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Tjänstemän från Mazabuka, Zambia, besöker
Fyrbodal för erfarenhetsutbyte om biogas
Under den här veckan har politiker och tjänstemän från Mazabuka i Zambia besökt Fyrbodal för
att ta del av arbetet med biogasproduktion och lokal demokrati. Fredag den 18 mars är pressen
välkommen att medverka då representanter från Mazabuka besöker Innovatum och Högskolan
Väst.
Plats: Innovatum, byggnad 73
Tid: Fredag 18 mars kl. 9.30
Under veckan har deltagarna förutom att besöka biogasanläggningar, diskuterat möjligheter för ett
större gemensamt projekt. Besöket bekostas av ICLD Internationellt Centrum för Lokal Demokrati.
Bakgrunden är att det i Mazubukaregionen finns stora behov av såväl förbättrad avfallshantering som
fossilfri energiproduktion och potentialen för att utveckla den spirande biogasproduktionen bedöms
som god.
–

I Zambia märks redan växthuseffekten påtagligt. På grund av betydligt mindre regn minskar
vår elproduktion och på alla nivåer letar man nu ny energiproduktion, berättar kommunchefen
Wisdom Bwalya.

I Fyrbodal finns lång erfarenhet av att göra biogas från avfall och restprodukter. Satsningarna är väl
politiskt förankrade och biogas är en del av det systematiska miljö- och energiarbetet. Just den
politiska dimensionen är central i besöket från Zambia.
-

För att driva utveckling i ett samhälle krävs långsiktiga politiska beslut och bra samarbete
mellan olika parter. Biogas är strategiskt viktigt för oss här i Fyrbodal liksom i
Mazubukaregionen. Våra samhällsstrukturer är olika och vi kan lära av varandra hur man på
bästa sätt driver utveckling som skapar nytta för såväl miljön, företagen och samhället. Det
här är ett riktigt spännande utbyte, säger Martin Carling, ordförande i Fyrbodals
kommunalförbund och Marie Dahlin, kommunstyrelsens ordförande i Vänersborg.

Förutom den politiska representationen i form av Martin Carling och Marie Dahlin medverkar Karin
Stenlund från Fyrbodals kommunalförbund, Anders Fridén från Vänersborgs kommun och regionrådet
Kristina Jonäng, Västra Götalandsregionen. Besökarna har mött ansvariga personer från RagnSells
biogasanläggning, Trollhättan Energi och Biogas Brålanda. Från Mazubuka medverkar på politiskt
ansvarig nivå Stennly Sakala samt kommunchef Wisdom Bwalya, tjänsteman inom hälso-/miljökontroll
Lweendo Careen Mwaanga respektive inom stadsplanering, Chiyenge Sampa.
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