
PROJEKT

BIOGAS-ERFAGRUPPER
Et projekt fra Økologisk Landsforening / Fagligt team

BIOGAS-ERFAGRUPPERNE  
HOLDES I LOKALOMRÅDET
I 2012 er der mulighed for, at deltage i en biogas-erfa-
gruppe med økologiske og konventionelle landmænd 
fra dit lokalområde. Erfagruppen forventes at komme 
omkring nogle af de emner, der indgår i en forundersø-
gelse.

Grupperne vil bestå af:
•	 Landmænd med interesse for økologisk 

biogasproduktion
•	 Landmænd med ønske om at levere biomasse til 

økologisk biogasanlæg
•	 Landmænd med behov for at modtage økologisk 

biomasse

Erfagrupperne skal drøfte om et økologisk biogasanlæg er hensigtsmæssigt og rentabelt at etablere

DELTAG I BIOGAS-ERFAGRUPPE
– produktion af økologisk gødning og energi

•	 Konventionelle landmænd med interesse for 
omlægning og biogasgylle

Sammensætningen af grupperne vil blive foretaget, 
så deltagernes ejendomme ligger inden for 15-25 km’s 
radius. Er der en eller flere konventionelle landmænd i 
området med omlægningstanker, vil de få tilbud om at 
deltage i gruppen. Gruppestørrelsen vil ligge mellem 
3-7 deltagere.

Der kan maksimalt dannes 10 erfagrupper inden for 
projektet ”Økologisk omlægning via biogas-erfagrup-
per”. Økologisk Landsforening indkalder til tre møder 
pr. gruppe i løbet af 2012/2013.
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BIOGAS-ERFAGRUPPEMØDERNES 
INDHOLD
Afhængig af gruppens sammensætning og hvor langt 
man er med tankerne om etablering af biogasanlæg vil 
møderne omfatte:
•	 Drøftelse af den enkeltes motivation for at bygge 

eller deltage i et biogasanlæg
•	 Opgørelse af tilgængelig biomasse
•	 Gennemgang af mulige anlægstyper
•	 Lave egne beregninger af energiproduktion
•	 Vurdering af biogasgødningens værdi for 

markdriften 
•	 Gennemgang af muligheder for afsætning af 

overskudsvarme og biogas
•	 Overslagsberegning af rentabiliteten i projektet
•	 Drøftelse af risici og muligheder ved etablering af 

eget biogasanlæg

På de tre erfagruppemøder, Økologisk Landsforening 
deltager i, vil ovennævnte blive diskuteret. Gruppens 
deltagere er i høj grad medvirkende til, at beslutte, 
hvilke emner der skal vægtes højest og om andre em-
ner skal inddrages.

I løbet af 2012/2013 er det målet, at erfaringsud-
vekslingen og diskussionerne i grupperne skal føre til 
beslutning om,  hvorvidt det er hensigtsmæssigt og 
rentabelt at etablere biogasanlæg. 

Etableringen af et eller flere økologiske biogasanlæg 
skal gøre det nemmere for etablerede økologer og for 
nyomlæggere uden eget dyrehold, at få økologisk gød-
ning til deres afgrøder. 

INFORMATION
Det er gratis, at deltage en biogas-erfagruppe inden 
for de rammer, der er afsat i 2012/2013. 

Er du interesseret i at deltage i en biogas-erfagrup-
pe skal du kontakte: 
 
Projektleder Lone Klit Malm 
Økologisk Landsforening  
lkm@okologi.dk eller  
tlf. 20 58 50 24. 
 
Senest den 30. marts 2012.

Grupperne vil blive dannet i løbet af foråret 2012 og 
der vil hurtigst muligt blive givet besked om man er 
kommet i en af de 10 grupper. 

Projektet har fået tilskud fra EU og  
Fødevareministeriets Landdistriksprogram


