
Velkommen til Lemvig Marked og Dyrskue! 
 
I år har vi 10 års jubilæum for det gode samarbejde mellem svæveflyklubben og landboforeningen 
om Lemvigegnens største arrangement. Det vil vi gerne markere på en særlig måde ved at tænde 
en slags olympisk flamme, der skal brænde her midt på pladsen hele weekenden. 
 
Flammen vil brænde i toppen af en såkaldt biogas-søjle, der er produceret af Åbent Landbrug og 
VM Tarm. VM Tarm laver blandt andet gylletrailere, som den I kan se her i ringen. Gylletrailere 
som den her kører til dagligt med gylle for Lemvig Biogas. 
 
Ved at trække biogas ud af gyllen, gør man et lugtende affaldsprodukt til en mere miljøvenlig 
råvare med værdi. Perspektiverne i en øget biogasproduktion er derfor et væsentligt element i 
Folketingets aktuelle forhandlinger om Grøn Vækst, ligesom biogas står højt på dagsordenen, når 
der diskuteres vedvarende alternativer til de fossile brændstoffer.  
 
Flammen markerer derfor også, at Lemvigegnens landmænd siden 1992 har været frontløber på 
biogas-området med Danmarks største biogasanlæg. Det placeret lidt nord for flyvepladsen. 
 
I lighed med Lemvig Marked og Dyrskue er biogasanlægget en værdifuld forbindelse mellem land 
og by. Gylle fra 34 af egnens gårde får trukket biogassen ud til en energiproduktion, der dækker 
det totale elforbrug og en fjerdedel af varmeproduktionen i hele Lemvig by.  
 
Faktisk er mulighederne i den lokale biogasproduktion så store, at det i øjeblikket overvejes, om 
også kraftvarmeværket i Klinkby og Nr. Nissum skal drives med biogas.   
 
Biogassøjlen er udstyret med billeder af kvæg, grise og majs, fordi de er typiske råvare-
leverandører i biogasproduktion. På Lemvig Biogas bruges der dog stort set kun kvæggylle, og da 
mange af køerne på Lemvigegnen er økologiske, er en økologisk biogasproduktion også under 
overvejelse.   
 
Så vidt fremtidsperspektiverne. Jeg vil nu bede borgmester Erik Flyvholm og formanden for Lemvig 
Biogas, Gustav Madsen, om at hjælpe mig med at tænde biogas-flammen - med håb om et godt 
jubilæumsskue! 
 
 
 

 


