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Er du interesseret i en håndbog om økologisk biogas?

Du har måske hørt om, eller set, vores håndbog Bæredygtig Biogasproduktion
- Håndbog for økologiske landmænd. Den kan downloades på SUSTAINGAS
projektets hjemmeside:

Download håndbogen her
 
Vi har nogle trykte eksemplarer til rådighed, som vi kan sende dig gratis (dvs.
forsendelse er også betalt) Er du interesseret i at få tilsendt håndbogen skriv til
mit@okologi.dk med ordet HÅNDBOG i emnefeltet og med din postadresse i
mailen. Gør gerne dette snarest og senest d. 1. oktober.
 
Seneste nyhedsbrev fra SUSTAINGAS projektet

Det seneste nyhedsbrev (nr. 4) fra SUSTAINGAS udkom i maj i år. Her kan du
læse om drøftelser af økologisk biogas i EU-parlamentet, om vores kurser og
håndbogen nævnt ovenfor.

Download det seneste SUSTAINGAS nyhedsbrev
 
FLOWER POWER - Bæredygtige afgrøder til økologisk biogas.

Vi har et arrangement allerede på torsdag d. 4. september kl. 13-15 på
Jyndevad Forsøgsstation, Flensborgvej 22, Jyndevad, 6360 Tinglev.
Det er gratis og uden tilmelding.
Vi har i samarbejde med Aarhus Universitet dyrket nogle parceller med
flerårige afgrøder til biogas. Nogle afgrøderne er rigt blomstrende og giver stor
biodiversitet og insektliv. Der bliver nogle korte oplæg om afgrøderne, deres
gasudbytte og om økologisk biogas.

Læs mere i kalenderen
 
Tilmeld dig til et gratis online kursus modul om bæredygtig
økologisk biogas.

Et online-kursus modul om god praksis i biogasproduktion i økologisk landbrug
bliver snart lanceret. Du kan tilmelde dig allerede nu.
 
Målgruppen for kurset er økologiske landmænd, og andre økologisk
interesserede, biogaskonsulenter og biogasbranchefolk, grønne elselskaber
m.v.
 
Modulet vil være tilgængeligt på dansk og en række andre sprog. Det er
opbygget i sammenhængende dele, med et sæt multiple-choice spørgsmål,
som afslutter hver sektion og evaluerer udbyttet af kurset.
 

http://www.okologi.dk/biogas-nyhedsbreve/nyhedsbrev-september-2014.aspx?utm_source=email&utm_medium=Nyhedsbrev&utm_content=Problem-SeIBrowser&utm_campaign=Nyhedsbrev_02_september_2014
http://www.sustaingas.eu/handbook.html?&L=6
mailto:mit@okologi.dk
http://www.sustaingas.eu/fileadmin/sustaingas/documents/SUSTAINGAS_newsletter4_DK.pdf
http://www.okologi.dk/kalender/se-baeredygtige-afgroeder-til-oekologisk-biogas-.aspx


Kurset er gratis til rådighed for alle deltagere døgnet rundt, og du kan få
adgang til og bruge kurset lige, når det passer dig. Online kurset kræver ikke
en bestemt mængde tid, men det er tilrettelagt, så du får den information og
viden, du individuelt har brug for.
 
Kurset bliver åbnet den 13. oktober 2014 og vil være til rådighed i tre måneder.
 
I tillæg bliver der mulighed for, at deltagerne kan diskutere emner og stille
spørgsmål i et online diskussionsforum, og også stille spørgsmål direkte til
oplægsholderne på dansk.

Tilmeld dig kurset - klik her
 
Har du brug for yderligere information så skriv til Katharina Hartmann:
hartmann@renac.de

Læs mere om kurser og seminarer i SUSTAINGAS projektet
 
Studietur til Tyskland - tilmelding senest 29. september

Videncentret for Landbrug, Økologi arrangerer i samarbejde med Økologisk
Landsforening en tre-dages studietur til Sydtyskland den 9.-12. november.
 
På turen besøges biogasanlæg, som omsætter stor andel fast biomasse som
hestegødning, fjerkrægødning, kvæggødning, græs og efterafgrøder.
Anlæggene, ligger mellem München og Frankfurt repræsenterer både
systemer med våd- og tørforgæring.
 
Der flyves ud og hjem fra Hamborg. Prisen er 3.200 kr. + moms.
 
Yderligere oplysninger og tilmelding hos Erik Fog, Videncentret for Landbrug,
mail: erf@vfl.dk Tlf. 8740 5490. Tilmelding senest d. 29. september.

Læs mere i kalenderen
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