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José  Cartellone [forrest] 
kommer på besøg  fire 

gange om året. Her er han 
sammen med Envos 

direktør Bo  Asmussen. 
Arkivfoto: Hans Chr.  

Drift: Det er de 
færreste  forundt at 
st øbe en virksom

hed p å fire år med 
100 ansatte og en 

kapital p å en 
milliard kroner. Bo 

Asmussen kan. 

En sandfærdig  historie 
Af Niels Ole Krogh, 
tema@jv.dk 

D
ette er en historie om 
Bo Asmussen fra 
Aabenraa, der br æn-
dede ønskede sig at 
skifte chefjobbet i 

Vestas ud med en tilværelse som 
selvst ændig. Men  finanskrisen 
d æmpede  bankernes udl ånslyst. 
Men så var der den  bankansatte 
kusine Lis med bopæl i Italien, 
der kendte italienske Lara, der 
var ansat hos en hovedrig argen
tiner med italienske r ødder. 

Lis viste Bo Asmussens for
retningsplan til argentineren ved 
navn José  Cartellone. Den faldt i 
god jord, og José  Cartellone blev 

kompagnon i Bo Asmussens 
firma, Envo A/S. 

Netop nu bygges Danmarks 
st ørste biogasanl æg. Det  kommer 
til at ligge ved Tønder, og om ti 
måneder  bygges det n æste lige så 
store anlæg i   Catellone 
stiller med den nødvendige kapi
tal: En milliard kroner. 

Mødt med  tvivl 
- Det er en sandfærdig  historie, 
siger Bo Asmussen og vælger 
ordene, fordi mange i de forløbne 
tre år har t ænkt og  sagt, "at n år 
noget er for godt t i l at være 
sandt, så er det det  sikkert også". 

- PriceWaterhouse, advokater, 
banker  har sagt god for min 
kompagnon. Han har konto i 

Sydbank og kommer ti l Aabenraa 
fire gange om året,  siger Bo As
mussen fra kontoret p å  
vejen, hvor otte medarbejdere 
har deres gang. I l øbet af de næ 
ste to år  vil de få 90  kolleger. 

Cartellones familieejede kon
cern, Groupa Cartellone, har 

 Bo Asmussen 18.000 an
satte og ejer blandt andet kraft
værker,  broer, bioethanolanl æg 
og st øberier i  Sydamerika. 

Karriere i Vestas 
Bo Asmussen havde ikke behøvet 
at kaste sig ud i iv ærks ætterens 
ustabile tilværelse. Han er ud
dannet elektriker og har en di
plomuddannelse i ledelse. Hans 
karriere hos Vestas var stejl. På et 

tidspunkt var han chef for cirka 
300 medarbejdere, der stod for 
anl æggelsen af den  store Horns 
Rev I vindmøllepark i Nordsøen. 
Han har arbejdet for Vestas i 
Italien, Portugal og Tyskland. 

- Men jeg vidste hele tiden, at 
jeg ville v ære selvst ændig,  siger 
Bo Asmussen, der som de fleste 
andre efter finanskrisen gik for- ' 
g æves t i l  bankerne for at l åne til 
at komme i gang. 

Den forretningsplan, som José 
Cartellone nikkede ja t i l for tre år 
siden, er realiseret i dag. 

På   ben 
Envo - en forkortelse af det en
gelske environment, miljø - st år 
p å fire ben: Vindmøller,  solceller, 

biogas og miljøvenlig  belysning. 
- Det er du n ødt t i l i en  ustabil 

branche som vedvarende energi. 
Den er i høj  grad s årbar  overfor 
de ændringer,  politikerne be
slutter med j ævne  mellemrum. 
Derfor skal du sprede dig og gøre 
det i flere lande, pointerer Bo 
Asmussen. 

Virksomheden køber  brugte 
vindmøller op og  eksporterer 
dem til Østeuropa og  Afrika. 
Solcellerne ligger lidt brak for 
tiden, mens der er en storstilet 
omstilling til led-gadelamper i 
gang i hele landet. 

Det fjerde ben er biogassen. Og 
den er p å vej til at gøre  Envo t i l 
en mellemstor virksomhed og en 
stor akt ør p å det  danske marked. 

 bønder  bakker op bag biogasanlæg 
Gødning: Gylle i   som den forekommer i dansk landbrug, er b åde et  problem for landm ændenes ry og for  naturen. 
Blandt andet derfor bakker l andm ænd op om to nye biogasanl æg i S ønderjylland. 

Af Niels Ole Krogh, 
tema@jv.dk 

De har pr øvet det før i Tøn
der: At  for at få et 
biogasanl æg i  drift. Denne 

gang lykkes det. Entreprenøren 
er gået i  gang med at realisere 
Envo Biogas Tønder A/S, og  fore
l øbig 72 landmænd har  skrevet 
under på, at de  vil levere deres 
svine- og kogylle t i l anl ægget. 
Dertil kommer 90 t i l Envos kom
mende anl æg ved Kliplev. 

- Vi er glade for, at de kommer i 
gang. Det har en r ække  fordele 
for os, siger formand for leveran

d ørforeningen  ti l biogasanlæg 
get, Richard Kjær fra Kjermark 
ved Skærbæk. 

Han har svært ved at s æ tte tal 
p å den økonomiske fordel for 
landmændene. 

Flyttes  behov 
- Det er is ær  fordelagtigt for os, 
at vi kan få  omfordelt gyllen, så 
den kommer hen t i l de land
mænd, der har  mest brug for 
den. Det betyder også  noget for, 
hvor mange dyreenheder vi må 
have, siger Richard Kjær. 

Den afgassede gylle lugter 
mindre og kan doseres mere 

præcist, så  f.eks. vandmilj øet 
sk ånes. 

- Desuden har den et højere 
n æringsindhold. Den er  mere 
ensartet og lettere at fordele. For 
mange af os er det bøvlet at skul
le opbevare og afdække  brugt 
dybdestr øelse og  foderrester. Det 
slipper vi også for nu,  siger Kjær 
og forts ætter: 

  konsistens 
- Der kan ligge en indt ægt for de 
landmænd, der  afleverer gylle, 
som har den helt rette, tykke 
konsistens. De vil få et   
bel øb,  for det egner sig jo ikke at 

ligge og køre  rundt med vand på 
landevejene, siger formanden. 

Var energiforliget med tilskud 
t i l biogassen kommet før  finans
krisen, er det sandsynligt, at 
b ønderne  selv ville st å for de nye 
biogasanl æg. Men  dels har mange 
br ændt  fingrene på  spekulatio
ner, dels vil bankerne ikke låne 
penge t i l erhvervet, der pr æges af 
mange med skrøbelig økonomi. 

Fri for risiko 
- Desuden er der sikkert mange 
indkøringsvanskeligheder med 
så  stort et anl æg. Den risiko er vi 
helst fri for. Skomager bliv ved 

din l æst,  siger vi. Er du god t i l at 
passe køer, s å gør det, fastsl år 
Richard Kjær. 

Han forventer, at der kommer 
flere biogasanl æg. Det ønsker 
energiforligets partnere også, 
men der er fra flere sider sat 
sp ørgsmålstegn ved, om økono
mien holder i anl æggene med de 
nuv ærende  priser. 

-Jeg tror, at regeringen p å et 
tidspunkt strammer og vil tage 
initiativer for at få  mere gylle 
omsat t i l biogas. Hvis det ikke 
sker af sig selv, vil de lægge en 
afgift p å den gylle, der ikke er 
afgasset, sp år  Richard Kjær. 


