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Rådgivningen ingår i Jordbruksverkets projekt ”SJV Minskad 

klimatpåverkan och förnybar energi – Rådgivningstjänster journalnummer 

2015-778 inom landsbygdsprogrammets 2014-2020.  

Kontakt: biogas@jordbruksverket.se eller 

anna.hagerberg@jordbruksverket.se 

 

 

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. 

 

Punkt Innehåll 

Modulens inriktning 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. 

Beräknad tidsåtgång 8+8 timmar (varav 8 timmar till inköpt expert per 

träff). Två till tre träffar per år à ca 3 timmar per 

gång 

Krav på kompetens Utbildad biogasrådgivare. Arbetet kan utföras i 

samarbete med flera rådgivare/experter. 
Önskvärd kompetens Erfarenhet av processledning 
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 Möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan befintliga 

och/eller kommande biogasanläggningar. Leda 

processen för nya grupper av lantbrukare som 

funderar på att investera i biogas  
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Punkt Innehåll 
Underlag/grunddata Insamlade frågeställningar som gruppen vill arbeta 

med. Minnesanteckningar från eventuella tidigare 

träffar.  
Innehåll och omfattning 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. 

Var genomförs modulen På gård eller lämplig lokal där gruppen ryms 

och det finns möjlighet att ha föredrag  

Resultat och krav på 

dokumentation 

Inbjudan  

Deltagarförteckning  

Kursutvärdering  

Insamling av Intresseanmälan för fortsatt 

biogasrådgivning 

Minnesanteckningar från träffen ska även skickas 

till deltagare. 

 

 


