
 

 

Landsbygdsnätverket arrangerar tillsammans med den västsvenska kraftsamlingen  
inom Klimat 2030 och Energigården ett studiebesök med rundtur på  
biogasanläggningen vid Brunsbo Gård. Flera intressanta föredrag om hur vi samverkar 
kring framtidens fossilfria drivmedel. Vi vänder oss till beslutsfattare i kommunernas 
samhällsstrategiska funktioner såsom näringslivsutvecklare, samhällsplanerare och 
miljöstrateger samt politiska representanter. Dagen är öppen för alla med intresse för de 
gröna näringarna. 

Dag:  Fredag 30 november 2018 
 Plats:  Brunsbo Gård, Skara 
 Tid:  11.00 – 15.30  

Detta är ett samarrangemang med Gröna Möten Skaraborg. 
Anmälan krävs och görs via evenemanget på www.gronamoten.se senast 23 november. 
Seminariet är kostnadsfritt. För att undvika onödigt matsvinn efterdebiteras uteblivelse 
med 250:-. 

Välkomna! 

Vägen till fossilfria drivmedel i Skaraborg 
- Studiebesök med föredrag på Brunsbo Gård 

http://www.gronamoten.se/


 

 

Program  
11.30 Samling på gårdsplan 
Anders Gustavsson, Brunsbo Gård, hälsar välkommen och tar oss med runt i biogasanläggningen där 
man främst rötar gödsel från den egna gården, men även substrat från den lokala livsmedelsindustrin. 
 
12.00 Lunch på Brunsbo Gästgifveri 
Vi samlas till lunch på den anrika biskopsgården. 

13.00 Målsättningar för Västra Götaland 
Camilla Linder, moderator och verksamhetsledare för Energigården, presenterar Västra Götalands 
kraftsamling Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. 

13.10 Samverkans betydelse för biogassatsningar i Västra Götaland 

Bo Ramberg, Biogas i Väst, ger oss bakgrund och status på biogassatsningar i vår region. 

13.30 Om att driva ett biogasprojekt 
Håkan Samuelsson, Vadsbo Biogas AB, delar med sig av erfarenheter om biogasinvestering.  

14.00 Hur ser framtiden ut för alternativa fossiloberoende drivmedel 
John Andersson, utredare vid Miljöanalysenheten Jordbruksverket, ger oss fakta om alternativ till diesel. 

14.30 Paus 

14.50 Satsning på innovativ teknik med vätgas i Mariestad 
Jonas Johansson, utvecklingschef Mariestads kommun, berättar om Electric Village och en världsunik 
energilösning med sol och vätgas.  

15.20 Sammanfattning 
 

Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig på www.gronamoten.se senast  
23 november 2018. Vid frågor kontakta Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se, 0703-105630  

Bakom Gröna Möten som koordineras av Agroväst finns:  

Västra Götalandsregionen, Sparbanken Skaraborg, Hushållningssällskapet, Naturbruksförvaltningen, LRF,  

Skaraborgs Kommunalförbund, SLU, RISE, Lokalproducerat i Väst 

 

Gröna Möten finansieras av:      

 

Foto Ulrika Åkesson 
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