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1 Sammanfattning 

Projektet har lett till att 18 lantbrukare ur projektgruppen tillsammans med Läckeby Wa-

ter AB har bildat More Biogas Kalmar AB som har som mål att investera i en gemensam 

biogasanläggning. Anläggningen ska förutom att producera rågas även uppgradera gasen 

till fordonskvalitet och komprimera den färdiga gasen för att möjliggöra distribution på 

lastväxlarflak. 

Bolaget anser att det finns goda chanser att producera gas med bra lönsamhet. I en för-

sta fas på ca 1 år startar en förprojektering direkt i anslutning till att projektet avrundas. 

Under denna tid ska bolaget göra en miljöprövning, skriva avtal om gasförsäljning, inför-

skaffa tomtmark med bygglov, teckna avtal, göra upphandling mm.  

Utmaningarna har framför allt bestått i att hitta en modell för rötning som tilltalar alla och 

ger bästa ekonomi. Här har valet stått mellan två ytterligheter. En struktur med flera mind-

re gårdsanläggningar och distribution av rågas i gasnät till gemensam uppgradering eller 

en stor gemensam anläggning där all verksamhet samlas på ett ställe. Gasnät för rågas 

skulle i så fall ersättas av substratflyttning med tankvagn. 

Genomförandet har löpt planenligt, se handlingsplanen. Gårdsbesök har varvats med 

träffar i mindre grupper och samlingar med hela gruppen vid ett flertal tillfällen. En styr-

grupp har noga följt arbetet och gett anvisningar om fortsättning. 

Projektets slutsatser, och därmed lantbrukarnas, kan sammanfattas kort i att lantbrukare 

har så många aktiviteter i sin vardagliga drift att det inte är lämpligt att belasta dem med 

ytterligare en verksamhet hemma på gården. Det är istället bättre att röta biogas i en 

gemensam större anläggning, där verksamheten drivs under professionell ledning och 

övervakning.  

För att undvika att bli åsidosatta är det också i högsta grad lämpligt att lantbrukarna är 

delägare för att bibehålla engagemang och få del av de mervärden som skapas. 

 

2 Bakgrund 

Bakgrunden till projektet är att 5 lantbrukare från området ville undersöka om det skulle 

vara möjligt att göra något mer av den gödsel som alla har på sina gårdar. Man betrakta-

de sin gödsel som en outnyttjad resurs vilken skulle kunna användas på ett bättre sätt än 

det som är brukligt. 

Man hade i flera år på olika sätt skolat sig i biogasfrågor hade överblicken att den totala 

gödselmängden i området skulle kunna räcka till en förhållandevis stor produktion av gas. 

Man visste också att rötning av gödsel inte bara minskar metangasutsläpp till atmosfären 

utan och också bidrar till bättre växtnäringsutnyttjande tack vare att rötresten som sprids 

på åkern får en bättre sammansättning som växtligheten kan utnyttja mer efffektivt än 

konventionell gödsel. 

I projektet ville man ta reda på om det skulle vara möjligt att producera gas till en produk-

tionskostnad som skulle göra en investering lönsam. Man insåg också att efterfrågan på 

biogas som bränsle skulle stiga och för lantbruket är det viktigt att kunna bidra till en 

bättre hushållning med resurser som dessutom har tydligt positiva klimateffekter. 
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3 Syfte och mål 

Syftet med projektet har varit att ta få fram underlag för en gemensam större satsning på 

biogasproduktion i Norra Möre. Den övergripande frågan har varit om lantbrukarna kan 

producera biogas till fordon med lönsamhet? 

Lantbrukarna förväntades att satsa 2 000 kr var. Dessutom skulle man satsa en hel del 

ideell tid. Man förväntade sig att ha stor nytta av projektets resultat och analyser för den 

fortsatta affärsutvecklingen av biogasproduktionen och förbrukningen i regionen. Ca 15 

lantbrukare beräknades bli direkt delaktiga i biogasproduktion. 

 

Projektets mål 

 Beräkna kostnad för att framställa rågas 

 Beräkna kostnad för gasnätsbyggnad 

 Beräkna acceptabel prisnivå för rågas 

 Undersöka avsättningsmöjligheter för gasen 

 Skapa beslutsunderlag för bolagsbildning 

 

3.1 Om målen 

Beräkna kostnader för framställning av gas 

Tidigare projekt där 5 lantbrukare deltagit hade utrett hur stora substratmängder som är 

tillgängliga. Gårdarna varierar i storlek och djurantal, de minsta gårdarna har gödsel-

mängder motsvarande 2-3 000 m3 och de största 10-12 000 m3. Lantbrukarna och pro-

jektledningen var vid projektstart medvetna om att det inte var försvarbart att bygga en 

gasanläggning vid varje gård. Att det skulle bli frågan om samrötning i ett mindre antal 

anläggningar visste alla. Bedömningarna handlade om 5-7 anläggningar där man skulle 

samarbeta kring en anläggning i grupper om 2-3 lantbrukare. 

Kring detta mål var tanken att projektet skulle arbeta med att gruppera lantbrukare så att 

man kunde nå optimal storlek och placering av rötningsanläggning 

 

Beräkna kostnad för gasnät 

Utgångspunkten var att ett antal gasanläggningar skulle distribuera rågas i gasnät till en 

gemensam uppgraderingsanläggning där fordonsgas skulle framställas. Här gällde det att 

utifrån grupperingarna i målet ovan planera för hur gasledningar skulle läggas och kost-

nadsberäknas. I uppgiften skulle också ingå att planera för gasledning från uppgradering 

till leveranspunkt för försäljning av gas. 

 

Beräkna acceptabel prisnivå för rågas 

Ursprungstanken var att lantbrukarna själva skulle driva sina gårdsanläggningar enskilt 

eller i samarbete med grannar. Man skulle sälja sin gas till affärspartner som uppgraderar 

gasen. Lantbrukarna var också tydliga med att man ville vara delaktiga i hela värdeked-

jan. Det betyder att man också ville vara med och bygga gasnät och också vara delägare i 

gasuppgradering. Det handlade alltså om att skapa flera olika företagskonstruktioner i 

olika led i värdekedjan, där lantbrukarna skulle ha inflytande. Grunden i hela systemet var 

att den enskilda driften av rågasframställningen var basen i verksamheten och här skulle  

fokuseras på att lantbrukarna kunde få tillräckligt bra betalt. Det ansågs särskilt viktigt att 
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ha väl förankrade kostnadskalkyler för framställning av rågas för att kunna komma över-

ens om prissättning av rågasen och övriga led i ekonomin i värdekedjan. 

 

Undersöka avsättningsmöjligheter för gasen. 

Vid projektstart fick lantbrukarna signaler om att deras tankar om gasframställning var 

intressanta och välkomna. Både Eon och Kalmar Biogas AB var tidigt involverade och me-

nade att avsättningen var ingenting att oroa sig för bara man kunde producera till rätt 

pris. Man menade att marknaden fanns där och överskottet skulle man kunna ta hand 

om. I detta skede var det alltså inte någon huvuduppgift för projektet att se till att mark-

naden byggdes upp utan man skulle förlita sig på de positiva signalerna. Uppgiften skulle i 

stället handla om att knyta band med aktörer som redan fanns på orten och sedan orga-

nisera produktionen, distributionen och uppgraderingen i lämpliga företagsformer för att 

kunna möta gasköparen som en part. Man skissade på att bilda ett gemensamt säljbolag 

som skulle handla med gas. 

 

Skapa beslutsunderlag för bolagsbildning 

Produktionen av rågas skulle ske i ett antal gårdsbaserade gasanläggningar. Här fanns 

olika lösningar på organisation. Några lantbrukare bygger egen anläggning med grannar 

som leverantörer av substrat. Andra grupperar sig i bolag eller annan företagsform. På de 

platser där samägande kunde förkomma var det projektets uppgift att hjälpa till att skapa 

underlag för beslut. 

