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Nya och “nygamla” resurser

Gilla oss även på Facebook 
så får du våra nyheter 
direkt i din feed. 

Du hittar våra kontaktuppgifter och 
mer om oss på www.biototal.se

Biototal är en del av BRC

Annie Lööf mötte Biototal

I slutet av 2012 fick startskottet för den 
stora biogassatsningen BRC (Biogas Re-
search Center) på Linköpings universitet. 
Centret har en bred tvärvetenskaplig in-
riktning och ska sammanföra biogasrelat-
erad kompetens från flera olika områden 
och åtta olika projekt ska genomföras. 
Budgeten ligger på 23 miljoner de första 
två åren och kommer växlas upp till 21 
miljoner per år i ytterligare åtta år. Finan-
siärer är Energimyndigheten, Linköpings 
universitet och ett flertal externa organ-
isationer, bl a Biototal. Vi är så klart extra 
intresserade av projektet som handlar 
om biogödsel!

Vårtecken!
Det är inte bara för alla våra kunder som 
vårbruket har dragit igång. För Biototal 
innebär tjälfritt att det är dags att ta jord-
prover! På bilden är praktikant Camilla i 
full gång. Ser du oss, vinka gärna!

Nathalie Stärner började hos oss som 
praktikant i januari och har nu fått anställ-
ning. Hon stöttar upp med mervärdes-
beräkningar och central administration. 
Nathalie är miljövetare och har en mas-
ter i hållbar utveckling. Du når henne på 
nathalie.starner@biototal.se eller 073-
587 12 65. 

Staffan Gideskog är tillbaka som kun-
dansvarig och stöttar upp i Region Nord 
i trakterna kring Örebro. Staffan är lant-
mästare och jobbade på Biototal under 
2010-2012. Du når honom på staffan.
gideskog@biototal.se eller 073-057 75 
62.

Under en resa till Östergötland besökte 
Annie Lööf Högåsa gård och fick under 
1,5 timme höra mer om Biototal och 
dotterbolagen AgroSea och agricam. Vi 
berättade om vikten av näringskretslopp 
och hur vi arbetar med miljö och agrono-
mi. Förutom Julia, Janne och Tomas så 
närvarade Jeanette Gustafsdotter från 
Biototals styrelse och Magnus Börjeson, 
ordförande i Agro Öst och lantbrukare på 
Högåsa.  


