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                         Nyhedsbrev februar, 2016 

 

 

ENVO Biogas Tønder 

Der har været opslået en stilling som HSE Specialist 

og vi vil gerne byde Ejnar Nielsen velkommen. Ejnar 

kommer fra Haderslev og uddannet Akademiingeniør. 

Ejnar har 3 børn og er i parforhold med Elsebet. Ejnar 

har ydermere været hos vores bygherrerådgiver 

SWECO (tidligere Carl Bro/Grontmij) i perioden 1991 

til 2009. Vi glæder os til samarbejdet. 

 

 

ENVO Biogas Aabenraa 

Der afholdes generalforsamling i leverandørfor-

eningen ENVO Biogas onsdag den 16. marts kl. 

14.00. Generalforsamlingen afholdes i kantinen 

hos ENVO, Vestvejen 170, 6200 Aabenraa. 

Dagsorden følger primo marts pr. mail. 

 

 

 

 

 

 

 

Leverandøraftaler generelt: 

Vi har haft fat i rigtig mange leverandører for at 

afstemme den aftalte mængde af både gylle og 

dybstrøelse, for at sikre, at der ikke er sket sto-

re driftsmæssige forandringer hos jer. Vi vil rig-

tig gerne have aftalerne ajour. Så skulle vi mod 

forventning ikke have fået jeres aftale afstemt, 

må I meget gerne ringe til Hanne Marie Toft    

på tlf.: 4173 4204 eller maile til 

hmt@envogroup.dk eller ringe til Michael på 

tlf.: 4173 4202 eller mail: mim@envogroup.dk. 

Vi forventer at kontakte jer i løbet af marts og 

april måned mht. etablering af studser og for-

tanke mv. jf. leverandøraftalerne. 

Landmænd, der er interesserede i at levere til ENVO 

Biogas Aabenraa, er velkomne til at henvende sig. 

Når projektet er fuldtegnet oprettes der en venteli-

ste. 
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Generelt: 
 
Indvielse af NGF biogasanlæg d. 29.1.2016: 
 
Endnu ét af Nature Energys nye biogasanlæg står 
færdigt. Fredag d. 29. januar kl. 15.00 blev det indviet 
af energi-, forsynings-, og klimaminister Lars Chr. Lil-
leholt. Biogasanlægget ligger nær Bogense. Den milli-
onstore investering på Nordfyn, som er et samarbej-
de mellem Nature Energy og lokale landmænd, giver 
arbejdspladser og vækst i lokalområdet, og 34 land-
brug får effektivt omdannet deres gylle til energi og 
gødning. Biogasanlægget er Nature Energys første på 
Fyn, og det producerer årligt ca. 10 millioner kubik-
meter biogas 
 
”Energi-, forsynings-, og klimaminister Lars Chr. Lille-

holt, der stod for indvielsestalen, er begejstret for 
den nye generation af biogasanlæg, som kan levere 
på både lokale arbejdspladser, landbrugsproduktion, 
CO2-neutral energi og forsyningssikkerhed: 

 
Administrerende direktør i Nature Energy, Ole Hvelp-
lund, er meget tilfreds med forløbet op til indvielsen:  
”Vi har sat os for at effektivisere og modernisere ud-
bygningen af dansk biogas. Det nordfynske anlæg 
ville vi være færdige med ved årsskiftet. Det blev vi, 
så nu er vi et skridt videre i den grønne omstilling af 
Danmarks energiforsyning, hvor gas har en rolle at 
spille ligesom sol- og vindenergi. Vi glæder os til at 
fortsætte det gode samarbejde med leverandøren af 
anlægget, Xergi, og landmændene i Nordfyns Biogas, 
som nu ser resultaterne af det arbejde, som begyndte 
for mere end femten år siden. Biogas er cirkulær 
økonomi, hvor hele cirklen ligger i det positive felt på 
regnearket. Det er godt for miljøet, og det er godt for 
dansk økonomi. Jeg glæder mig til senere på året at 
åbne Nature Energys næste anlæg, som ligger på 
Midtfyn”.  
Biogasanlægget ved Bogense er ét af verdens 

mest avancerede, koster omkring 170 millioner 

kroner og er bygget af det danske firma, Xergi. 

 

 

 

Tillykke til Klaus Andersen med de 50 år 

Fredag d. 15. januar deltog Bo Asmussen i fød-

selsdagsreceptionen for Klaus Andersen på 

LandboSyd, også her et stort tillykke. 

 

 