Gasnätet var nästa steg. Här skulle också behövas en bolagsbildning för investering och 

drift. Projektet skulle stötta här för att ta fram ett väl förankrat underlag. 

Lantbrukarna ville vara delaktiga i uppgraderingen av gasen. Tidigt fanns ett förslag både 

av placering, samägande och drift ihop med Läckeby Water AB. 

Slutligen skulle också försäljningen av gas inordnas i gemensamt bolag. 

Lantbrukarna var som sagt tydliga med att man ville vara delaktiga i alla led i värdeked-

jan, vilket som här beskrivs skulle innebära krav på en rad olika företagskonstruktioner 

för att säkerställa inflytandet. Projektet hade som uppgift att vara med och skapa grunden 

för detta. 

4 Resultat i projektet 

 Produktion av biogas bäst i en gemensam anläggning 

 Det blir produktion av rågas, uppgradering till fordonsgas och komprimering 

 Beräknad omfattning minst 20 GWh färdig fordonsgas 

 Lönsam produktion kan åstadkommas med rätt förutsättningar 

 Bolag har bildats med 19 delägare 

 Alla har god kunskap om ekonomin i gasproduktion 

 Stor gemenskap har skapats bland deltagarna 

 Deltagarnyttan är uppenbar 
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4.1 Om resultaten 

Produktion av biogas bäst i en gemensam anläggning 

Slutsatsen är något överraskande men det står klart nu efter projektet är avslutat att det-

ta är bäst lösning. Arbetet i projektet har varit grundligt på denna punkt. Kalkyler har 

gjorts på alla upptänkliga storlekar. Skalfördelarna är så pass stora med en stor anlägg-

ning att det mer än väl uppväger den kostnad som uppstår i transportapparaten av göd-

seln. Även vid mindre anläggningar krävs substratflyttning och även om det blir kortare 

sträckor om man fördelar rötningen på fler platser åtgår mycket tid för fyllning och töm-

ning vilket leder till att det inte kostar så mycket mer att flytta substratet några ytterligare 

kilometer. 

Dessutom behövs inget gasnät eftersom rötningsanläggningen samförläggs med uppgra-

deringen. Kostnaden för bygge av gasledning och kostnaden för distributionen till uppgra-

dering uteblir, vilket också gynnar kalkylen. 

Samförläggningen av gasproduktion och uppgradering möjliggör också en rationell drift av 

verksamheten, både vad gäller tidsåtgång och energiutnyttjande. Det blir möjligt att på 

allvar satsa på en biobränslebaserad uppvärmning vilket inte bara skapar miljöfördelar 

utan också medför väsentligt högre gasmängder till försäljning. 

När all verksamhet samlas på en plats blir också anläggningen totalt sett mindre känslig 

för svängningar i substrattillgång. Den oro som lantbrukarna kände för hur det skulle 

kunna bli i en mindre anläggning om en gödselleverantör skulle upphöra med sin djurpro-

duktion finns inte alls på samma sätt i modellen med en stor anläggning. Ett bortfall går 

alltid att ersätta med gemensamma krafter. 

Dessutom undviks det besvärliga i situationen när flera mindre självständiga rågasprodu-

center skulle bli delaktiga i hela värdekedjan. Man slipper skapa de företagskonstruktio-

ner som annars skulle vara nödvändiga.  

De signaler som ges till omvärlden är också effektfulla. Det kommer att bli lättare att dis-

kutera avsättning av gasen, det blir mer attraktivt för andra aktörer att söka samarbete 

med en stor anläggning, ur finansieringssynpunkt är det lättare för en stor anläggning att 

hitta både investerare och långivare. 

 

Det blir produktion av rågas, uppgradering till fordonsgas och komprimering 

All verksamhet på en plats skapar bättre förutsättningar för att produktionen blir tillräck-

ligt stor så att uppgraderingen blir lönsam. Precis som för rötningsanläggningen finns det 

skalfördelar för uppgraderingsanläggningen. Kostnaden för uppgraderingsledet blir vä-

sentligt lägre om man kommer upp i storlek. 

Önskemålet att vara delaktig i alla led i värdekedjan kommer att kunna uppfyllas. Det är 

inte något tvivel om att alla lantbrukare får och kan vara med i hela värdekedjan. Alla 

kommer att kunna få del av de mervärden som skapas i och med att den färdiga produk-

ten har ett högre värde än oförädlad rågas. 

Produktion av fordonsgas blir placerad strategiskt och står på egna ben. Det blir naturligt 

att satsa på komprimering för distribution av gas. Stora delar av produktionen kommer att 

flyttas ut ur närområdet och man är inte längre beroende av gasledning för att kunna sälja 

gasen. Priset på komprimerad gas är dessutom högre. Tryckanläggningen skapar också 

möjligheter att etablera en tankstation i anslutning till anläggningen. 
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Beräknad omfattning minst 20 GWh färdig fordonsgas 

Vid projektstart var målsättningen att producera minst 1,5 miljoner Nm3 rågas till vidare-

förädling. Noggranna beräkningar av substrattillgång och tillägg för majs och vallsubstrat 

visar att gasproduktionen blir högre. I kalkylerna utgår man idag ifrån att produktionen 

landar på minst 2 milj Nm3 eller i energitermer 20 GWh. Det motsvarar ca 2 000 m3 olja 

eller uttryckt på annat sätt: Det räcker till minst 2 500 bilars årsförbrukning av drivmedel. 

I projektet har utförts provrötning som pekar på att särskilt fjäderfägödsel har större gas-

potential än gängse uppfattning. 

Samförläggningen av all verksamhet möjliggör uppvärmning med biobränsle vilket ökar 

den säljbara delen av gasen. 

Det kan också bli aktuellt med ett samarbete med Kalmar Biogas och därmed införsel av 

ytterligare substrat från deras anläggning. Den totala gasproduktionen kan till sist bli mer 

än 3 milj Nm3 metangas eller 30 GWh. 

 

Lönsam produktion kan åstadkommas med rätt förutsättningar 

Att investera i en anläggning som här beskrivs kostar 60-65 milj kr. De viktigate byggste-

narna är trygg substrattillgång och en trygg avsättning av all producerad gas till rätt pris. 

Lantbrukarna med sitt substrat står för en byggsten. Om bolaget nu har framgång i för-

handlingarna med gasköpare kan den andra byggstenen snart vara på plats. De samtal 

som förs visar att möjligheten finns. 

Produktionskostnaderna är väl genomarbetade och alla deltagare är väl insatta i villkoren. 

Kravet på kostnadstäckning är självklart och deltagarna har tydligt meddelat att en inve-

stering kräver lönsamhet. 

 

Kalkylen, bilaga 1, visar att total produktionskostnad för färdig komprimerad fordonsgas 

ligger på 0,73 kr/KWh. Produktionskostnaden inkluderar alla led så när som på köp av 

tomt och markberedning. Total investering så långt som är möjligt att överblicka hamnar 

på drygt 62 milj kr. Kalkylen innehåller inga investeringsstöd. 

Med ett täckningsbidrag på 15 % så skulle försäljningspriset ligga på ca 0,85 kr/KWh. 

 

Hur man når lönsamhet beror på flera olika saker. Förhandlingarna med gasköpare är 

förstås viktig och delvis avgörande. Priset på gasen är en del i ett avtal. Men det finns 

också frågor om långsiktighet och prisreglering som skall vara acceptabla. Viktigt i denna 

del är också att avtal finns om köp av hela den producerade gasmängden.  

