorsø FJERNVARME

Bruger
Fremhæv
Thorsø FJERNVARME

Bruger
Fremhæv
Må godt være lidt lækker (som en fed boks med info)

Bruger
Fremhæv
Evt få det til at stå inde i tanken?



Biogas er et spændende emne i kon-
stant udvikling, og hvis du vil vide mere 
om vores arbejde, er du altid velkom-
men til at kontakte os.

Thorsø Miljø- og Biogasanlæg
Kongensbrovej 10
8881 Thorsø

Tlf.: 86 96 64 00

kontakt@thorsobiogas.dk
www.thorsobiogas.dk 

TLF.: 86 44 86 74
info@elektro-joergensen.dk
www.elektro-joergensen.dk

Eskadronvej 12  •  8930 Randers NØ  •   Tlf.: 70 252 911
www.dklogic.dk  •  dklogic@dklogic.dk

DESIGN AF EL-TAVLER  |  CE-MÆRKNING
PLC-PROGRAMMERING   |   TERMOGRAFERING M.V.

Vores hovedkompetenceområder:
•  Termografering
•  PLC- og Scada-programmering

•  CE-mærkning
•  Projektering af el-tavler
•  Salg af komponenter 

Vi har stor 
erfaring med 
CE-mærkning 

af pumpestationer, 
vandværker 

og renseanlæg
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