04 / Aabenraa Ugeavis / Tirsdag 17. september 2013

Afhængig af tørstof-indholdet i gyllen afregnes prisen for de enkelte leveringer.
Jo mere tørstof, desto bedre. Mogens Dall skal til at stikke fingeren i spanden
- sammen med Michael Madsen, Laurids Rudebæk og Bo Asmussen

Så kom underskriften på plads - Laurids Rudebæk, Mogens Dall og Bo Asmussen

Biogasanlæg fik sin første kunde
gas. Landmand Mogens Dall i Kiding satte sin underskrift på papiret - og
dermed er Aabenraa Biogas kommet et afgørende skridt videre
jast@berlingskemedia.dk

kiding: »Uden gylle - ingen
gas«. Med en frisk bemærkning og letført pen satte landmand Mogens Dall sin underskrift på en aftale, der sikrer
Envo Biogas Aabenraa sin første leverandør af gylle, som siden skal blive til energi
For Mogens Dalls grise producerer gylle, som omsættes

til biogas hvorefter restproduktet afleveres hos Mogens
Dall igen, så han kan bruge
det som gødning på markerne, hvor afgrøderne bliver til
foder til grisene.
Og så starter hele kredsløbet igen.
»Levering til Envo Biogas
er et stå-ben for landbruget i
fremtiden. jeg følte at det var
det rigtige at gøre. Det er en
god tanke, at vi er med til at

producere grøn og bæredygtig
energi,« sagde Mogens Dall,
der kunne modtage en lille
delegation i anledning af det
»historiske« øjeblik.
Direktør Bo Asmussen og
konsulent Søren Hansen - begge Envo Group A/S - deltog
sammen med Aabenraa Kommunes borgmester Tove Larsen og bygherrerådgiver Michael Madsen, Grontmij A/S,
samt Tønders borgmester Lau-

rids Rudebæk i den lille séance, som blev skudt igang - eller retter sagt kastet igang ved
at deltagerne kastede et æbleskrog op i gylletanken.
Det er nemlig meningen, at
flere former for biomasse skal
danne grundlag for produktion
af biogas.
Det var ikke tilfældigt, at
Laurids Rudebæk fulgte opstarten i Aabenraa Kommune.
Envo Group A/S er langt
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»Vi tænker ud over kommunegrænser. Vi kan lige så godt
drage nytte af hinanden. Men
det er vigtigt, at landmændene
er med.«
Bo Asmussen regner med,
at omkring 400 landmænd følger Mogens Dalls eksempel for
at bidrage til biogas-projektet.
Selve anlægget placeres i
Kliplev og forventes færdigt
om to år.
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fremme med at få leveringsaftaler med landmænd i Tønder
Kommune, hvor det første biogas-anlæg kommer til at stå.
Aabenraa får det andet men det stopper formentlig
ikke hér.
»Envo har flere biogas-anlæg i støbeskeen,« afslørede Bo
Asmussen.
Og netop samarbejdet med
de forskellige projekter er kendetegnende.

125,150,-

800 m2
stor flot
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i minimum et halvt år. Vi får nye varer hver uge, så kom og gør et kup i din SPORT 24 Outlet eller på sport24outlet.dk – naturligvis med 30 dages returret.
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