
Var med och planera nästa år 
Biogasanläggning söker hästgödsel 
 

Nyhetsbrev december 2020 
 
Hej medlemmar och övriga som följer Skara Hästlands arbete! 
 
Först en god digital nyhet: Skara Hästland har startat en prenumeration på det digitala 
verktyget Zoom, och kommer att låta medlemmarna låna Zoom-kontot till aktiviteter och 
möten inom ramen för er hästverksamhet. 
Ta kontakt med kommunikatör Anna Nyberg för vidare information, se kontaktuppgifter i 
slutet av brevet. 
 
Leader-projektet Häståret har vi ännu inte kunnat avsluta, eftersom den senaste 
nedstängningen satte stopp för en planerad clinic med Horse Vision. Nu satsar vi på våren…. 
 
Vad ska Skara Hästland ägna sig åt 2021? Det vill vi gärna ha dina tankar om. Därför 
arrangerar vi en work shop, via Zoom förstås, tisdag 19 januari 2021 kl 18-20. 
Hoppas just du har möjlighet att vara med och prata om Skara Hästlands verksamhet och 
inriktning. 
Anmäl dig snarast och senast måndag 18 januari genom mail till Anna Nyberg 
(kontaktuppgifter i slutet). 
 
Ett av syftena med Skara Hästland är ju att hitta bra lösningar för hästföretagare. 
Därför vill vi gärna berätta om en planerad biogasanläggning i Götene, som till stor del ska 
drivas med hästgödsel. 
Så här skriver projektledare Anders Benjaminsson: 
 
”Gasefuels AB är ett biogasföretag i Töreboda med två gasmackar i Göteborg samt 
konsultverksamhet inom biogas. Vi arbetar nu med ett projekt åt Götene biogas ekonomisk 
förening som finansieras av Leader Nordvästra Skaraborg. Syftet är att ta reda på 
förutsättningarna att använda hästgödsel i en planerad biogasanläggning i Götene. Det 
övergripande målet med projektet är att främja energiproduktion och sysselsättning på 
landsbygden. 
Fördelar med att använda hästgödsel i biogasproduktion och därmed få fram biogödsel är 
bland annat: 
Ett ur klimatsynpunkt mycket bra sätt att få fram energi   
Främjar sysselsättningen på landsbygden 
Lättare styra tillförseln av växtnäring. 
Ökad mängd växtnäring som kan tillgodogöras av växterna 
Jämnare spridning 
Ett miljöriktigt och enkelt sätt att ta hand om gödseln för hästföretagare. 
Göra en miljöinsats genom att få ut energi från en restprodukt 
 
Nackdelen är ju transporterna” 
 



Projektet vill nu komma i kontakt med intresserade hästhållare för att diskutera 
förutsättningarna för att använda hästgödsel till biogasproduktion. 
Ta kontakt med: 
Gasefuels AB 
Anders Benjaminsson 
Harstensmossen 18 
545 93 Töreboda 
anders.benjaminsson@gasefuels.se 
0708452106 
 
Det finns också planer på ett informationsmöte i början på 2021. 
 
Mycket annat är på gång inom hästsektorn nu, såsom ändringar i konsumentköplagen som 
påverkar försäljning av levande djur, och den nya Animal Health Law, som innebär att ett 
register för alla hästanläggningar ska upprättas. Sedan ska alla hästar också få en fast 
hemmaadress. 
Nyheter kring detta publiceras på Skara Hästlands hemsida. 
Du kan också hitta mer information på www.hastnaringen.se och LRF Häst. 
 
Två olika samverkansplattformar har utretts under året. Det ena gäller en 
samverkansplattform för hästnäringen i Västra Götaland. Mer om den kan du läsa här. 
Den andra gäller en digital plattform för hästföretagande, en samlingsplats för rådgivning till 
hästföretagande. Projektet finansieras av Jordbruksverket och drivs av bland annat LRF Väst, 
Ludvig&Co och Coompanion Göteborgsregionen. 
 
Med det återstår bara att önska alla en God jul och ett Friskt Nytt År! 
Skara Hästlands styrelse 
genom 
Anna Nyberg, kommunikatör 
Mail 
anna.nyberg@skarahästland.se 
Tel 
070-663 13 33 
 
 

 

Följ Skara Hästland via hemsidan, 

www.skarahastland.se 

 

Gilla Skara Hästland på Facebook 

Följ på Instagram 
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