Utöver avtalet med gasköpare finns det också flera andra scenarier som kan förändra 

förutsättningarna för lönsamhet. Det förslagna metangasreduceringsstödet kommer att 

om det blir verklighet betyda mycket för ekonomin. Även olika slags investeringsstöd kan 

bli värdefulla. Om sådana blir möjliga att söka för denna anläggning gynnar det också 

kalkylen. Sammanfattningsvis kan sägas att om inte avtalsförhandlingarna med gasköpa-

re leder fram till acceptabla villkor så måste olika stödformer kompensera för ett lågt pris. 
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Bolag har bildats med 19 delägare 

I projektplanen fanns en tanke om att flera olika företagskonstruktioner skulle vara nöd-

vändiga för att säkerställa lantbrukarinflytande långt fram i värdekedjan. 

Projektet har inte bara inneburit att beslutsunderlaget har skapats utan det har även bil-

dats bolag med styrelse, verksamhetsplan och ekonomiska förutsättningar att driva verk-

samheten under den tid som behövs för att klara av de uppgifter som behöver utföras 

innan byggstart.  

Bolaget har nitton delägare. Alla har lika många aktier och har dessutom bidragit med ett 

aktieägartillskott som ger bolaget handlingsfrihet. Arton av delägarna är lantbrukare från 

den ursprungliga gruppen. Delägare nummer nitton är Läckeby Water AB som projektet 

under hela perioden haft ett mycket gott samarbete med. Läckeby Water AB (LW) är ett 

välkänt företag som har stor erfarenhet av industriell biogasframställning och gasrening. 

Lantbrukarna har mycket stort förtroende för LW och vice verca är LW tydliga när man ser 

det som avgörande att lantbrukarna är med som delägare i satsningen på lika villkor. Man 

ser alltså lantbrukarna som majoritetsägare i bolaget för att skapa förutsättningar för 

ordentlig delaktighet. 

Så som resultatet nu blivit räcker det också att endast ett bolag bildas. I bolaget finns 

hela verksamheten inkluderad, allt från rötning till färdig komprimerad fordonsgas. Alla 

delägare är med hela vägen i värdekedjan och får ta del av resultatet. 

 

5 Projektets uppfyllelse av mätbara mål 

Se bilaga 2 

6 Mervärden 

Det som redan beskrivits i föregående avsnitt om bolagsbildning, verksamhetsform och 

delaktighet kan definitivt betraktas som mervärden utöver avgränsade mål i projektpla-

nen. 

Bolaget har också redan antagit en verksamhetsplan och kontrakterat projektledare som 

skall genomföra de arbetsuppgifter som ingår i planen. Verksamheten startar omedelbart 

efter det att projektet avslutas 2011-04-01 

Utöver vad som redan skrivits kan sägas att de lantbrukare som nu är delägare är ovanligt 

väl insatta i de ekonomiska förutsättningarna för biogasproduktion. Det är med öppna 

ögon man går in i nästa fas som mycket väl kan betyda att man inom ett par år är med om 

att starta en industriell verksamhet. Det har varit ett betydande steg som tagits av lant-

brukarna. Att gå från en idé om mer eller mindre gårdsbaserad aktivtet till att nu bli aktiva 

delägare i en verksamhet som ligger utanför den egna gården har varit omvälvande för 

flertalet.  

Samtidigt kan sägas att det också varit en lättnad att ta detta beslut därför att man under 

tiden förstått att det finns stora fördelar för egen del att inte dagligdags också behöva bli 

biogaslantbrukare med egen anläggning som kräver ständig passning. Man kan nu kon-

centrera sig på kärnverksamhetem hemma på gården samtidigt som man i högsta grad är 

med om skapa någonting värdefullt inte bara för sig själv utan också samhället utanför. 

Utöver detta är har en ny sorts gemenskap har skapats i bygden. Man tillhör en skara som 

fått mycket uppmärksamhet och som nu flera andra grupper sneglar på och vill ta efter. 

Ett nytt starkt nätverk med tydliga gemensamma intressen finns på plats. Deltagarnyttan 

är uppenbar. All tid, alla möten, allt engagemang har burit frukt. 
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7 Handlingsplan och genomförande 

Tidsram utsatt i projektplan 20090401-20110401 

Projektet började inte på allvar förrän i september 2009. Det var först då som alla beslut 

om finansiering var klara. 

I huvudsak har tidsplanen hållits och de yttre ramarna har fungerat väl. Efter aktivitets-

planen redovisas mer i detalj för varje punkt vad som utförts. 

 

 Aktivitet Starttid Sluttid 

1 Identifiera intresserade lantbrukare och gå 

igenom den enskilda gårdens potential och 

förutsättningar. Minsta möjliga besättning? 

2009-08-01 2010-03-

31 

2 Projektträff med alla intressenter och olika 

aktörer 

Sept-09  

3 Analysera och föreslå ett optimalt lokalt gas-

nät och ev. gasledning in till Kalmar(Volvo), 

undersöka finansieringsmöjligheter av gas-

nät. 

2009-08-01 2010-06-

30 

4 Kontinuerlig resultatrapportering via e-post 

till olika intressenter och aktörer i projektet. 

Under hela 

projektperioden 

 

5 Undersökning av marknaden och beräkning 

av avsättningen för fordonsgas i området. 

Sept 2009 Sept 2010 

6 Undersökning av lämpligt byggnadsätt och 

bästa leverantör av rötkammare Kunskaps-

inhämtning, förankring, uppsökande av nya 

tekniska lösningar. 

2009-09-01 Jan 2011 

7 Substratkartläggning Okt -09 Jan-11 

8 Studieresa för erfarenhetsutbyte med liknan-

de projekt i Sverige, t ex Brålanda, Varberg, 

Falkenberg, Skara-Falköping 

Nov 2009  

9 Möte med lantbrukarna och andra intressen-

ter för att presentera resultat av de enskilda 

mötena hos identifierade lantbrukare med 

förutsättningar att producera biogas i denna 

region.  

Mars -10  

10 Upphandlingsteknik, affärsuppgörelser, juri-

dik, ev. bolagsbildning. 

Kontinuerligt 

under projekt-

perioden 

 

11 Möte med lantbrukarna och andra intressen-

ter för att presentera resultat av lämplig inf-

rastruktur,(rötkamrarnas placering, uppgra-

dering och lokalt gasnät). 

juni 2010  

12 Diskussion om lämplig prisnivå på rågas med 

köpande part. 

Sen höst 2010  

13 Slutseminarie kring projektresultat. Nov2010  
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14 Detaljerad deltagarutvärdering  med de ingå-

ende företagarna 

Dec 2010  

15 Slututvärdering och seminarie om hur lant-

brukarna svarat på utvärderingen och hur 

gruppen går vidare 

 Jan 2011 

 

 

7.1 Identifiera intresserade lantbrukare och gå igenom den enskilda gårdens potential 

och förutsättningar. Minsta möjliga besättning? 

 

I projektet deltog 21 lantbrukare, se bilaga och bilaga  

Gårdarna besöktes och gödselmängden beräknades för att uppdatera tidigare uppgifter. I 

detta skede var det naturligt att tala om den enskilda gårdens möjligheter att bygga rötan-

läggning. Det stod tidigt klart att det inte kunde bli tal om en rötanläggning på varje gård. 

Uppgiften var att komma fram till hur stor gödselmängd som är nödvändig för att ens fun-

dera på en gasanläggning.  

De minsta gårdarna kunde snabbt sållas bort och de första beräkningarna handlade om 

gårdar med ca 7 000 m3 gödsel. Kunde detta vara minsta möjliga storlek? 

Här började också kontakterna med Läckeby Water AB utvecklas. LW bidrog med kost-

nadskalkyler för olika storlekar på anläggningar. I bilaga nr 3 redovisas sammanställning-

en som gjordes över anläggningar. Här finns kostnadskalkyler för 4 olika storlekar, de 

större med och utan hygienisering. Sammanställningen visar tydligt hur produktionskost-

naden sjunker från ca 0,50 kr/KWh till 0,21 kr/KWh i den största anläggningen. Den 

minsta anläggningen rötar ca 7 000 m3 och den största ca 31 000 m3.  

