
 

 

Gröna Möten arrangerar tillsammans med Energigården och LRF ett förmiddags-
seminarium där vi bjuder in till dialog mellan företagare, rådgivare och beslutsfattare 
inom de gröna näringarna med intresse för energi- och klimatomställning. 
Hur ser det ut idag, vilka utmaningar och lösningar finns det? Var med och diskutera 
framtidens hållbara lantbruk. 

Dag:  Torsdag 28 mars 2019 
 Plats:  Vara konserthus, Vara 
 Tid:  09.30 – 13.00  

Seminariet är kostnadsfritt och görs inom ramen för LRF:s nationella projekt Förnybar 
energi och innovativa biobaserade råvaror och Västra Götalands kraftsamling Klimat 2030 
– Västra Götaland ställer om. 
Anmälan krävs och görs via evenemanget på www.gronamoten.se senast 23 mars. 
För att undvika onödigt matsvinn efterdebiteras uteblivelse med 250:-. 

 

Välkomna! 

Biodrivmedel i jord- och skogsbruket 
- vägen till fossilfria lösningar 

Foto U Åkesson 

http://www.gronamoten.se/


 

 

Program  
09.30 Hur ser läget ut i Västra Götaland? 
Camilla Linder, Energigården, inleder tillsammans med Fredrik Fredriksson, Länsstyrelsen. 
 
10.00 Bonden och biodrivmedel 
Niklas Bergman och Kristian Petersson, LRF, belyser konkurrenskraft, skatter och klimatmål. 

10.30 Hur ställer man om till fossilfritt lantbruk 
Erik Jacobsson, lantbrukare, berättar om sina egna erfarenheter på gården. 

10.50 Klarar dagens fordon förnybara bränslen? 
Christer Johansson, Teknikrådgivare Jordbruksverket, ger information om gällande riktlinjer för 
användning av alternativa bränslen. 
 
11.10 Fika 
 
11.25 Biobränslen på marknaden 
Presentation av drivmedelsbolag och deras produkter, samt andel förnybara drivmedel. Vi lyssnar till 
utmaningar inom logistik och prissättning. OKQ8 och Energifabriken medverkar. 

12.00 Innovationernas roll i den fossilfria omställningen 
Per Frankelius, Linköpings Universitet, ger oss en bild av teknisk utveckling och innovationskraft inom 
fossilfritt lantbruk. 

12.45 Diskussion och avslutning 
Avslutas med lunch kl 13.00. 

Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig på www.gronamoten.se senast  
23 mars 2019. 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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