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Så blir  
företaget  
mer klimatsmart
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Klimatklivet är en av de viktigaste bidragsformerna  
som kan användas till klimatsmarta investeringar.  
Med hjälp av stödpengarna kan ditt företag investera  
i allt från laddstolpar till nya elektriska maskiner. 

Investera 
med bidrag

SIDA 3/16

Elektriskt drivna  
kompaktlastare har seglat 

upp som en typ av inves-
tering som kan göras med 

hjälp av pengar från  
Klimatklivet.

FOTO: FREDRIK STORK
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Även om energikonverteringar fortfarande är  
vanligast kan Klimatklivspengarna användas till 
många typer av investeringar inom lantbruket – inte 
minst för att finansiera merkostnaden för de eldrivna 
kompakt- och teleskoplastare som börjar dyka upp 
inom jordbruket. .

Huvudkravet för att man ska få pengar är att man kan räk
na på klimatnyttan. Efter en värdering betalas stödet sedan 
ut till de insatser i samhället som sparar in mest koldioxid 
per investerad krona.

Naturvårdsverket,  som fördelar pengarna inom Klimat
klivet, ser gärna att fler lantbrukare utnyttjar stöd formen. 
Och det handlar om mycket pengar. Årets anslag är på 1,5 
miljarder kronor.

– I samband med att vi tillförde nya pengar infördes också 
nya regler som gör att vi har större möjligheter att prioritera 
åtgärder som minskar utsläppen inom jordbruket, säger 
Nanna Wikholm som är projektledare på Klimatklivsenhe-
ten.

Vilka åtgärder är vanligast inom lantbruket?
– Vi har haft en hel del energi konverteringar där man 

har bytt ut bränslet i sin spannmålstork eller där man byter 
uppvärmningstyp för sina stallar. Och vi har beviljat stöd till 
biogasinvesteringar. Men det går egentligen att söka pengar 
till alla typer av åtgärder som minskar klimatutsläppen.

Beviljades 1,6 miljoner
Per Ericsson,  som driver Binninge gård i Närke, blev tipsad 
om bidragsformen av en slump. Förra året blev han bevil
jad upp till 1,6 miljoner kronor för att byta ut oljepannan 
till sin spann måls tork mot en fliseldad – en åtgärd som i 
praktiken innebär att han kommer att ersätta 40–50 ku
bikmeter olja med 750 kubikmeter flis. Investeringen är 
framför allt klimatvänlig men också kostnadseffektiv, även 
om flispannan kommer att kräva mer övervakning och fler 
påfyllningar än de oljebaserade varianterna.

– Det känns trevligt att slippa oljeräkningarna och få lite 
nytta av skogen man har. Den här lösningen är rätt så billig 

men man blir också flexiblare i sin torkning eftersom hela 
processen blir billigare, säger Per Ericsson.

Fördelen är att Klimat klivet är ett praktiskt och väl 
genomtänkt stöd med bra villkor, enligt Per Ericsson. Till 
skillnad från andra investeringsstöd är det dessutom möjligt 
att få ut pengar löpande, vilket också lär gagna många. Utan 
pengarna hade energikonverteringen aldrig varit möjlig, 
säger han.

Hur svårt var det att sätta sig in i ansökan?
– Det var inte så svårt om man är van vid EU-ansökningar 

och investeringsstöd. Det här är betydligt enklare och base-
ras på mer rimliga frågor. Huvudfrågan bygger på att man 
ska räkna ut vad man sparar i koldioxidutsläpp och all info 
som man behöver står på webbplatsen.

Enkelheten i ansökningsprocessen och de många fördelar-
na gör att han kan rekommendera stödformen.

Stödet snittar på 47 procent
I snitt ligger stödnivån på 47 procent av investeringskost
naden för alla typer av åtgärder inom Klimatklivet. Men 
det går att få mer. Exempelvis har Vessige biogas fått 24,7 
miljoner kronor, motsvarande 65 procent av investerings
kostnaden, för att bygga en anläggning som uppgraderar 
deras biogas till fordons gas.

