
Nyhedsbrev fra Årøsund Bynævn 

 

Maj 2022 

 

Aflysning: 

Fokusplan møde tirsdag den 24.5.  i Aarøsund Medborgerhus aflyses pga. for få 

tilmeldinger. Fokusplan mødet udsættes til efteråret. Nærmere omkring ny dato 

udsendes senere. 

 

Strandrensning den 19.6. aflyses til fordel for indvielse af Mosebro, se under 

Mosebroen. 
 

Borgerbudgettering 2022: 

Haderslev Kommune har igen i 2022 afsat 50.000,00 kr til borgerbudgettering i 

Årøsund landdistrikt. Der er kommet forslag ind til projekter på næsten 67 000 kr.  

På 1. møde blev der besluttet, at Bynævnet til det besluttende møde kommer med et 

forslag til fordeling af de 50 000 kr, som der skal stemmes om på beslutningsmødet.   

 

                    Onsdag den 8. juni  kl. 19 på Flovt Bygade 25,  

dette er Flovts forsamlingshus som også er en del af Årøsund Landdistrikt. 
Der tilmeldes på mail: bynaevn@aarosund.dk.  

 

Vi opfordrer hermed alle til at komme og være med i beslutningen, så pengene 

anvendes bedst muligt og til gavn for flest mulige i Aarøsund Landdistrikt. 

 

Kommende arrangementer: 

Der er Loppemarked langs Færgevej i Årøsund  

   Lørdag den 11.6. kl 10 – 16. 
Kom og se alle lopperne langs vejen, og gør et stop, der sælges pølse og 

forfriskninger. 

 

Mosebroen er næsten færdig, og Brolauget afholder indvielse af broen  

    Søndag den 19. juni kl. 11. 

Kom og vær med til at fejre den meget flotte Mosebro, der serveres pølser, vand 

og øl. 

 

Aktivitetsudvalget arbejder på andre arrangementer, så hold øje med Facebook 

opslag i ”Årøsund før og nu” samt Nyhedsbreve Bla. ift. Sct. Hans. 

mailto:bynaevn@aarosund.dk


Varmeudvalget: 

Der er stor aktivitet i varmeudvalget, se artikel ved Tv-syd, hvad der lige nu arbejdes 

med eller se på følgende link: https://www.tvsyd.dk/haderslev/ud-med-gassen-lokalsamfund-

har-forelsket-sig-i-termonet 

 

Termonet skal gøre det nemmere at opvarme huse, dér hvor 
fjernvarme ikke er en mulighed. Men for det skal lykkes, skal 
lokalsamfund stå sammen. Idéen er så god, at ministeren nu skal 
præsenteres for den. 

Borgerne i Aarøsund er fanget i et mindre hovedbrud.  

Størstedelen af borgerne har i dag dyre naturgasfyr til at opvarme deres hjem, 

og samtidigt har de fået meldingen fra Haderslev Fjernvarme, at det er for dyrt at 

anlægge fjernvarme i byen med 310 indbyggere.  

Men en gruppe af byens lokale ildsjæle har gang i et projekt, der måske kan 

være med til at få priserne på varme tilbage til et niveau, der minder om 

naturgaspriserne før krigen i Ukraine, der har ført stigende gaspriser med sig.  

Det er ikke træpillefyr eller selvstændige varmepumper, men derimod et fælles 

varmesystem der kaldes for termonet. 

- I og med vi alle har den samme problemstilling, så vil det være lettere og 

billigere at have én fælles løsning i stedet for 80 forskellige løsninger, siger 

Christian Debel Jacobsen, der er en af drivkræfterne bag projektet i Aarøsund.  

I mange tilfælde, hvor man skal af med gas- og 

oliefyr, er det en 'no-brainer' at lave den her 

kollektive løsning, hvis prisen kan gøres 

konkurrencedygtig 
Christian Veje, Leder, Institut for Mekanik og Elektronik, SDU. 

Han blev for to år siden inviteret på en rundtur af Sønderjysk Energiplanlægning 

(SEP), hvor de skulle høre om erfaringerne fra andre landdistrikter, der havde 

https://www.tvsyd.dk/haderslev/ud-med-gassen-lokalsamfund-har-forelsket-sig-i-termonet
https://www.tvsyd.dk/haderslev/ud-med-gassen-lokalsamfund-har-forelsket-sig-i-termonet


forsøgt sig at komme med løsninger på udfasningen af gas- og oliefyr. Sammen 

med andre fra byen faldt han for termonet. 

