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                     Nyhedsbrev juli, 2015 

 

Biogas generelt  

Fredag d. 19. juni kunne Ribe Biogas fejre 

sit 25 års jubilæum og tilmed indvie nye fa-

ciliteter, der sikrer landbrugets fortsat bæ-

redygtige udvikling og en stabil afsætnings-

kanal for industrielle restprodukter. Stort 

tillykke til ledelsen og leverandørforeningen 

med den vigtige milepæl. Dagen bød på 

mange inspirerende taler, gensyn med gar-

vede branchefolk og en guidet rundvisning.  

 

Ribe Biogas som anlægget tog sig ud på festdagen d. 19. juni 

 

ENVO Group etablerer i skrivende stund to 

biogasanlæg, der hver skal levere 1,4 PJ 

vedvarende energi til naturgasnettet. Be-

styrelsen i ENVO Group har på nuværende 

tidspunkt ambition om at udbygge porteføl-

jen med yderligere 4 biogasanlæg. Af den 

grund blev der afholdt møder med forskel-

lige interessenter fra den 29. juni til den 1. 

juli. Det var nogle spændende dage med 

produktive møder med repræsentanter fra 

blandt andre Per Aarsleff, Wicotec Kirke-

bjerg, DONG Energy, Tønder Kommune, 

LandboSyd og Energistyrelsen. Fra ENVO 

Group skal lyde en stor tak til alle de men-

nesker, der velvilligt stillede op og bidrog 

med at afklare væsentlige spørgsmål relate-

ret til investeringsrisici og forventninger til 

udvikling af det danske biogasmarked. 

 

Bo Asmussen og Lis Petersen redegør for igangværende aktiviteter på 
byggepladsen på Midtmosevej for repræsentanter fra DONG Energy m.fl. 

 

Onsdag d. 1. juli havde vi fornøjelsen af Bo-

dil Harders selskab på Gråsten Landbrugs-

skole, hvor en diskussion om tendenser og 

potentialer inden for biogassektoren fandt 

sted. Bodil leverede en nøgtern og meget 

positiv prognose for fremtiden på vegne af 

Energistyrelsens Biogas Taskforce.  
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Positive ord fra Bodil Harder omkring hendes personlige forventninger til 
ENVO Groups bidrag til biogasbranchens fortsatte udvikling 

 

Stor tak til Gråsten Landbrugsskole, navnlig 

forstander Kaare Heide-Ottosen, leder af 

landbruget Fiskbæk Jacob Jensen og køk-

kenpersonalet for værtsskabet og den inspi-

rerende rundvisning på skolens faciliteter.   

 

Stor interesse for Mogens Dalls entusiastiske gennemgang 

af positive økonomiske konsekvenser for leverandører 

samt de positive indvirkninger af ikke-økonomisk karakter 

ENVO Biogas Tønder 

Byggeriet på Midtmosevej er godt i gang. 

Sidst på sommeren oprustes der på mand-

skabssiden, når etablering af tankgården 

påbegyndes. Sammen med bygherrerådgi-

veren er vi ved at lægge sidste hånd på de 

udbud, der dækker lastbiler og afhentnings-

faciliteter ved leverandørerne. Vi forventer, 

at vi sammen med entreprenøren vil besø-

ge leverandørerne i løbet af efteråret for at 

klarlægge, hvad der skal etableres af facili-

teter (fortanke, tilkørselsveje, omrørere 

m.v.). i god tid inden regelmæssig afhent-

ning af gylle og dybstrøelse begynder hos 

de første leverandører.  

ENVO Biogas Aabenraa 

Leverandørforeningen ENVO Biogas invite-

rede d. 25. juni landmænd til orienterings-

møde om biogasgylle set i forhold til gød-

ningsplaner. Gråsten Landbrugsskole lagde 

lokaler til og var vært ved kaffen. Formand 

Lorens P. Jørgensen var ordstyrer, chefkon-

sulent Helge Lorenzen, LandboSyd, forholdt 

sig til det plantefaglige, økonomidirektør Lis 

Petersen, ENVO Group, gav på vegne af le-

delsen en status på ENVO Biogas Tønder og 

ENVO Biogas Aabenraa og Michael Madsen, 

ENVO Group, fremhævede nogle af de prak-

tiske fordele, som leverandører opnår - for-

dele, der rækker udover det plantefaglige.  

Blandt de fremmødte landmænd var også 

repræsentanter fra bestyrelsen i Leveran-

dørforeningen ENVO Biogas Tønder. Stem-

ningen på mødet var positiv og Helge Lo-

renzen fik belyst de væsentligste pointer, 

som planteavlere opnår ved at anvende 

biogasgylle i gødningsregnskabet frem for 

rågylle og dybstrøelse. Vi ser frem til det 

fortsatte samarbejde med leverandør- og 

landboforeningerne omkring håndtering af 

biogasgylle i forhold til gødningsregnskaber. 

Organisationsændringer 

Den 3. august starter 

Hanne Marie Toft hos EN-

VO Group. Hanne har se-

nest været ansat som 

fuldmægtig ved Schackenborg Slot.  

Per 9. juli er Søren Hansen fratrådt, da må-

let med hans projektansættelse i forhold til 

ENVO Biogas Tønder er opfyldt. Ledelsen 

takker Søren for hans indsats. 


