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                     Nyhedsbrev juni, 2015 

 

Biogas generelt  

Torsdag d. 4. juni var 31 hollandske er-

hvervsledere på grøn inspirations- og læ-

ringstur i Sønderborg for at match-make 

grønne løsninger og forretningsmuligheder 

med politikere, universitetsfolk og virksom-

hedsledere. Bo Asmussen deltog i samvæ-

ret med den hollandske erhvervsdelegation.  

Torsdag d. 11. juni var Michael Madsen invi-

teret til at give et indlæg om biogas på Ke-

misk Forenings Årsmøde i Odense.  

ENVO Biogas Tønder 

Den igangværende valgkamp har bevirket, 

at regionens politikere i sagens natur er 

meget aktive og vi havde d. 10. juni besøg 

af Hans Christian Schmidt (V) og Jesper Pe-

tersen (S) på byggepladsen på Midtmose-

vej. Bo Asmussen gav dem en introduktion 

til, hvorledes ENVO Group ser sig selv som 

aktør på biogasområdet fremadrettet. Bud-

skabet om bidrag til et bæredygtigt land-

brug, lokalforankret produktion af vedva-

rende energi og fastholdelse af arbejds-

pladser i Tønder Kommune blev modtaget 

endog særdeles positivt af de to politikere.  

Byggeriet af ENVO Biogas Tønder går stødt 

fremad og omfanget af aktiviteterne på 

byggepladsen på Midtmosevej er stadigt til-

tagende. Den 4. juni var en smuk solskins-

dag i Sønderjylland og bød på perfekte for-

hold til at støbe under.  

 

Entreprenører i færd med den sidste pladestøbning på den 1.200 
m

2
 store Bygning 6, der blandt andet rummer modtagefacilite-

terne til husdyrgødning, energiafgrøder og affald.   

Anlæggets aftryk på det 12 ha store areal 

kan så småt anes fra luften. Vi har haft en 

drone til at overflyve byggepladsen med et 

videokamera og omfanget af de nuværende 

arbejder er imponerende. Kælderen i Byg-

ning 6 udgør 1 % af grundens størrelse. 
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Byggepladsen på Midtmosevej, som den tager sig ud fra luften 
set gennem kameralinsen på en drone 

Vi ser frem til at bygninger og tanke i de 

kommende måneder rejser sig i landskabet 

og for alvor understreger, at biogas i Tønder 

Kommune er en del af den bæredygtige 

fremtid og samtidig er kommet for at blive. 

ENVO Biogas Aabenraa 

Byggeansøgningen for ENVO Biogas Aaben-

raa blev indleveret til Aabenraa Kommune 

tirsdag d. 12. maj og ud fra de foreløbige 

meldinger fra Aabenraa Kommune kan den 

endelige byggetilladelse udstedes i slutnin-

gen af juni. Det vil betyde, at EBAA kan ta-

ges i drift primo 2017 og kan være i fuld 

produktion fra sommeren 2017, når alle 

andre forudsætninger er på plads. 

Vi arbejder tæt sammen med Leverandør-

foreningen ENVO Biogas for at afklare de 

mange saglige spørgsmål, som lokalområ-

dets landmænd har til biogasprojekterne. 

Biogas har en stærk faglig basis i Aabenraa, 

hvor især de landøkonomiske foreninger er 

del af et landsdækkende netværk af uaf-

hængige biogasspecialister, der ved, hvad 

de taler om og ligeledes evner at adressere 

de væsentligste emner fra begge parters 

synspunkt.  

I samarbejde med Leverandørforeningen 

ENVO Biogas er der indledt en kampagne 

målrettet planteavlskonsulenter. Der har 

været en del diskussion om, hvordan ud-

rådnet gylle (biogasgylle) skal håndteres i 

forhold til gødningsregnskaber. På den bag-

grund har ENVO Group sammen med de fi-

re lokale landøkonomiske foreninger søgt 

ekspertbistand ved Landbo Limfjord, hvor 

gyllespecialist Torben Ravn Pedersen har 

været behjælpelig med at besvare spørgs-

mål og henlede planteavlskonsulenternes 

opmærksomhed på paragraffer i relevante 

lovtekster, bekendtgørelser og vejlednin-

ger. 

 

Aktivt og udbytterigt møde på LandboSyd d. 28. maj med delta-
gelse af Torben Ravn Pedersen, Landbo Limfjord, Marina Berndt, 

SLF, Bent Kloster, LHN, Helge Lorenzen, LandboSyd, Lorens P. 
Jørgensen og Mogens Dall, Leverandørforeningen ENVO Biogas, 

og Bo Asmussen, Søren Hansen og Michael Madsen, ENVO Group 

Leverandørforeningen ENVO Biogas og EN-

VO Group er fortsat i tæt dialog med de fire 

lokale landøkonomiske foreninger om fæl-

les oplysning af områdets landmænd. 

 

Opfølgende møde om håndtering af biogasgylle i forhold til gød-
ningsregnskaber d. 8. juni med deltagelse af Lorens P. Jørgensen, 
Leverandørforeningen ENVO Biogas, Helge Lorenzen, LandboSyd, 

og Søren Hansen og Michael Madsen, ENVO Group.

 