Beräkningarna gav svaret på frågan om minsta möjliga anläggning: 7 000 m3 är för liten 

mängd att röta. Det handlar i stället om minst 10 000 m3. Försäljningspriset för rågas 

antogs ligga på 0,40 kr/KWh och då måste ju produktionskostnaden vara lägre. Tiläggas 

kan att dessa kalkyler saknade vissa kostnader, men i jämförelse med varandra så var de 

rättvisande. 

Det blev uppenbart för alla att lantbrukarna måste samarbeta om stora anläggningar, 2-3 

gårdar ihop. 

Samrötning kräver flyttning av susbstrat och transportkostnaden måste stanna på en nivå 

lägre än det man vinner på skalfördelen. Exempel på en sådan beräkning visas i bild ned-

an. Här ses den ekonomiska effekten av att flytta 5 000 m3 till grannen med 10 000 m3 

gödsel i stället för att bygga en anläggning på varje gård. 

Kostnaden för transporten anges till 0,10 kr/KWh för den del som flyttas. Med detta ex-

empel visades att det var möjligt att bygga större, vinna skalfördelar och ändå inte förlora 

allt på flyttning av substrat. 

 

Beräkningen visade också i detta fall att momenten fyllning och tömning stod 90 % av 

kostnaden för flyttning av gödsel, medan själva transporten var av underordnad betydel-

se. 
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Som en följd av detta resonemang kunde förslag läggas på hur grupperingen av gårdar 

skulle kunna bli. 

 

Arbetet hade nu kommit in i ett avgörande skede. Här ställdes lantbrukarna på prov. Det 

var dags att bestämma sig för vilken inriktning det skulle bli. Lantbrukarna blev avvaktan-

de. En rad frågor ställdes: 

 Vem skulle ta initiativ till att bygga? 

 Ska anläggningen ligga på neutral egen tomt eller på någon av gårdarna? 

 Kan jag samarbeta med den och den? 

 Ska en av lantbrukarna bygga själv och de andra bara leverera gödsel? 

 Ska vi bilda bolag för att göra samarbete möjligt? 

 

Arbetet med att hitta lämpliga grupperingar varade under hela hösten 2009 och fram till 

vår 2010. Fortsättning följer under punkt 7.9 

 

7.2 Projektträff med alla intressenter och olika aktörer 

Denna träff var den egentliga starten på projektet. Mötet hölls 2009-09-14. Till mötet 

inbjöds alla deltagarna, aktörer på lokal gasmarknad, politiker och kommunala represen-

tanter. 

Projektet presenterades och inbjudna fick tillfälle att tala om Kalmars planer och behov 

av biogas. Många glada tillrop blev det och alla inblandade var förväntansfulla.  

 

7.3 Analysera och föreslå ett optimalt lokalt gasnät och ev. gasledning in till Kal-

mar(Volvo), undersöka finansieringsmöjligheter av gasnät. 

Från början var gasnätsidéen en av grundpelarna i projektet. Gårdsanläggningarna skulle 

producera rågas och rågasen skulle flyttas till gemensam uppgraderingsanläggning. Pre-

liminära planer på ledningsdragning var gjorda och översiktliga beräkningar visade ett 

ledningsnät på ca 2,5-3 mil där också ledning in mot Kalmar var inkluderad. 

Tydlig influens fanns från de visioner som presenterats i det sk Brålandaprojektet. I jämfö-

relse med Brålanda så kunde noteras att Norra Möre hade förutsättningar att producera 

nästan lika mycket gas som Brålandaprojektet men för att flytta gasen skulle bara hälften 
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så stort gasnät krävas. Mot denna bakgrund gjordes bedömningen att ett gasnät i Norra 

Möre mycket väl skulle kunna byggas. 

Gasnätet skulle kunna dras in mot Kalmar och ansluta till befintlig gasledning i norra de-

len av nuvarande Hansaområdet. Härifrån ligger sedan gammalt en gasledning som med 

viss renovering kunde fungera som länk in till Kalmar Biogas ledningsnät. 

Preliminära kostnadsberäkningar gjordes och investeringen skulle hamna på runt 15 milj 

kr. Propåer ställdes till Kalmar Kommun om att gasnätbygge borde vara en kommunal 

angelägenhet på samma sätt som vatten och avlopp. 

Såsom projektet nu utvecklats till en stor gemensam anläggning så är frågan inte längre 

aktuell på samma sätt. Anläggningen kommer att producera färdig komprimerad fordons-

gas och har som mål att kunna leverera gas på flak dit där den behövs. En gasledning kan 

ändå vara aktuell in till Kalmar för att i samarbete med Kalmar Biogas ha en gemensam 

utleverans av gas. Frågan kommer att utredas vidare i nästa fas i bolagets regi. 

 

7.4 Kontinuerlig resultatrapportering via e-post till olika intressenter och aktörer i pro-

jektet. 

Via sändlistor har e-post kunnat distribueras fortlöpande till alla inblandade på alla nivåer. 

Som grupper kan nämnas Hela gruppen, Lantbrukare alla, Lantbrukare i smågrupper, 

Styrgrupp, Externa aktörer. 

Lantbrukarna har utöver e-post alltid blivit informerade via sms till mobil.  

Sms-funktionen har varit mycket effektiv särskilt för att signalera att e-post har skickats 

eller vid andra tillfällen när ärenden har varit brådskande. 

Sammanfattande rapporter har skickat med post. 

 

7.5 Undersökning av marknaden och beräkning av avsättningen för fordonsgas i om-

rådet. 

Som nämnts ovan under avsnitt projektmål fick lantbrukarna vid projektstart signaler om 

att deras idéer om gasproduktion var intressanta och välkomna. Både Eon och Kalmar 

Biogas AB var tidigt involverade och menade att avsättningen var ingenting att oroa sig för 

bara man kunde producera till rätt pris. Man sade att marknaden fanns där och överskot-

tet skulle man kunna ta hand om. 

Under tiden har delvis andra signaler kommit. Kalmar Biogas har sagt sig vilja utöka sin 

uppgraderingskapacitet och göra sig beredda att ta emot substrat från lokalt källsorterat 

hushållsavfall. Planer redovisades på att mer än fördubbla produktionen av fordonsgas. 

Det skulle i så fall finnas 2-3 milj Nm3 färdig fordonsgas lokalt producerad redan innan 

Norra Möre Biogas skulle vara färdig med sin produktion.  

Detta offentliggörande ställde frågan på sin spets. Kan det bli så att avsätningen av gas 

för Norra Möre är osäker? Kommunala tjänstemän varnade tom för att en nyetablering 

som skulle få svårigheter med att bli av med gasen. Och såsom redogjorts för i denna text 

under annat avsnitt är avsättningen en förutsättning för en satsning. Utan ett avtal om 

avsättning blir det ingen nysatsning. Det är alla parter i projektet införstådda med 

I slutet av projekttiden har nu emellertid egna direktkontakter med gasköpare glädjande 

nog visat att det visst finns möjligheter till avsättning. 
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7.6 Undersökning av lämpligt byggnadsätt och bästa leverantör av rötkammare Kun-

skapsinhämtning, förankring, uppsökande av nya tekniska lösningar. 

Samarbetet med Läckeby Water har hela tiden varit konstruktivt. Alla beräkningar och val 

av teknik har utgått från det som Läckeby Water kan leverera. Samtidigt har det tagits in 

budgetofferter från andra leverantörer för att jämföra med det som LW föreslår. Det har 

också stått klart att LW inte har ensamrätt på leverans på utrustning. När väl beslut om 

investering tas så skall all teknik handlas upp efter gängse principer. 

 

Såsom projektet har fortskridit finns det ändå några teknikval som är givna. 

En stor rötningsanläggning sammanbygd med uppgradering kräver speciell leverantör. De 

mindre aktörerna på marknaden har inte möjlighet att klara sådana uppdrag, så redan 

här faller flera aktörer bort. 

