
 

 
 

 

 
Följ med på en studieresa med fokus på 

biogasanläggningar! 
 
 

Den 30 maj 2022 har intresserade ekologiska och konventionella jordbruksföretagare 
möjlighet att följa med på en studieresa med tema biogasanläggningar. Fokus på denna 
resa är större men lantbruksnära anläggningar som producerar fordonsgas. Denna 
studieresa är helt kostnadsfri. 

 
Studiebesöken ger oss inblick i hur andra har gjort, vilka utmaningar finns på vägen från idé till 
genomförande. Valmöjligheter och alternativa lösningar är många. Vilka politiska signaler kan skapa de 
rätta förutsättningarna, vilka stödmöjligheter finns? Detta med mycket annat kommer vi att lyfta under 
bussturen. 

 
Vi kommer under förmiddagen att göra det första studiebesöket hos Alvesta Biogas AB. 
Alvesta Biogas AB ägs gemensamt av 11 lantbrukare samt Växjö Stifts Egendomsnämnd. Anläggningen 
byggdes under 2014 och i januari 2015 kunde den första biogasen levereras ut från anläggningen. Gödsel 
transporteras in från delägarnas gårdar som totalt har ca; 1 700 kor, 2 500 ungdjur, 300 suggor och 
1 600 slaktsvin. På en dag tar biogasanläggningen emot fyra till fem lastbilslass med totalt cirka 150 ton 
flytgödsel, slakt- och matavfall. Av detta bildas ca 4 000 kg biogas. 
 
Under eftermiddagen gör vi det andra studiebesöket hos Hagelsrums Biogas, Hagelsrums gård, 
Målilla. Hagelsrums gård ägs och drivs av familjen Birgersson. Biogasen är ett dotterbolag till 
Hagelsrums Gård AB där mjölkproduktionen är kärnan i hela verksamheten med ungefär 600 mjölkkor 
och 500 hektar. Biogasanläggningen har byggts ut i flera steg och man förädlar gasen till fordonsgas som 
sedan säljs på fyra egna tankstationer. Hagelsrums Biogas AB producerar i dagsläget 10–12 GWh enbart 
ifrån gödsel från två-tre gårdar. Den större delen levereras till ST1 som är Hagelsrums samarbetspartner. 
Nu står man inför beslut om nästa steg i utvecklingen av biogasaffären. 

 



 

 
 

 

 
Program den 3o maj 

 
7. 00 Uppsamlingsplats, Biltemas parkering Linköping  

9.00 Kaffepaus – Brunstorps gård 

11.00 Studiebesök Alvesta Biogas AB 

13.00 Lunch – Araby Wärdshus 

15.00 Studiebesök Hagelsrums Biogas  

Ca 19.30                 Åter Linköping, Biltemas bilparkering Linköping 

 
Anmäl dig senast: 25 maj via Länsstyrelsens kalender 
 
Har du några särskilda kostbehov eller önskemål om hjälpmedel så hjälper vi 
dig gärna med det, ange detta i anmälan. Fika och lunch är kostnadsfri. Kläder 
efter väder. 
 
Dagen är ett samarrangemang mellan projekten minskad klimatpåverkan och 
förnybar energi, ekologisk kompetensutveckling inom EU:s landsbygds-
programmet och klimatklivet. 
  
Medverkande under bussresan:  
Johan Benjaminsson, Jordbruksverket, Gasefuels AB 070 648 79 82  

Kristian Petersson, Vreta Kluster, LRF 010 184 43 62 

Lars Sjösvärd, Lagros AB 070 316 61 62  

Susanne Claesson Klimatklivet 010 223 54 76  

Lina Tillby Klimatklivet 010 223 54 58 

Maria Weigl Greppa Näringen 010 223 55 00,  

Susanne Boe Skåmedal Landsbygdsprogrammet 010 223 54 83  

 



 

 
 

 

 
 
Vill du fördjupa dig och läsa mer om gårdarna:  
Alvesta Biogas AB 
http://www.alvestabiogas.se/ & https://liu.se/artikel/nar-lantbrukare-gar-samman-
blir-biogas-en-lonsam-affar  
Hagelsrums Biogas  
https://www.energigas.se/publikationer/tidningen-energigas/fran-ko-till-tank-pa-
familjegarden/ 

                            Klimatklivet – information om klimatstödet 
Klimatklivet (naturvardsverket.se) 
För dig som vill söka stöd (naturvardsverket.se) 

 Passa på att se den inspirerande dagen som hölls i höstas på Vreta Kluster   
innan då åker med på vår studieresa. 

                          https://www.youtube.com/watch?v=AlqIqoeLnrI 
  
  Information Jordbruksverket  
  Investeringsstödet 
  https://jordbruksverket.se/stod/fornybar-energi/investeringsstod-for-biogas 
 
  Rådgivning inom Greppa Näringen  

 https://jordbruksverket.se/utveckla-foretagande-pa-landsbygden/radgivning-och-  
kompetensutveckling/radgivning-om-energi-och-klimat 
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