1(2)

Biogasmodul 1: Nyfiken på biogas?
En introduktion i grupp kring framgångsrik produktion av biogas på gårdsanläggning
för företag på landsbygden som är intresserade av att starta eller vidareutveckla sin
biogasproduktion.
Modulens inriktning

Primär målgrupp Företag på landsbygden som är intresserade
av att starta biogasproduktion. Sekundär målgrupp: möjliga
samarbetspartners för produktion av biogas.1

Beräknad tidsåtgång

10 +3 timmar, varav 3 timmar är ersättning till
biogasanläggningsägare ska delta vid eventuellt studiebesök.

Krav på kompetens

Biogasrådgivare med bred erfarenhet av biogasproduktion
och rådgivning/ pedagogisk kunskap. Grundläggande
kunskaper om jordbruksproduktion och klimatfrågor
kopplade till jordbruk. Utbildad biogasrådgivare eller
motsvarande kompetens. Minst 1 års erfarenhet som
rådgivare.
Grundläggande utbildning för biogasrådgivare. Greppa
Näringens grundkurs Jordbruket och klimatet.

Översiktlig beskrivning

En inspirerande gruppträff med ett brett innehåll kring
biogas. En grundläggande träff som klargör de generella
förutsättningarna för biogasproduktion på lantbruk i dag.
Informationen ska fokusera på möjligheter och
framgångsfaktorer med biogasproduktion men samtidigt vara
realistisk. Modulen ska vägleda till för vilka företag enskild
rådgivning kan vara aktuell.

Mål med modulen

Träffen ska inspirera och ge deltagarna grundläggande
kunskap om de biologiska och ekonomiska förutsättningarna
för biogasproduktion på främst gårdsnivå.

Underlag/grunddata

Inga underlag från lantbrukarna behövs
Se vidare nästa sida’

1 Tillverkare eller leverantörer av biogasteknik får endast medverka som en del av en träff
på en biogasanläggning, för att beskriva den teknik som är aktuell.
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Innehåll och omfattning

Rådgivningens innehåll:











Var genomförs modulen
Resultat och krav på
dokumentation

Biogasprocessens biologi (översiktligt).
Olika tekniker för produktion av biogas.
Olika mervärden som biogasen kan medföra.
Lagring och spridning av rötrester.
Möjliga affärsmodeller och exempel på goda samarbeten
kopplat till biogas.
Substratkunskap - gödsel och andra substrat. Vad får jag
röta i min gårdsanläggning? Ekologisk och konventionell
produktion.
Lagstiftning
Generella punkter som är viktigt att tänka på inför en
biogasinvestering.
Möjlighet till fortsatt rådgivning.
Intresseanmälningar för modul 2 tas upp. Hänvisa till
publikt biogasverktyg. Den lokala livsmedelsindustrin får
gärna medverka i egenskap av potentiella biogasköpare
eller möjliga substratleverantörer.

På biogasanläggning eller på sal.





Inbjudan
Deltagarförteckning
Intresseanmälan inför modul 2
Kursutvärdering
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