Det blir förmodligen en satsning på en uppgraderingsanläggning som använder kemisk 

adsorptionsteknik. Det motiveras av att denna teknik är den som har minst läckage av 

metan ut till atmosfären. 

Det är också väl förankrat att inte använda gas för uppvärmning. Här ska i stället investe-

ras i en fliseldad panncentral. Teknikvalet gör att anläggningen kommer att producera 

maximalt med gas och miljövinster görs genom att vi använder biobränsle i stället för gas 

som ju annars aldrig skulle komma ut på marknaden och ersätta fossila bränslen. 

Svaret på frågan om val av uppvärmning har underlättats av beslutet att satsa på en stor 

anläggning. Eftersom slutprodukten vid anläggningen är färdig fordonsgas så skall varje 

försåld KWh värderas till priset man får ut av marknaden. Det ställer valet av uppvärm-

ning i ett helt annat ljus än det som hade varit fallet om mindre självständigt ägda gårds-

anläggningar skulle sälja sin rågas.  

Priset på rågas kan konkurrera med biobränslebaserad uppvärmning. Men priset på fär-

dig fordonsgas är väsentligt högre och här blir biobränslebaserad värme billigare. 

Ytterligare teknikval handlar om hur rötresten skall hanteras. Detta avhandlas nedan un-

der substratkartläggning. 

 

7.7 Substratkartläggning 

Kartläggning av substrat har gjorts och uppdatering av sammanställningen har gjorts fort-

löpande under projekttiden. Tabell nedan visar att det finns drygt 90 000 ton substrat. 

Merparten är gödsel, men det finns också majs och vall med. Den totala gaspotentialen är 

strax under 2 milj Nm3.  

Substrat 

Mängd 

(ton) Ts-halt % Ton Ts 

CH4/ton 

VS VS % V-grad % CH4 tot MWh tot 

Nötflytgödsel 62 000 8,2 5 084 213 80 94 812 423 7 937 

Svinflytgödsel 16 740 6,5 1 088 268 80 93 216 673 2 117 

Djupströ, nöt 1 960 30,0 588 250 80 74 87 024 850 

Hönsgödsel 2 000 42,1 842 247 76 80 126 562 1 237 

Kycklinggödsel 2 500 65,0 1 625 247 76 80 244 256 2 386 

Majs 3 700 30,0 1 110 351 90 100 350 760 3 427 

Vall 1 100 31,6 348 300 88 100 92 230 901 

Summa: 90 500 12,0 10 892  80  1 991 857 19 460 
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Av den totala gaspotentialen baseras ca 75 % på gödsel och resterande del på majs och 

vall.  

Projektet har låtit utföra provrötning av kycklingödsel. Resultaten härifrån visar att poten-

tialen för ren kycklinggödsel är betydligt högre, ca 50 %, än vad substrathandbok och 

ovanstående tabell visar. Skulle dessa resultat visa sig motsvara verklig produktion kom-

mer anläggningens totala produktion att öka med nästan 100 000 Nm3 eller 1 GWh. Om 

även hönsgödseln har samma högre potential, ökar produktionen med ytterligare 0,7 

GWh. Rapporten från provrötningen finns som bilaga 4. 

 

 
 

Utredningen av substrat har också inneburit en total genomlysning av i första hand fosfor-

flöden, men även kväve och kaliumflödet har utretts. 

 

Väsentligt för lantbrukarna som ju både levererar gödsel och andra substrat är dels att 

veta att spridningsarealen räcker till, dels att veta hur innehållet i rötresten ser ut.   

Införsel av majs och vall i kretsloppet ställer ytterligare krav på spridningsareal, där fos-

formängden är avgörande.  

Den enskilde lantbrukaren vill i normalfallet ha tillbaka lika mycket växtnäring i rötresten 

till gården som denne har levererat in till gasanläggningen i form av gödsel. 

Det visar sig att trots att majs och vall har adderats till kretsloppet så räcker arealen hos 

de inblandade lantbrukarna till. Spridningsarealen hos de inblandade lantbrukarna är 

tillräckligt stor. Den totala spridningsarealen har beräknats till 4 134 ha, och lantbrukarna 

har tillsammans tillgång till 4 364 ha. 

När det gäller rötrestens sammansättning och ts-halt blir det mer komplicerat. 

Det finns gårdar som bidrar med kycklinggödsel med hög ts-halt och önskar tillbaka en 

rötad gödsel som också har hög ts-halt. Man har inrättat spridningstekniken på gården till 

fast form och vill inte ha tillbaka flytande rötrest. 

Projektet har därför undersökt dels hur avvattning påverkar materialfördelning i rötresten, 

dels hur näringsämnen fördelar sig i de olika faserna. Resultatet av denna undersökning 

visas i nedanstående tabeller. De grundar sig på resultat från en liknande dansk biogas-

anläggning, som besökts under projekttidens gång. Separeringstekniken som används är 

en dekantercentrifug. 
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Tabell som visar hur materialfördelningen ändras vid avvattning 

 
 

Om all rötrest avvattnas kommer 63 % av torrsubstansen att hamna i den fasta fasen och 

37 % i den flytande. Av den totala mängden är det dock ca 86 % som hamnar i den flytan-

de fasen. Man ser också att merparten av fosforn hamnar i den fasta fasen och det om-

vända gäller för kväve och kalium. 

 
Tabellen visar beräknade ts-halter och näringssammansättning för oseparerad 

 och avvattnad rötrest. 

 
 

Här ser man att de tre olika fraktionerna och deras innehåll av kväve, fosfor och kalium 

uttryckt i kg/ton. Det finns också en fjärde �rötrest� som är ett exempel på hur samman-

sättning påverkas om man återför den flytande fasen från avvattningen till den osepare-

rade rötresten.  

De olika fraktionernas näringssammansättning ger tydliga signaler om att det blir möjligt 

att fördela växtnäring tillbaka till gårdarna efter lantbrukarna önskemål.  

Man kan också notera att om anläggningen utökas med externa substrat så finns det 

möjligheter att anrika fosfor i en torr fas som lättare går att exportera till andra områden 

som har areal nog att ta emot mer växtnäring. 

 

7.8 Studieresa för erfarenhetsutbyte med liknande projekt i Sverige, t ex Brålanda, 

Varberg, Falkenberg, Skara-Falköping 

I november 2010 anordnades en studieresa till två biogasanläggningar. En gårdsanlägg-

ning i norra Kalmar län och en samrötningsanläggning utanför Katrineholm. 

På Odensviholm i norra länsdelen berättade man om sin biogasanläggning på gården. 

Cirka 20 000 kubikmeter flytgödsel och djupströ rötas och av gasen gör man el. Man har 

haft problem med att hålla rätt temperatur i reaktorn. Motorn som producerar både el och 

värme, är överdimensionerad. Resultatet blir att den står still delar av dygnet, och då 

sjunker värmen direkt i rötkammaren. 

Nästa anhalt var samrötningsanläggningen utanför Katrineholm och här berättades det 

om anläggningen och visades runt steg för steg från inmatning till färdig kompimerad gas. 

Vikt TS NH-N P K
% % kg/ton kg/ton kg/ton

Biogödsel, osep 100% 7% 3,26 1,06 4,37

Fast fraktion 13,5% 33% 4,83 5,65 3,88

Flytande fraktion 86,5% 3% 3,02 0,34 4,45

Blandad flytande 85% 6,4% 3,23 0,96 4,38
(12% flyt + 73% biog)

Vikt TS NH-N P K

Biogödsel, osep 100% 100% 100% 100% 100%

Fast fraktion 13,5% 63% 20% 72% 12%

Flytande fraktion 86,5% 37% 80% 28% 88%
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Anläggningen heter Katrineholm Biogas vid Valla gård i Katrineholm och har byggts av 

Swedish Biogas International. Den ägs till 51 procent av samma bolag. Övriga ägare är 3 

gårdar som äger 13 procent vardera samt Lantbruksgas i Södermanland som äger 10 

procent. Biogasproduktionen beräknas uppgå till cirka tre miljoner normalkubikmeter per 

år. Dessutom produceras 60 000 ton biogödsel varje år som säljs av Lantbruksgas i 

Sörmland och bidrar till ett kretsloppanpassat jordbruk i de omkringliggande gårdarna. 