Däremot är det inte möjligt att få pengar till solceller. För 
detta ändamål finns i stället andra stödformer som hanteras av 
Jordbruksverket och landets länsstyrelser. Investeringsbidraget 
som handläggs av länsstyrelserna täcker just nu investeringen 
till 20 procent, medan ansökningar som hanteras via Lands-
bygdsprogrammet kan täcka upp till 40 procent av kostnaden. 

Det stora intresset har gjort att det har blivit långa köer 
till flera läns styrelser, men även utan investeringsstöd bär 
sig många investeringar. Utan stöd kan återbetalningstiden 
ibland bli så låg som åtta år, med stöd kan tidsramen ibland 
förkortas ner till sex år. Som privat person kan man även 
utnyttja rot avdraget för att täcka delar av investerings-
kostnaden men tänk då på att det inte är möjligt att kombi-
nera avdraget med andra stödformer. 

Fredrik Stork

FAKTA Klimatklivet
Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och 
regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldi-
oxid och andra gaser som påverkar klimatet. 

Kan sökas av både företag och organisationer.

De investerade medlen ska ge största möjliga  
utsläppsminskning per investerad krona. 

Klimatstödet administreras av naturvårdsverket.

Läs mer på https://www.naturvardsverket.se/
Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/
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LIS_ERIKSSON
Rådgivare inom djurhållning och  

klimat på Greppa Näringen,

MARIA STENBERG, 
knuten till Jordbruksverket,  

är råd givare inom växtnäring och 
klimatfrågor på Greppa 

 Näringen. 

REBECCA DANIELSSON
SLU-forskaren som deltar i ett forsk-

ningsprojekt om hur kors metanutsläpp 
kan minskas.

Hur kan lantbruket bli både  
klimatsmart och lönsamt? ATL lät  
tre experter ge sin syn på saken.

Så blir du  
klimatsmart  
& lönsam
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MARIA STENBERG, 

knuten till Jordbruksverket, är rådgivare inom växtnäring 
och klimatfrågor på Greppa Näringen. 

Maria Stenberg betonar att det svenska jordbruket redan 
har kommit långt på klimatområdet. Men det kan nå ännu 
längre genom bland annat precisionsodling, säger hon.

Webbaserade verktyg som genererar så kallade vegeta
tionsindex utifrån satellitbilder kan vara till hjälp. Med stor 
precision kan lantbrukaren via dessa index placera växtnä
ring där den gör största nytta, enligt Maria Stenberg.

Hon nämner även fånggrödor, såsom olika klöver och 
grässorter, som tar upp lösligt kväve, skyddar från erosion 
samt minskar risken för utlakning och lustgasutsläpp.

– Fånggrödor kan på sikt även öka mullhalten i marken 
vilket i sin tur kan ge större skördar, säger Maria Stenberg.

Perenna eller fleråriga växter kan också bidra till mins
kade lustgasutsläpp från åkermark, då de kräver mindre 
jordbearbetning. Nordens kallare klimat är generellt 
gynnsamt för att binda kol, då kyla minskar den biologiska 
aktiviteten i marken. Därtill kan HVObränslen bana väg 
för ett fossilfritt jordbruk.

Men nollutsläpp från jordbruket är ouppnåeligt, tror 
hon. Jordbruksmark läcker exempelvis lustgas naturligt, 
oavsett åtgärder. 

LIS ERIKSSON, 

rådgivare inom djurhållning och klimat på Greppa Näringen 
– ett samarbete mellan Jordbruksverket, LRF och länsstyrel-
serna. De erbjuder bland annat kostnadsfri rådgivning som 
ska hjälpa lantbrukare att minska sina klimatutsläpp.

42 procent av jordbrukets klimatutsläpp kom från idisslare 
2017, en minskning med 8 procent sedan 1990, enligt Na
turvårdsverket. Orsaker: antalet mjölkkor halverades un
der perioden, samtidigt som mjölkavkastningen per ko 
ökade med 46 procent. Men Lis Eriksson vill dock inte se 
någon fortsatt minskning av antalet kor.