- Jeg vidste intet om varme, da jeg startede, fortæller han.  

Termonet som fremtidens løsning 

Ligesom fjernvarme er termonet også et netværk, hvor energien transporteres 

fra en energikilde og ud til de enkelte husstande. 

Modsat fjernvarme fungerer termonettet ikke ved, at man har dyre isolerede rør, 

der har til formål at holde på varmen fra energkilden og hen til huset. Derimod 

transporteres energien via en væske ved jordtemperatur til en varmepumpe, der 

giver det sidste nyk i forhold til varmen til for eksempel et varmt brusebad. 

Hvad er et termonet? 

Et termonet er et stort netværk, der groft sagt fungerer som et stort jordvarmeanlæg, hvor 
der graves uisolerede rør ned i jorden, der skal transportere energien via en væske fra en 
energikilde og ud til det enkelte hjem. Her tager en varmepumpe imod væsken, hvor den 
afleverer energien, så pumpen kan varme vandet op til den temperatur, der skal bruges.   

 
Foto: Grafik: Lasse Lund Hansen 



Ved termonettet er et af formålene at slippe for støjen fra en luftdrevet 

varmepumpe og bøvlet med et træpillefyr. Termonettet anvender en 

væskedrevet vandpumpe, der ikke skulle støje. 

Det er nogle af de ting, der får forsker i termonet ved Syddansk Universitet 

Christian Veje til at tro på termonet som fremtidens løsning for dem, der ikke kan 

få fjernvarme.  

- Du skal ikke have en grim og larmende udeenhed i form af en varmepumpe, du 

skal ikke grave din have op for at lave dit eget jordvarmeanlæg, men i stedet får 

du en central forsyning. Jeg synes, det er en rigtig fornuftig løsning, siger han. 

Stærk opbakning 

For at det kan lykkes at etablere termonet i den lille by, kræver det, at flere af 

borgerne ønsker at være med i projektet. 

Indtil nu er der afholdt to borgermøder, hvor man har kunnet stille spørgsmål til 

Christian Debel Jacobsen og Morten Hoffmeister, der er ansat som konsulent 

ved Region Syddanmark til at hjælpe projekter som det i Aarøsund. 

 

- Det, der primært gør det her projekt meget interessant, er, at der er en meget 

stor lokal interesse og opbakning til at omstille til nye varmekilder, lyder det fra 

Morten Hoffmeister. 

Foruden hjælpen fra Region Syddanmark bakkes projektet op af SEP, der er en 

sammenslutning af de fire sønderjyske kommuner, som har et projekt i hver af 

kommunerne. Og så er der landet en investor i virksomheden Sustain, der 

specialiserer sig i at klimaoptimere ejendomme. 

Økonomien er vigtig 

Men hvad koster det så? 



Det er et af de helt store spørgsmål, der skal besvares med projektet i 

Aarøsund. Forventningen og formodningen er, at prisen på varmen skal nærme 

sig de gaspriser, som man havde, inden priserne på gas eksploderede for et 

halvt år siden.  

I dag koster gassen omkring 12,50 kr./m3, hvor den i slutningen af 2021 lå på 

3,66 kr./m3. 

- Topmålet for os er at lande på den pris, der var på gas, før krigen brød ud i 

Ukraine. Men det handler ikke alene om pris. Det handler også om, at vi kan 

gøre det CO2-venligt, og at vi gør noget for at fremtidssikre vores huse i 

landdistrikterne ved at have et varmenetværk, der er 'up to date', siger Christian 

Debel Jacobsen. 

 

 

Men prisen for borgerne er endnu et ubesvaret spørgsmål, som holdet bag 

projektet håber at kunne komme nærmere inden sommerferien.  

For der er omkostninger til varmekilder, etablering af rørene, finansiering og 

organisering af termonettet, som der ikke er på samme måde ved individuelle 

løsninger som træpillefyr og varmepumper.  

