Gassen er afgørende for
erhvervslivet
Produktionserhvervene er afhængige af gas. Mange virksomheder kan slet ikke drives uden gas – bl.a. fordi gas kan opnå
højere procestemperaturer end andre brændsler.

Antal job
I alt beskæftiger virksomheder, der bruger gas i deres produktion, 144.000
personer.� Rigtig mange af disse hører til i Region Syddanmark og Region
Midtjylland.
Nordjylland:
18.100 personer

KMC
KMC i Brande producerer kartoffelmel og er afhængig
af gas til tørrerierne på deres fabrikker.

Sjælland:
11.200 personer

Hovedstaden:
17.900 personer

Midtjylland:
38.300 personer

•

Producerer årligt 240.000 tons kartoffelmel

•

Bruger gas til tørring, opvarmning af kartoffelsaft, skrælning og kogning af kartofler

•

Bruger årligt ca. 176 mio. kWh gas

•

Beskæftiger 280 direkte, mens 650 landmænd
er leverandører til fabrikkerne

•

Omsætter årligt for 1,5 mia. kr.

Syddanmark:
37.500 personer

Gasforbrug
Gas bruges særligt af produktionsvirksomheder inden for bl.a. fødevare- og
drikkevareindustrien. I alt bruger de danske produktionsvirksomheder over
7,5 mia. kWh om året.
Møbel

Føde, drikke, tobak

Elektronik

Fuglsang
Sophus Fuglsang Export-Maltfabrik producerer malt
til brygning af øl og bruger gas til at tørre malten.

Elektrisk udstyr
Metal

•

Producerer årligt ca. 155.000 tons malt på
fabrikker i Haderslev og Thisted.

•

Bruger gas til tørring af grønmalt, hvor temperaturen skal nå 105 grader, hvilket sker ved brug
af gaskedler.

•

Beskæftiger 50 direkte på de to fabrikker samt
udgør grundlaget for mange flere jobs på Fuglsang Bryggeriet.

•

Omsætter årligt for 450 – 500 mio. kr.

Træ, papir, trykkeri

Transport

Kemisk
Plast, gas, beton
Olie
Medicinal
Maskin

� Figuren er vist uden job i tekstil- og læderindustrien, olieraffinaderier og medicinalindustrien, da disse ikke kan fordeles på regionsniveau. Disse udgør i alt 21.000 job.

Tre distributionsselskaber og et transmissionsselskab står bag disse faktaark. Formålet
er at oplyse om den rolle, som gas kan spille i den grønne omstilling.