Upplevelserna på studieresan gjorde starkt intryck på deltagarna. Det blev uppenbart 

vilket hårt slit det är att ensam ansvara för sin egen gårdsanläggning och ändå inte nå 

ända fram. Katrineholmsanläggningen framstod sedan som dess raka motsats. Rationellt 

byggd och professionellt skött blev den ett föredöme för lantbrukarna. Det som inte gilla-

des lika mycket var ägarfördelningen där en stor extern finansiär var majoritetsägare. 

 

7.9 Möte med lantbrukarna och andra intressenter för att presentera resultatet av de 

enskilda mötena hos identifierade lantbrukare med förutsättningar att producera bio-

gas i denna region. 

Under våren 2010 fick alla deltagare visshet om att små anläggningar med gödselmäng-

der under 10 000 m3 skulle innebära för höga produktionskostnader för rågasen. 

 

Lantbrukarna blev avvaktande. En rad frågor ställdes: 

 Vem skulle ta initiativ till att bygga? 

 Ska anläggningen ligga på neutral egen tomt eller på någon av gårdarna? 

 Kan jag samarbeta med den och den? 

 Ska en av lantbrukarna bygga själv och de andra vara leverera gödsel? 

 Ska vi bilda bolag för att göra samarbete möjligt? 

 

Ett avgörande möte hölls i juli där en grupp på nio lantbrukare i södra delen av området 

fick frågan om de kunde tänka sig att lämna gårdansläggningsidéen och prova en annan 

modell. I den del av området där detta skulle prövas finns hälften av allt substrat inom ett 

område på 5x5 km. Här skulle det gå att samla ihop ca 50 000 m3 gödsel till en samröt-

ning. En beräkning gjordes snabbt av Läckeby Water och som väntat blev det betydligt 

lägre produktionskostnader. Det visade sig också att gaspotentialen var tillräckligt stor för 

att man kanske skulle kunna satsa på en samförlagd gasuppgradering också. 

Även om det inte skulle bli optimalt för gasuppgraderingen med tanke på omsättningen av 

gas så fanns möjligheten att få ihop ekonomin. Samförläggningen visade sig vara smart 

med hänsyn till energihushållning. Det lämpar sig väl att växla värme mellan uppgradering 

och rötkammare. Detta förhållande gav en extra skjuts åt planerna. Här undveks de be-

svärliga frågorna om vem eller vilka som skulle behöva ta initiativ till att bygga en mindre 

gårdsanläggning. På en gång reste sig lantbrukarna som tidigare hukat under våren och 

menade att detta lät mycket intessant.  

Ett bygge på neutral plats var alltså mer attraktivt. Plats utsågs, kontakter togs med mar-

kägaren om tomtköp, transportapparaten utreddes och hela idéen blev konkret för de 

inblandade. Det var också uppenbart att här skulle det vara lämpligt att bilda bolag till-

sammans och kapitalfrågan skulle förmodligen kunna ordnas. 

Så bra så långt, men man fann på olägenheter. Här skulle hälften av lantbrukarna bli in-

dragna i ett scenario som skulle ställa de andra utanför. De i norra delen skulle om dom 
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också ville vara med i fortsättningen bli underleverantörer av rågas till de som ville bygga 

uppgradering. Man kan inte ha två underoptimerade uppgraderingsanläggningar i samma 

område. 

Styrgruppens lantbrukare sammankallades brådskande. Det fanns en uppenbar risk att 

konflikter skulle kunna uppstå om det inte gick att få ihop en konstruktion där övriga del-

tagarna i norra delen bjöds in att vara med i den södra anläggningen. 

Så agerade norra delens lantbrukare inför risken att hamna utanför. Man ville prova sam-

ma idé som de andra i söder och nu förordades två anläggningar med flyttning av rågas i 

ledning från norra delen till södra delen där uppgradering skulle ske. Båda anläggningar-

na och ledningen skulle ingå i samma bolag. 

Steget till där vi är idag var inte långt borta. Har man bestämt sig för att det är så många 

fördelar med att tänka stort så kan man lika gärna tänka ännu större. Har man bestämt 

sig för att flytta substrat så spelar inte några km till någon större roll. 

Det var inte svårt att peka ut en lämplig plats. Den skulle ligga där ursprungsplanen för 

uppgraderingsanläggningen var, nämligen vid Mosekrog. Här hade Läckeby Water sin 

fabrik, men hade under tiden som gått bestämt sig för flytta tillverkningen till större loka-

ler i Kalmar.  

Projektet som under vårmånaderna hade gått in ett avvaktande skede fick under somma-

ren och tidig höst rejält med fart igen. Alla hade under en tid förbisett möjligheten att an-

vända delar av ursprungsidéen på ett konstruktivt sätt. Banden till Läckeby Water stärk-

tes också alltmer. Nya kalkyler gjordes i ordning, transportapparaten beräknades på nytt 

och alla kunde se att ekonomin och lönsamheten blev bättre för varje steg som togs mot 

större och större anläggning.  

Bolagsfrågorna blev också aktuella. Alla hade ju förklarat att man ville vara med långt 

fram i värdekedjan och nu fanns ett förslag på verksamhet som i ett slag innefattade hela 

produktionen från substrat till komprimerad fordonsgas. 

I november 2010 samlades alla deltagarna för en ordentlig genomgång av kostnads-

kalkylen. Inför mötet hade också transportkostnaderna blivit belysta i form av en offert för 

hela transportapparaten. Förslaget att bilda bolag fick ett positivt bemötande. Här tillsat-

tes en interimsstyrelse som omgående gavs i uppdrag att ge förslag på hur aktieteckning 

och tillförsel av kapital skulle ske.  

Tanken var att bolaget skulle bildas för att kunna hantera de frågor som kvarstod innan 

beslut om investering kan tas. Man räknade med att det skulle ta ca 1 år innan alla frågor 

kring avtal, miljötillstånd, tomtanskaffning mm kunde klaras av. Om detta kallas för steg 1 

så skulle steg 2 för bolaget bli när beslut om investering skall tas. 

 

7.10 Upphandlingsteknik, affärsuppgörelser, juridik, ev. bolagsbildning. 

Arbetet med bolagsbildningen har pågått på allvar sedan årsskiftet. Inför interimstyrelse-

möte i januari hade lantbrukarna i styrelsen förhört sig bland deltagarna i projektet. Näs-

tan samtliga, 18 av 21, sade sig vara villiga att satsa 25 000 kr. Bolaget skulle ju behöva 

en ordentlig budget för att kunna genomföra förberedelserna inför investeringen. 

Det var en klar signal om att intresset var stort och det var ingen tvekan att gå vidare med 

arbetet att bilda bolag. I februari var det bolagsstämma och här fanns teckningsanmäl-

ningar påskrivna, valberednings förslag på styrelse färdigt, bolagsordning klar och beslu-
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tet att bilda More Biogas Kalmar AB togs enhälligt av 18 delägare. Registrering av bolaget 

sker under mars månad. 

 

7.11 Möte med lantbrukarna och andra intressenter för att presentera resultat av 

lämplig infrastruktur,(rötkamrarnas placering, uppgradering och lokalt gasnät). 

Ingår i punkt 7.9 

 

7.12 Diskussion om lämplig prisnivå på rågas med köpande part. 

Under punkt 7.5 har redogjorts för signalerna om avsättning som projektledning och lant-

brukare har fått under projekttiden. Från början hördes bara positiva tillrop. Under en 

period varnade kommunen för överproduktion och nu i slutet kan man konstatera att vi 

på nytt får ett positivt bemötande. Denna gång är det marknaden som är tydlig. Gasköpa-

re finns och är intresserade av att köpa allt vi producerar till ett pris som är i närheten av 

det som krävs av delägarna.  

