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ENVO Biogas Tønder A/S

ENVO Group A/S:

Der har været afholdt møde med bestyrelsen for Leverandørforeningen for ENVO
Biogas Tønder d. 21. sep. Mødet blev afholdt på byggepladsen, hvor bestyrelsen
blev orienteret omkring status på byggeriet,
samt status på sagsforløbet. Bestyrelsen
udtrykte stor forståelse og man afventer pt
syn- og skønsmandens vurderinger. Der følger referat fra leverandørforeningen. Har
man yderlig spørgsmål, så kontakt enten leverandørforeningen eller ENVO Group.

Deltagelse i Grøn Gas Forum

ENVO Biogas Aabenraa A/S:
Intet nyt.

ENVO GROUP:
Mandag d. 10. oktober begynder Pia Lenz
Dethlefsen, i receptionen. Pia træffes
på tlf. 41734204 og mail pld@envogroup.dk

21. september deltog Lis Petersen og Anette
Isaksen i Grøn Gas Forum hos Energinet.dk i
Fredericia. Der var her indlæg og debat om arbejdet med at lave branchedeklarering for bionaturgas fra Økologisk Råd, indlæg om behovet
herfor fra producenter (NGF) og brugere (Arla)
af naturgas. Desuden var der en gennemgang af
nye støtteordninger og muligheder for at søge
støtte til biogasbrug og -anlæg fra Energistyrelsen, samt et oplæg om et projekt støttet af
Energistyrelsen, hvor fordele, ulemper og konsekvenser af brugen af og udviklingen af biogas/biobrændstoffer til tung transport er undersøgt.

ENVO Group A/S
Vestvejen 170 – 172, 1. sal, 6200 Aabenraa, Denmark
CVR nr. 33506511 Telefon : + 45 72 34 42 20 – mail : info@envogroup.dk

Stort tillykke til E.On med deres indvielse af deres
Biogasanlæg.
Der blev skrevet Danmarkshistorie, da landets største biogasanlæg, Sønderjysk Biogas, mandag d. 26.
september, åbnede for hanerne.
Første spadestik til anlægget blev taget i april 2015, så
etableringen er gået stærkt. Der er dog tale om længere rejse, da projektet har været undervejs siden
2009, hvor dengang 86 landmænd gik sammen om at
danne Sønderjysk leverandørforening for i fællesskab
at skabe mulighed for at opføre et stort biogasanlæg.
Erling Christensen, som er bestyrelsesformand for
leverandørforeningen, leverer også selv gylle til biogasanlægget, glæder sig også over samarbejdet mellem E.ON og SBI. "Vi har et unikt partnerskab, hvor
begge parter er ligeværdige og har samme medbestemmelse. Leverandørerne af råvarerne har lige så
meget indflydelse på produktionen som aftagerne af
biometanen, og det er helt særligt," sagde Erling Christensen.
På sigt ser han et stort potentiale i den værdi som
afgasset gylle tilfører landbrugsafgrøderne. "Når man
kan designe gødningen til de forskellige afgrøder, så
gør man det samtidig lettere for afgrøderne at optage
næringsstofferne og på den måde kan landmændene
på sigt udfase den dyrt indkøbte handelsgødning,"
forklarede Erling Christensen og påpegede, at en øget
recirkulering af næringsstofferne vil styrke dansk
landbrug, både økonomisk og miljømæssigt.
Den danske biogasproduktion er endnu ikke særlig
udbredt til trods for, at Danmark har enestående forudsætninger for at producere biogas i form af et vidtforgrenet gasnet og en stor landbrugssektor. Selvom
regeringen har et mål om at bruge op til 50% i 2020,
bliver i dag kun cirka 15% af husdyrgødningen anvendt
til energiformål. E.ON åbnede tidligere i år Nordjyllands største biogasanlæg, GrønGas Vrå og vil med
dagens åbning producere knapt en femtedel af Danmarks samlede biometan-produktion.
Ud over den officielle indvielse af Sønderjysk Biogas
blev dagen også markeret med et åbent hus arrangement, som tiltrak mange hundrede besøgende i det
sønderjyske, der havde valgt at bruge den solfyldte
eftermiddag på at blive lidt klogere på biogasproduktion.
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