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Hjallese: Den Hjallese-ba-
serede virksomhed Biotrans 
Nordic løb 25. februar med 
Odense Bæredygtighedspris 
og det glædede Odense Bære-
dygtighedsråds formand An-
ker Boye. Titelvinderen viser, 
at vækst og bæredygtighed går 
hånd i hånd:

- Vi har brug for vækst, hvis 
Odense skal overkomme de sto-
re udfordringer, vi står over for. 
Og så glæder det mig selvfølge-
lig, når en odenseansk virksom-
hed tjener penge på en bæredyg-
tig løsning, samtidig med at den 
bl.a. arbejder målrettet med mil-
jø- og sundhedsaspekter. Og det 
vil Odense Bæredygtighedsråd 
gerne belønne med denne pris, 
siger Anker Boye.

Det var en glad direktør, Sø-
ren Jeberg, der modtog diplo-
met for Bæredygtighedsprisen.

- Vi er meget taknemlige 
og stolte for prisen, siger en af 
iværksætterne, Søren Jeberg. 

- Dette er en pris som vi føl-
te, at vi var i stærk konkurrence 
om. Vi håber, at prisen er med 
til at gøre opmærksom på vores 
miljøprojekt i Odense, omkring 
i Danmark og snart også i ud-
landet. Rigtig mange virksom-
heder, uddannelsesorganisatio-
ner, kommuner og deslige, har 
allerede vist interesse for vores 
produkt, og vi håber da, at den 
interesse bliver større i fremti-
den, ikke mindst med denne 
præmiering, slutter Søren Je-
berg.

Om BioTrans Nordic
BioTrans Nordic arbejder for 
at øge bæredygtig udnyttelse 
af madaffald fra køkkener. Ar-

Biotrans nordic vandt 
Bæredygtighedsprisen 2014
Hørt 
& set

bejdsmiljø, hygiejne, ressour-
ceudnyttelse, grøn energi, spa-
ret CO2 og god økonomi er i 
højsædet.

BioTrans systemet er et auto-
matisk og lukket system, som 
fjerner madaffald direkte fra 
køkkenet. Det betyder færre 
tunge løft, mindre håndtering 
af madaffald og øget effektivitet. 
Samtidig er løsningen lugtfri, 
og almindelige affaldsbeholde-
re undgås – resultatet er bedre 
hygiejne i køkkenet.

BioMasteren kværner mad-

affaldet, og pumper det via et 
lukket system til en tank som 
blot tømmes 6-10 gange om 
året, hvilket reducerer CO2 
udledning fra transporten. 
Den kværnede biomasse bru-
ges til produktion af biogas, og 
samtidig recirkuleres nærings-
stoffer og organisk materiale til 
jordbrug.

Foruden BioTrans Nordic 
var også NCC Green Asphalt 
og Naboskabsambassadørerne 
nomineret til Odense Bæredyg-
tighedspris 2014.  ★ Kværnen, som den ser ud.  foto: pr.

 ★ Borgmester Anker Boye med først Søren Jeberg og dernæst Søren Pihl.  foto: pr.

» Vi har brug for 
vækst, hvis 

Odense skal overkom-
me de store udfordrin-
ger, vi står over for. 
Og så glæder det mig 
selvfølgelig, når en 
odenseansk virksom-
hed tjener penge på en 
bæredygtig løsning 
 Anker Boye