Både projektledning och bolagsledning som är inblandade i kontakterna tolkar detta som 

att projektet har nått långt i sitt arbete. Vid ett tillfälle långt innan nuvarande projekt star-

tade fick lantbrukarna en stark rekommendation från en potentiell gasköpare att de skul-

le återknyta kontakten när de var klara över hur produktionen skulle gå till och väl med-

vetna om vilka kostnader som gasproduktion innebär. Nu är kontakterna med gasköpare 

tagna på nytt och diskussioner förs i positiv anda. 

 

7.13 Slutseminarie kring projektresultat. 

Den 24:e januari 2011 var det slutseminarium om projektet. Inbjudan hade gått ut till alla 

lantbrukarna. LRF annonserade på hemsidan och skickade ut inbjudan till alla intressen-

ter. Tjänstemän på kommunen, länsstyrelsen och regionförbundet fick egna inbjudningar. 

Riksdagmän och kommunpolitiker likaså. Över hundra direkt adresserade inbjudningar 

skickades utöver de som gick direkt till berörda lantbrukare. 

På mötet deltog ca 60 personer. Stort intresse visades och presentationen fick många 

lovord. Inbjuden press skrev flera artiklar. TV 4 Sydost och Radio Kalmar gjorde reportage. 

Några av lantbrukarna uppträdde på scenen och redovisade stolt vad man var en del av. 

Detta var Norra Möre Biogas stora dag.  

 

7.14 Detaljerad deltagarutvärdering med de ingående företagarna 

Vid början av projektet gjordes en deltagarenkät enligt LRFs projektsupports riktlinjer. 

I samband med slutseminariet den 24 januari 2011 gjordes en liknande utvärdering. Se 

bilaga 5 och 6.  

Lantbrukarna uppfattar att projektet gett mycket �Annan ökad kompetens� och �Nya af-

färsidéer�. Projektet har gett lantbrukarna �Nytt samarbete och affärsrelationer�. På frå-

gan om �Start av ny verksamhet� så har omdömet ökat markant före jämfört med efter 

projektets genomförande vilket tyder på att deltagarna anser att en biogassatsning är mer 

sannolik att förverkligas efter avslutad förstudie än före projektets början. Projektet har 

genomgående uppfattats �Ge inspiration och motivation�. Möjlighet att anställa fler i före-

taget uppfattar deltagarna inte är varken förväntat eller har infriats. Deltagarna är mycket 

nöjda med genomförandet av projektet. De anger även att de tycker att det är mycket 
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viktigt att LRF arbetar med företagsutveckling och den uppfattningen har ökat efter pro-

jektslut jämfört med före projektstart. 

Nedan finns svaren på två av de öppna frågorna. Svaren är nedtecknade som de skrevs i 

enkätsvaren i slumpmässig ordning. 

 

Vad har varit bra med projektet? 

Bra med fler ben att stå på. Klargjort förutsättningarna med projektet, praktiskt ekono-

miskt. Studieresa, God finansiering ger möjlighet till bra jobb. Har hunnit gå igenom 

mycket. Tydlig vilja och mål. Samverkansidéer. Framtagna resultaten. Arbetat fram ett 

möjligt �verkligt� objekt. Vi har lärt oss mer om energi. Vi har också kunnat dra slutsatser 

om hur ekonomin blir.  

 

 Vad hade kunnat göras annorlunda? 

Vet ej! Mer efterforskning på restprodukten. Hårdare kostnadsstyrning.1,2 miljoner SEK 

har lagts ner. Kolla alla transporter mer noggrant. 

 

7.15 Slututvärdering och seminarie om hur lantbrukarna svarat på utvärderingen och 

hur gruppen går vidare 
 

Lantbrukargruppen har på olika sätt visat uppskattning av projektets arbete och resultat. 

Behovet av ett slutseminarie för att diskutera hur gruppen skulle gå vidare är ointressant 

då bolagsbildningen startade i direkt anslutning till projektavslut. Syftet med bolagsbild-

ningen är att göra en förprojektering och att 18 av de 21 lantbrukarna går in i bolaget 

More Biogas Kalmar AB talar sitt tydliga språk. Skälet att tre lantbrukare avstod finns för-

klaringar till som inte hänger samman med att de inte tror på företagsidén i samverkan. 

 

8 Ekonomi 

Har projektbudget hållits - förklaring till eventuella avvikelser.  

Bodil och jag fixar detta då vi kommit till den fasen i redovisningen. 

9 Projektets arbetssätt 

 

Projektorganisation 

LRF har varit projektägare och Pelle Hallén på LRF Konsult har varit projketledare. LRF 

Konsult har i sin tur köpt in tjänster från Stefan Halldorf på HS Rådgivning Agri AB och han 

varit nära knuten till projektet. 

 

I projektet har också en styrgrupp funnits. Den bestod av: 

Sven Bergman LRF som ordförande, under tiden ersatt av Ingela Nilsson Nachtweij LRF 

Andreas Jonnergård, lantbrukare Ödingstorp i Förlösa 

Per-Göran Sigfridsson, lantbrukare Vångerslät i Läckeby 

Lennart Svenzén, lantbrukare Nöbble Gård i Rockneby 

Martin Johansson, lantbrukare Stävlö Gård i Läckeby 

Karl Meurling, lantbrukare Christiansborg i Förlösa 
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Johan Persson, Kalmar Kommunstyrelses ordförande 

Pelle Hallén, Projektledare 

 

Styrgruppen har haft fem fysiska och protokollförda möten och en rad telefonmöten 

Möten har hållits 

2009-10-06 

2009-12-03 

2010-03-08 

2010-06-22 

2010-10-08 

 

Efter sista styrgruppsmötet 2010-10-08 övergick arbetet till den interimsstyrelse som haft 

som uppgift att förbereda bolagsbildning, De fem lantbrukarna var även med här och 

gruppen kompletterades med Kjell Axelsson från Läckeby Water AB.  

 

Möten för hela eller delar av lantbrukargruppen och andra inbjudna har hållit vid flera 

tillfällen. 

Projektstartmöte 2009-09-14 

Möte på LW  2010-03-03 

Möte i Förlösa 2010-06-23 

Möte LW  2010-07-19 

Möte Ödingstorp 2010-08-30 

Möte Rockneby 2010-08-31 

Möte Christiansborg 2010-09-08 

Möte Förlösa  2010-11-08 

Slutredovisningsmöte 2011-01-24 

 

Projektledaren kontrakterade Stefan Halldorf som expert till projektet. Uppdelningen av 

arbetsuppgifter har fungerat smärtfritt och projektet har dragit stor nytta av Stefans kun-

skaper, särskilt i avsnitten om rötning och näringsflöden. Stefan har också självständigt 

arbetat med lantbrukare enskilt eller i grupper. Kontakterna har varit värdefulla för projek-

tet. 

 

Projektadministration och styrning  

Projektledaren har haft god kontroll över verksamheten och har haft god kontakt både 

med styrgrupp och projektägare.  

Projektägaren har haft en mycket viktig roll för i första hand projektets tillblivelse. Projek-

tet hade inte blivit av utan det engagemang som LRF och Ingela Nilsson Nachtweij visat.  

