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 Biogas Syd 

Desirée Grahn 

072-885 49 23 

desiree.grahn@kfsk.se 

Kunskapsseminarium om biogas 

24 aug 2017 

Datum 170901 

Rapport från Kunskapsseminarium om biogas  

Arrangör: Biogas Ystad Österlen, Biogas2020 m.fl.  

Bakgrund 

Desirée Grahn var medarrangör å Biogas Syd och Biogas 2020’s vägnar av ett 

seminarium på Österlen den 24 aug 2017. Närmare 50 personer deltog under 

dagen.  

På konferensen talades det om 

Seminariet berörde de delregionala möjligheterna till biogasproduktion och vilka 

nationella och internationella förutsättningar som finns för att realisera potentialen 

i regionen.  

Intressanta bidrag 

- Peder Jonsson, KTH: Berättade om de lokala nyttorna och de tekniska 

förutsättningarna för biogasproduktion. En slutsats var att produktion av 

biogas på lantbruk ofta hamnar i skymundan men att där finns en stor 

kvarvarande potential att ta vara på. 

- Anders Mattiasson, Energigas Sverige: utmanade publiken att ta vara på 

de möjligheterna som finns i regionen till biogasproduktion och inspirera 

kring hur det är möjligt. 

- Tore Sigurdsson, C4 Energi: gick igenom de utmaningar som finns för 

biogasproduktion, bland annat ekonomiska, och hur komplex 

biogasproduktionens förutsättningar kan vara. 

- Kjerstin Ekvall, SYSAV: Berättade om de cirkulära fördelarna av 

biogasproduktion och SYSAV’s erfarenheter med förbehandlings av 

matavfallet som substrat till produktionen. 

- Dagen avslutades med en debatt med bland annat Karin Svensson-Smith 

och två lokalpolitiker som landade i att den bästa vägen framåt för 

biogasen är att säkerställa att det finns en biogasstrateg som kan jobba i 

kommunerna med att skapa ett nätverk som kan ge rätt förutsättningar för 

en fortsatt utveckling av biogas i regionen. 
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Seminariematerialet 

Finns tillgänglig på Biogas Syd’s hemsida: www.biogassyd.se. 

http://www.biogassyd.se/

