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annoncer og anden grafisk assistance 
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bioenergi.dk biogas.dk nofoss.dk

Tre online medier der rammer 
målgruppen 100%...

Magasinet, der fortæller 
om alt indenfor biosektoren

Målgruppen
Magasinet henvender sig til alle interessegrupper 
indenfor biosektoren og alternativ energi, herunder 
også leverandører og producenter.
Det er et åbent fagblad for interesse organisationer 
indenfor bioenergi sektoren.

Indholdet 
Dialogskabende, praktisk tilgang til området, nyheds-
formidler, kontakt skaber, erfaringsudveksler, aktuel 
leder hver gang, meningsdanner, oplysende fagligt 
magasin der belyser nye tiltag indenfor bioenergisek-
toren (tager pulsen på området), statistisk resultatma-
teriale, arrangementskalender, møder, osv. osv.

Med andre ord… - du får her  
et medie, som er målrettet  
hele bioenergisektoren!!

BioenergiMAGASINET 
udgives i samarbejde med 
Biogas Danmark.
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inkl. levering i Danmark.
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BIOGASANLÆGGENE ARBEJDER INDÆDT PÅ, AT EFFEKTIVISERE 

- og rationalisere biogasproduktionen, så produktionsprisen på biogas kommer længere ned. 

Derfor udføres en lang række forsøg og test af råvarer herunder teknologier, så biogasanlæggene kan 

investere fremtidssikret... - læs mere inde i bladet og følg udviklingen på bioenergi.dk og nofoss.dk

1 | JANUAR 2021 

KLIMAFORHANDLINGER 

Lige nu pågår vigtige klimaforhandlinger som kan få afgørende betydning for dansk 

landbrugs fremtid, samtidig med at biogas-sektoren imødeser udfaldet med spænding

2 | APRIL 2021 

BIOGAS ER ET VIGTIGT ELEMENT 

Biogas fre
mhæves af  K

lima, energi og forsyningsministe
r Dan Jørgensen som et vigtigt 

element i d
en omstill

ing, der sk
al sik

re en fuldstæ
ndig omlægning fra

 fossil 
til g

røn og 

vedvarende energi, vel at m
ærke med landbruget so

m hoved-råvareleverandør.

3 |  JU
NI 2021 

Imens biogas-sektoren udvider kapaciteten finder mere og 

mere grøn gas vej til "nettet"og transportsektoren er også 

i fuld gang med at omstille fra fossil til grøn transport

4 | SEPTEMBER 2021 

En ny klimaaftale med 

bred opbakning i 

Folketinget skal sikre 

landbruget en fortsat 

udvikling nu med en 

grønnere profil, men 

med fastholdelse af 

fødevareproduktionen 

til gavn for dansk øko-

nomi.

5 | NOVEMBER 2021 

Ring og forhør om gentagelsesrabat, årsaftale mv. 