Under projekttiden har också projektägaren tagit ansvar fullt ut för så att arbetet har kun-

nat utföras på ett smidigt sätt. Samarbetet mellan projektägaren och LRF Konsult har 

fungerat mycket bra. 
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Samarbetsformer 

Projektet knöt på ett tidigt stadium kontakt med Läckeby Water AB. Företaget har under 

tiden visat att man har sitt ursprung i bygden och vill vara med och skapa något nytt och 

bestående. Både projektledning och lantbrukare har haft regelbunden kontakt och stor 

nytta av den kompetens om biogasproduktion som företaget har. Alla är medvetna om att 

LW naturligtvis vill sälja utrustning men det har hela tiden stått klart att när väl upphand-

ling sker så ska detta underordnas sedvanlig upphandlingsrutin. LW har också på ett seri-

öst sätt närmat sig gruppen av lantbrukare och vunnit deras förtroende. Man märker det-

ta särskilt nu i slutfasen av projektet när bolagsfrågorna har behandlats. Det var självskri-

vet att Kjell Axelsson från LW skulle bli ordförande i bolaget. Bolaget kommer också ha 

stor nytta av Kjells erfarenheter från industriell verksamhet. Signalerna från LW är att 

man vill vara med på lika villkor i bolaget nu i steg 1. När steg 2 blir aktuellt vill LW vara 

med under förutsättning att man får leverera utrustning till biogasanläggningen. 

LW har kompetens och affärsmässighet, vilket inte minst visas i det man nyligen har tagit 

hem en stororder på en biogasanläggning i Sävsjö. Denna är för More Biogas i Kalmar 

särskilt intressant eftersom den i storlek och utförande är snarlik den anläggning som 

planeras i Kalmar. LW har totalentreprenad på bygget i Sävsjö som nu är i full gång. Lär-

domarna därifrån kommer bli värdefulla för fortsättningen i Kalmar. 

Under projektets gång har också hållist täta kontakter med Kalmar Biogas som ju idag är 

den stora producenten av biogas på orten. I projektets slutfas när det står klart att More 

Biogas Kalmar skulle bildas så har Kalmar Biogas AB och kommunen föreslagit ett utveck-

lat samarbete. Både More Biogas Kalmar och Kalmar Biogas AB har intresse av att sam-

verka på flera områden. Avsättning av biogas är en gemensam angelägenhet, likaså an-

skaffning av nya substrat och även tillgång till spridningsarealer för rötrest. Det är inte 

osannolikt att verksamheterna i de båda bolagen kommer att vävas in i varandra mer 

konkret. Pågående samtal finns om hur en sådan utveckling skulle se ut. Det ser återigen 

ut som om styrkebeskedet i och med bolagsbildningen  har fått den effekt som eftersträ-

vas, nämligen att bli tagna på allvar. 

Tilläggas kan att det har haft betydelse att ha kommunstyrelsens ordförande delaktig i 

projektet. Projektet har insyn i kommunens planer och omvänt har högsta kommunled-

ningen fortlöpande fått direktinformation om hur projektet har utvecklats. 

 

Arbetssätt och verktyg 

Arbetet har hela tiden bedrivits i tät kontakt med lantbrukarna. Signaler om inriktning har 

kunnat fångas upp snabbt. Lantbrukarna i styrgruppen har helhjärtat varit med hela vä-

gen. Som nämnts har styrgruppen sammanträtt regelbundet och har haft en formell bety-

delse. Minst lika ofta har den informella kontakten särskilt med lantbrukarna i styrgrup-

pen haft stor betydelse. Utan dessa funktionärer hade inte projektet nått lika långt. 

Det perspektiv som projektet hade från början, att ekonomiskt försvarbara gårdsanlägg-

ningar skulle producera rågas och att rågasen skulle flyttas i ledning till gemensam upp-

gradering kan nu i efterhand tyckas vara en aning naivt. Hela handlingsplanen speglar 

också detta perspektiv. Ingen kunde ana vilken riktning det hela skulle sluta i.  

Men så var inställningen, både hos de inblandade lantbrukarna, hos projektägaren och 

bland likasinnade runt om i landet. Det är inte alls underligt att perspektivet fanns där. 

I den första fasen var det självklart att bygga ideérna utifrån gårdsanläggningar. Lantbru-

karna skulle inte släppa ifrån sig sitt värdefulla substrat och sin värdefulla spridningsareal 
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till någon annan aktör. Arbetssättet tillät också lantbrukarna att verkligen gå till botten 

med dessa planer och i precis rätt ögonblick kom så planerna på samrötning i större ska-

la. Det ska sägas att den agendan fanns inte i planen från början utan den växte fram 

under tiden. Det hade inte varit bra om den färdiga lösningen hade presenterats initialt. 

Nu fick lantbrukarna verkligen chansen att tänka igenom vad det skulle ha inneburit med 

ett antal mindre anläggningar med syftet att ha kontroll på sin rågas. 

Det smarta med nuvarande upplägg är att man ordnar produktionen på ett mer rationellt 

vis och samtidigt har lantbrukarna kvar kontrollen över sin rågas och egentligen så myck-

et mer eftersom man också har kontrollen över alla led i värdekedjan ända fram till för-

säljning. Motsvarande inflytande hade varit svårt att ordna utan en rad olika mer eller 

mindre raffinerade företagskonstruktioner. 

 

Aktiviteter 

Detta har beskrivits under avsnitt 7. 

 

Kommunikation och synliggörande av resultat 

Under projekttiden har en rad artiklar skrivits i lokal press. Se bilaga 7 

Både radio och tv gjort har gjort reportage 

Slutseminariet i januari 2011 lockade en lång rad intresserade i och utan för Kalmar 

Denna rapport blir offentlig på LRF:s hemsida 

Föredrag under och efter projekttiden har hållits. 

Många förfrågningar görs och många liknande grupper kommer att ha glädje av erfaren-

heterna i Norra Möre. Precis som projektet har haft nytta av andra liknade runt om i lan-

det. 

Både projektägaren, projektledaren och Stefan Halldorf är verksamma i olika biogas-

sammanhang på många olika platser i landet. Erfarenheterna från projektet kommer an-

vändas vid en mängd olika tillfällen. 

Lantbrukarna själva har också viktiga erfarenheter att förmedla till kollegor som också är 

intresserade av motsvarande. Särskilt några av deltagarna, Lennarts Svenzén och Per-

Göran Sigfridsson är vana att tala inför publik och har så gjort i flera sammanhang. 

När More Biogas Kalmar AB kommit ännu längre i sin satsning blir det med säkerhet stor 

efterfrågan av både kunskap och studiebesök. 

 

Utvärdering 

Här får LRF skriva 

 

10 Resultat, slutsatser och rekommendationer 

Resultat 

18 lantbrukare har med Läckeby Water AB bildat More Biogas Kalmar AB 

Målet för bolaget är att investera i en gemensam biogasanläggning 

Man skall producera färdig komprimerad fordonsgas 

Bolaget anser att det finns goda chanser att producera gas med bra lönsamhet.  
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Slutsatser 

En stor utmaning har varit har varit att lämna idén med gårdsanläggningar 

Lantbrukarnas slutsats är att det är bättre med en gemensam stor anläggning, där verk-

samheten drivs under mer professionell ledning och övervakning.  

Lantbrukarnas slutsats är också att man måste vara aktiv delägare i bolaget för att un-

derhålla engagemanget och få del av de mervärden som skapas. 

Processen har skapat ett starkt nätverk med ett gemensamt intresse och tydligt mål 

 

Rekommendationer 

Rekommendationerna till andra är att vara genomtänkta i projektplanen. 

Utforma planen så att tillräcklig tid för eftertanke finns. 

Bind inte planen för hårt till utpekade aktivteter på utpekade tidpunkter. 

Försök istället att forma planen under resans gång. 

Knyt kontakter med andra aktörer i området. 

Lyssna på allt och alla och gå sedan en egen väg. 

 

Ort och datum  

 

�����������������������.. 

regionchef/enhetschef 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Kalkyl för samrötningsanläggning 

Bilaga 2 Mätbara resultat 

Bilaga 3 Rötningsanläggningar översikt 

Bilaga 4 Rapport provrötning 

Bilaga 5 Sammanställning, Deltagarenkät vid start 

Bilaga 6 Sammanställning, Deltagarenkät vid slut 

Bilaga 7 Publicitet 

Bilaga 8 Deltagare i projektet 


