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Biogasmodul 4: ERFA-grupp kring biogasproduktion
En Kompetensutveckling i grupp för biogasanläggningsägare och för de som vill starta
upp en biogasanläggning med substrat från djurhållning och biomassa.
Modulens inriktning

Beräknad tidsåtgång
Krav på kompetens
Önskvärd kompetens:
Översiktlig beskrivning

Företag på landsbygden som har eller vill ha en
biogasanläggning. Grupper kan bildas utifrån geografi, typ av
anläggning, inriktning på gård (ex eko, gris, mjölk, fjäderfä
m.m.). Det kan vara en grupp som gemensamt planerar att
bygga en anläggning.
8+8 timmar (varav 8 timmar till inköpt expert per träff). Två till
tre träffar per år à ca 3 timmar per gång.
Utbildad biogasrådgivare. Arbetet kan utföras i samarbete med
flera rådgivare/experter.
Erfarenhet av processledning.
Befintliga anläggningsägare eller driftspersonal kan ha stor
nytta av erfarenhetsutbyte för att exempelvis förebygga
problem, minska kostnader, öka gasproduktion förbättra
samarbeten eller hitta nya samarbetspartners. Träffarna kan
understödja detta1.
Det finns även en möjlighet att leda en grupp företagare som
gemensamt planerar att investera i en biogasanläggning.

Mål med modulen

Underlag/grunddata

Innehåll och omfattning

Möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan befintliga och/eller
kommande biogasanläggningar. Leda processen för nya
grupper av lantbrukare som funderar på att investera i biogas.
Insamlade frågeställningar som gruppen vill arbeta med.
Minnesanteckningar från eventuella tidigare träffar.
Träffens innehåll
Innehållet är fritt & träffarnas innehåll bestäms av gruppen. För
befintliga anläggningar kan det göras en SWOT-analys, som
visar vad som fungerar bra och vad som inte fungerar. Vad
behöver åtgärdas akut och på lång sikt? Experter kan bjudas in
vid behov. Möjligt att genomföra studiebesök och ha tematiska
träffar. Samarbete kan ske med andra projekt.
Livsmedelsproducenter kan bjudas in då det kan leda till
utveckling av affärsmodeller eller substrathandel. Bra om
företagen jämför produktionsnyckeltal.
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Var genomförs modulen

Resultat och krav på
dokumentation

På gård eller lämplig lokal där gruppen ryms och det finns
möjlighet att ha föredrag.






Inbjudan
Deltagarförteckning
Kursutvärdering
Insamling av Intresseanmälan för fortsatt biogasrådgivning
Minnesanteckningar från träffen ska även skickas till
deltagare.
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