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NYHEDSBREV JANUAR 2012

Workshop 8. februar 2012
Hvordan bygger man græsbaserede økologiske biogasanlæg?

Workshoppen er gratis.
Tidspunkt: 8. februar 2012 kl 12.15 - 16.00
Sted: Agro Business Park, Niels Pedersens Allé 2, 8830 Tjele
Tilmelding: senest 1. februar 2012 til hl@agropark.dk
Læs program her (PDF)
 
Kompetencecenter for Økologisk Biogas er medarrangør af en workshop med
tyske erfaringer fra simple og robuste gårdbiogas-anlæg som oplæg til at
designe og udvikle et økologisk gårdbiogasanlæg tilpasset danske økologers
forhold. Workshoppen indeholder bl.a. beskrivelser af forskellige
anlægskoncepter på biogasanlæg, som er velegnede til de typer biomasse,
som er relevant at bruge i økologiske biogasanlæg.
 
Workshoppen henvender sig til anlægsproducenter, underleverandører,
økologiske landmænd, virksomheder og andre med interesse for økologisk
biogas.
 

Biogas erfagrupper for landmænd
I foråret 2012 vil der i regi af økofremmeordningen blive lavet lokale grupper
for landmænd med interesse for at bygge, levere til eller modtage
fra økologiske biogasanlæg.
 
Erfagrupperne sammensættes, så deltagernes ejendomme ligger inden for en
radius af 15-25 km. Økologiske landmænd samt konventionelle landmænd, der
er interesserede i omlægning kan deltage i erfagrupperne.
 
I erfagrupperne vil mulighederne for at lave økologisk biogas i dit område blive
gennemgået. Kompentececenter for Økologisk Biogas vil udarbejde materiele
til brug i erfagrupperne samt deltage i 3 møder i løbet af 2012/2013. Den
enkelte erfagruppe beslutter, hvor deres fokus skal ligge, afhængig af hvor
langt de er med idéerne om biogasanlæg.
 
Der vil maksimalt blive dannet 10 grupper, som udvælges af og følges af
Kompetencecenter for Økologisk Biogas.
 
Er du interesseret i at deltage i en sådan erfagruppe, og er der andre mulige
deltagere i dit lokalområde, kan du kontakte Lone Malm lkm@okologi.dk Tlf. 20
58 50 24.

RÅDGIVERE
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Økologisk Biogas
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Projektet er støttet af EU's Landdistriktsprogram og Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri.

 
Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne
 

Arrangementer

2. feb. 2012
Er du til biogas? 
arr. Videnscentret for Landbrug, Økologi
sted: Centrovice, Fyn
program
 
8. feb. 2012
Hvordan bygger man græsbaseret økologisk biogasanlæg?
arr. Økologisk Landsforening og INBIOM m.fl.
sted: Agro Business Park, Tjele
program
 
2.-3. marts 2012
Generalforsamling Økologisk Landsforening
Et af de faglige emner på generalforsamlingen er "Økologisk biogas i
samfundets tjeneste".
sted: Svendborg
program
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