
Aska i framtidens biogasuppgradering

BIOBRÄNSLEASKA SOM OUTNYTTJAD RESURS 
 
Under kvällen kommer du att lära dig om en ny teknik där aska används för att uppgradera 
rå biogas till fordonsbränsle. Detta kan vara en intressant teknik framför allt för småskaliga 
biogasanläggningar. Biobränsleaska, som idag ofta betraktas som ett avfall, är till stor del 
en outnyttjad resurs. Om askan kommer från rena bränslen kan den med fördel återföras 
till skogen efter användning i biogasfilter. 
 
Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till dig som vill lära dig mer om biogasuppgra-
dering och framtidens askanvändning. Webbinariet är ett samarrangemang mellan RISE 
och Agroväst Gröna Möten. 
 
Inför evenemanget sänds aktuell information och länk till mötet ut till en e-postadress du 
anger i anmälan. Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast.se, 0761078173. Anmäl 
dig i på www.gronamoten.se senast söndag 1 maj. 
 
Webbinariet kommer att följas upp av en visning av askåterföring till skogen vecka 22 och en 
demodag på Sötåsens naturbruksskola i Töreboda 22-09-08 med visning och invigning av den nya 
askfilteranläggningen.  

SKARABORG3 MAJ, 2022 18:00 - 19:30 DIGITALT VIA TEAMS

Samarrangörer

Gröna Möten är en 
oberoende mötesplats för dig i gröna näringar. 



18.00 Evenemanget startar 
Arrangörer hälsar välkommen. 
 

 
19.15 Summering, frågor och avslut

Program

Webbinariet arrangeras som en del i projekten:

• Ökad återföring av träaska till skogsmark vid uppgradering av biogas samfinansierat av Vinnova.
• Gårdsbaserad produktion av fordonsgas med askfilterteknik finansierat av Europeiska jordbruksfonden  för 

landsbygdsutveckling via EIP.

• Bygge och test av en fullskalig askfilteranläggning 
Henrik Olsson, forskare RISE. Berättar om arbetet med att bygga och testa en fullskalig askfilteranläggning 
på Sötåsens naturbruksskola för uppgradering av egen biogas till fordonsgaskvalité. Arbetet har skett under            
2021 och 2022.

• Tillgång till lämplig aska och återföring av den till skogsmark 
Stefan Anderson, Skogsstyrelsen. Nationell expert på askåterföring till skogsmark.

• Askåterföring i praktiken 
Per Markusson, Svensk näringsåterföring. Askentreprenör verksam i Västra Götaland och Småland. 
 


