
 

 

 

RESULTAT FRÅN 6 

BIOGASPROJEKT  
 

Under en heldag får du ta del av ny kunskap om bland 

annat minskade metanemissioner, värmeutnyttjande, 

klimatberäkningar och ekonomi på biogasanläggningar. 

Dagen samlar flera projekt och ger dig möjlighet att 

diskutera med både biogasrådgivare, biogasföretagare 

och forskare.  

 

Du kan delta antingen på plats på Falkenberg Strandbad eller 

digitalt.  

 

Anmälan görs till Cecilia Hermansson.  

Vill du vara med på plats? Anmäl dig senast 11/11.  

Vill du vara med digitalt? Anmäl dig senast 30/11. 

  

 

 

  

 

 

 

Välkommen på 

biogasseminarium! 

 

När? 

2 december 2021  

kl. 9.30 - 16 

 

Var?  

Falkenberg 

Strandbad/digitalt 

 

Kostnadsfritt 

 

 

  

 

 

ANMÄLAN OCH 
FRÅGOR: CECILIA 

HERMANSSON  

 
cecilia.hermansson@hus
hallningssallskapet.se 
0325-618 635 



 

 

 

 

Program 2 december 2021 

9.30 – 9.40 Välkomna, genomgång schemat och teknik, och introduktion till projektet Ökning 

av lantbruksbaserad biogasproduktion (Cecilia Hermansson, Hushållningssällskapet Sjuhärad) 

9.40 – 10.20 Metanläckage och minskade metanemissioner (Sara Bergström Nilsson, 

Hushållningssällskapet Halland; Daniel Tamm, RISE; med flera) 

10.20 – 10.40 Fika 

10.40 – 11.10 ÖLB Resultat från klimatstudien (Maria Berglund, Hushållningssällskapet 

Halland) 

11.10 – 11.40 ÖLB Resultat från värmestudien (Daniel Tamm, RISE) 

11.40 – 12.00 Temperatursänkande åtgärder i flytgödsellager (Maria Berglund, 

Hushållningssällskapet Halland och Kristina Mjöfors, RISE) 

12.00 – 13.15 Lunch 

13.15 – 13.45 ÖLB Resultat från ekonomistudien (Lars-Erik Jansson) 

13.45 – 13.55 Process och teknikstöd för lantbruksbaserad biogasproduktion (Sara 

Bergström Nilsson, Hushållningssällskapet Halland) 

13.55 – 14.05 Fler standardmetoder för hygienisering (Daniel Tamm, RISE) 

14.05 – 14.25 Rötrest – ett värdefullt gödselmedel i ekologisk produktion med mervärden 

för miljön och lantbruksföretaget (Eva Salomon, RISE) 

14.25 – 15.00 Fika 

15.00 – 15.45 ÖLB Resultat från utrötningsförsök & substrat- och biogödselanalyser (Cecilia 

Hermansson, Hushållningssällskapet Sjuhärad och Karin Ahlberg Eliasson, 

Hushållningssällskapet Jämtland) 

15.45 – 16.00 Avslut 

 



 

 

 

 

 

 

Digitalt webinarium: Kan du inte vara med på plats går det så klart bra att vara med 

på seminariet digitalt.  

Om att vara med på Microsoft Teams 

• Seminariet sänds via Teams och du behöver varken logga in eller ladda ner någon 

app.  

• Sätt på hörlurar och slå på ljudet på datorn.  

• Stäng av din mikrofon och video när du uppmanas att göra det 

• Sätt dig bekvämt och rör gärna på dig mellan varven 

• Ställ gärna frågor i chatten! 

• Tekniska problem eller frågor innan webinariet börjar? Kontakta Cecilia på 

cecilia.hermansson@hushallningssallskapet.se eller 0325-618 635 

 