- Kan vi formå i de her forholdsvis små projekter at holde omkostningerne nede, 

så vi kan være med på en konkurrencedygtig pris, dét er et rigtig spændende 

fokus i det her, siger Morten Hoffmeister. 

Ifølge Christian Veje kan priserne variere fra lokalsamfund til lokalsamfund, fordi 

der for eksempel kan være forskel på, hvilke varmekilder de enkelte byer har, og 

om et fjernvarmeselskab vil hjælpe med driften. 

- I helt små landsbyer med enkelte huse kan en individuel varmepumpe give 

mere mening, men i mange tilfælde, hvor man skal af med gas- og oliefyr, er det 

en 'no-brainer' at lave den her kollektive løsning, hvis prisen kan gøres 

konkurrencedygtig, siger han. 

https://www.tvsyd.dk/hedensted/vagn-skifter-oliefyret-ud-med-fjernvarme-jeg-svaever-paa-en-lyseblaa-sky
https://www.tvsyd.dk/hedensted/vagn-skifter-oliefyret-ud-med-fjernvarme-jeg-svaever-paa-en-lyseblaa-sky


Inspiration til andre 

I Danmark er der ifølge Termonet Danmark etableret 12 termonet, og flere 

projekter er i gang forskellige steder i landet.  

Men hvor man har forskellige udgaver af termonettet rundt omkring i landet, 

ønsker man i Aarøsund at lave en løsning, der kan gentages andre steder med 

alt fra finansiering til organisering. 

Det er allerede inden, at man har sat første spadestik i jorden. 

- Det kunne måske være en idé, at vi startede med 15-20 huse, og derfra 

eskalerer det op. Så håber vi, folk ser, at det er godt og billigt, og så kan vi 

måske lave det største termonet i Danmark og blive et udstillingsvindue for 

andre landdistrikter, siger Christian Debel Jacobsen. 

De samme drømme har konsulenten fra Region Syddanmark, der deler 

begejstringen for projektet i Aarøsund. 

- Sådan en løsning, som vi ser her, kan være relevant mange andre steder i 

Haderslev Kommune for slet ikke at tale om resten af landet, siger Morten 

Hoffmeister.  

Flere lokale projekter 

Projektet i Aarøsund er et af fire projekter i Haderslev, Sønderborg, Aabenraa og Tønder 
Kommuner, der i sammenslutningen SEP undersøger, hvordan man kan fremtidssikre 
varmeløsninger i landdistriktsområder. 

Minister skal høre om termonet 

Et af de termonet, der allerede er etableret, findes i Skjoldbjerg.  

Her var folketingspolitikerne Anni Matthiesen (V), Karina Lorentzen (SF) og 

Carsten Kissmeyer (V) mandag på besøg for at høre om erfaringerne.  

- Jeg tænker, at det er fantastisk, hvordan man i et lille samfund kan skabe en 

form for andelsfællesskab, hvor man egentlig sikrer, at man kan få billig varme. 



Det er noget af det, som jeg tænker, at vi også har et ansvar for på 

Christiansborg at understøtte, lyder det fra Anni Matthiesen (V), der nævner, at 

hun vil arbejde videre med idéen. 

Der er ikke meget at se på marken, men under græstæppet er rør gravet ned i 

87 meters dybde for at hente varmen og fordele den ud via termonettet til 

borgerne omkring energikilden. 

- Som formand for landdistriktsudvalget er jeg jo optaget af, at man også uden 

for de største byer kan få en mulighed for at få en varmeforsyning, der båden er 

stabil, grøn og til at betale sig ud af. Derfor vil jeg tage det her op med den 

relevante minister, lyder det fra Karina Lorentzen (SF). 

 

 

Se også vedhæftede filer med artikel i Jydske Vestkysten. 

 

Der vil snarest blive offentliggjort en dato for stor info møde i juni måned for 

områdets beboere. 

 

Kalender: 

24.5.2022  Fokusplan møde udsat til efteråret. 

8.6.2022 2. Borgerbudgetteringsmøde/beslutningsmøde kl. 19 

11.6.2022 Loppemarked i Årøsund/Færgevej fra kl. 10-16  

19.6.2022 Indvielse af Mosebroen kl. 11 

23.6.2022   Sct. Hans aften 

 

På Bynævnets vegne 
Rosa Brøgger 
 


