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José Cartellone [forrest]
kommer på besø g fire
gange om året. Her er han
sammen med Envos
direktør Bo Asmussen.
Arkivfoto: Hans Chr.

Drift: Det er de
fæ r reste forundt at
stø b e en virksomhed på fire å r med
100 ansatte og en
kapital på 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 bræ n dede ø n skede sig at
skifte chefjobbet i
Vestas ud med en tilvæ r else som
selvstæ n dig. Men finanskrisen
dæ m pede bankernes udlå n slyst.
Men så var der den bankansatte
kusine Lis med bopæ l i Italien,
der kendte italienske Lara, der
var ansat hos en hovedrig argentiner med italienske rø d der.
Lis viste Bo Asmussens forretningsplan 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
stø r ste biogasanlæ g . Det
kommer
til at ligge ved Tø n der, og om ti
må n eder bygges det næ s te lige så
store anlæ g i
Catellone
stiller med den nø d vendige kapital: En milliard kroner.

Mø d t med

tvivl

- Det er en sandfæ r dig historie,
siger Bo Asmussen og væ l ger
ordene, fordi mange i de forlø b ne
tre å r har tæ n kt og sagt, "at nå r
noget er for godt til at væ r e
sandt, så er det det sikkert også " .
- PriceWaterhouse, advokater,
banker
har sagt god for min
kompagnon. Han har konto i

Sydbank og kommer til Aabenraa
fire gange om å r et, siger Bo Asmussen fra kontoret på
vejen, hvor otte medarbejdere
har deres gang. I lø b et af de næ ste to å r vil de få 90 kolleger.
Cartellones familieejede koncern, Groupa Cartellone, har
Bo Asmussen 18.000 ansatte og ejer blandt andet kraftvæ r ker, broer, bioethanolanlæ g
og stø b erier i Sydamerika.

Karriere i Vestas
Bo Asmussen havde ikke behø v et
at kaste sig ud i ivæ r ksæ t terens
ustabile tilvæ r else. Han er uddannet elektriker og har en diplomuddannelse i ledelse. Hans
karriere hos Vestas var stejl. På et

tidspunkt var han chef for cirka
300 medarbejdere, der stod for
anlæ g gelsen af den store Horns
Rev I vindmø l lepark i Nordsø e n.
Han har arbejdet for Vestas i
Italien, Portugal og Tyskland.
- Men jeg vidste hele tiden, at
jeg ville væ r e selvstæ n dig,
siger
Bo Asmussen, der som de fleste
andre efter finanskrisen gik for- '
gæ v es til bankerne for at lå n e til
at komme i gang.
Den forretningsplan, som José
Cartellone nikkede ja til for tre å r
siden, er realiseret i dag.

På

ben

Envo - en forkortelse af det engelske environment, miljø - stå r
på fire ben: Vindmø l ler, solceller,

biogas og miljø v enlig belysning.
- Det er du nø d t til i en ustabil
branche som vedvarende energi.
Den er i hø j grad så r bar overfor
de æ n dringer, politikerne beslutter med jæ v ne mellemrum.
Derfor skal du sprede dig og gø r e
det i flere lande, pointerer Bo
Asmussen.
Virksomheden kø b er brugte
vindmø l ler op og eksporterer
dem til Ø s teuropa 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 på vej til at gø r e Envo til
en mellemstor virksomhed og en
stor aktø r på det danske marked.

bø n der bakker op bag biogasanlæg
Gø d ning: Gylle i
som den forekommer i dansk landbrug, er bå d e et problem for l a n d m æ n d e n e s ry og for
Blandt andet derfor bakker l a n d m æ n d op om to nye biogasanlæ g i Sø n derjylland.
Af Niels Ole Krogh,
tema@jv.dk

D

e har prø v et det før i Tø n der: At
for at få et
biogasanlæ g i drift. Denne
gang lykkes det. Entreprenø r en
er gå e t i gang med at realisere
Envo Biogas Tø n der A/S, og forelø b ig 72 landmæ n d har
skrevet
under på , at de vil levere deres
svine- og kogylle til anlæ g get.
Dertil kommer 90 til Envos kommende anlæ g ved Kliplev.
- Vi er glade for, at de kommer i
gang. Det har en ræ k ke fordele
for os, siger formand for leveran-

dø r foreningen til biogasanlæ g get, Richard Kjær fra Kjermark
ved Skæ r bæ k .
Han har svæ r t ved at sæ t te tal
på den ø k onomiske fordel for
landmæ n dene.

Flyttes

behov

- Det er isæ r fordelagtigt for os,
at vi kan få omfordelt gyllen, så
den kommer hen til de landmæ n d, 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

præ c ist, så f.eks. vandmiljø e t
skå n es.
- Desuden har den et hø j ere
næ r ingsindhold. Den er mere
ensartet og lettere at fordele. For
mange af os er det bø v let at skulle opbevare og afdæ k ke brugt
dybdestrø e lse og foderrester. Det
slipper vi også for nu, siger Kjær
og fortsæ t ter:

konsistens
- Der kan ligge en indtæ g t for de
landmæ n d, der afleverer gylle,
som har den helt rette, tykke
konsistens. De vil få et
belø b , for det egner sig jo ikke at

ligge og kø r e rundt med vand på
landevejene, siger formanden.
Var energiforliget med tilskud
til biogassen kommet før finanskrisen, er det sandsynligt, at
bø n derne selv ville stå for de nye
biogasanlæ g . Men dels har mange
bræ n dt fingrene på spekulationer, dels vil bankerne ikke lå n e
penge til erhvervet, der præ g es af
mange med skrø b elig ø k onomi.

Fri for risiko
- Desuden er der sikkert mange
indkø r ingsvanskeligheder med
så stort et anlæ g . Den risiko er vi
helst fri for. Skomager bliv ved

naturen.

din læ s t, siger vi. Er du god til at
passe køer, så gø r det, fastslå r
Richard Kjær.
Han forventer, at der kommer
flere biogasanlæ g . Det ø n sker
energiforligets partnere også ,
men der er fra flere sider sat
spø r gsmå l stegn ved, om ø k onomien holder i anlæ g gene med de
nuvæ r ende priser.
-Jeg tror, at regeringen på et
tidspunkt strammer og vil tage
initiativer for at få mere gylle
omsat til biogas. Hvis det ikke
sker af sig selv, vil de læ g ge en
afgift på den gylle, der ikke er
afgasset, spå r Richard Kjær.