– Idisslare håller landskapet öppet vilket många växter, 
insikter, fjärilar, vilda bin och fåglar är helt beroende av. 
Vårt ekosystem går sönder utan dem, säger hon. 

Hon pekar på att beteskraven för mjölkkor är långtgåen
de i Sverige. I södra landsdelen ska de beta i minst 120 
dygn under betessäsongen. För mellersta och norra landet 
gäller 90 respektive 60 dygn.

Svenska kor gör därmed stor miljönytta. Deras metanut
släpp ska i stället minskas genom en effektivare produk
tion. Det är viktigt med en näringsrik foderstat som ger 
mycket kött och mjölk under en kos produktionstid, enligt 
Lis Eriksson. Grovfoder av hög kvalitet minskar till exem
pel behovet av kraftfoder som ofta innehåller klimatpåver
kande soja, säger hon. 

Genom att tillsätta fett i foder kan metanutsläppen också 
minskas, enligt SLU. Överstiger fettmängden 5 procent per 
kilo torrsubstans (TS) får det dock motsatt effekt.

Forskare har även testat att tillföra en viss alg i foder. I 
labbmiljö har det visat sig minska metanutsläpp från foder
smältning. Nu testas metoden i USA direkt på kor och re
sultat väntas under året.

REBECCA DANIELSSON, 

SLU-forskare som ingår i ett forskningsprojekt kring hur kors 
metanutsläpp kan minskas per kilo mjölk eller nötkött genom 
effektivare foderupptag. 

Hon berättar att SLU bland annat samarbetar med bonde
ägda svenska kooperationen Viking Genetics, specialiserat 
på avel på mjölkkor. Tillsammans ska de försöka avla fram 
kor som snabbare tar upp foder och omsätter det till energi. 

Rebecca Danielsson råder även lantbrukare att korta 
kvigors inkalvningsålder.

– Den ligger i dag i snitt på 27 månader men ur klimat
synpunkt är 24 månader bättre, då det reducerar antalet 
dagar som djuret inte är produktivt, säger hon till ATL.

Välskötta och rena stallar som minskar risken för sjuka 
djur är också viktigt. Skötselfaktorer kan få ner metanut
släppen med 2–15 procent – och med 30 procent om god 
skötsel kombineras med klimatgynnsam avel, enligt en 
amerikansk studie. 

David Gustavsson

FAKTA Sojaimport och trindsäd
Cirka 40 procent av den importerade sojan används 
till nötkreatur och ungefär lika mycket till fjäderfä.  
15 procent går till grisar och resten till bland annat 
hästar, hundar och katter. 

De senaste tio åren har sojaimporten minskat kraf-
tigt. Mellan 2012–2015 sjönk den med så mycket som 
en tredjedel, visar statistik från Jordbruksverket.

Trindsäd har blivit allt hetare som foderingrediens. 
Att odla åkerböna, ärt, lupin och brun böna, har 
många fördelar, enligt Greppa Näringen; det bidrar 
till biologisk kvävefixering, näringsrikt foder och 
ökad markbördighet.

Dock är många arter känsliga för frost, sjukdomar 
och skadeinsekter. Och dåliga skördar är lika med in-
effektiv odling och därmed inte klimatsmart.

KÄLLOR: JORDBRUKSVERKET OCH NATURVÅRDSVERKET

FAKTA Klimatsmart utfordring
Planera för bästa möjliga näringsvärde i det egen-
producerade grovfodret.

Analysera alla partier av ditt grovfoder för att kun-
na välja rätt kraftfoder samt utvärdera din grovfo-
derodling.

Beräkna foderstater vid varje foderbyte.

Välj kraftfoder med lägre klimatpåverkan, till exem-
pel närproducerat proteinfoder baserat på till ex-
empel ärtor och/eller åkerböna.

KÄLLA: GREPPA NÄRINGEN
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Intresset för att tanka  
förnybart ökar,och det märks 
även hos traktortillverkarna. 

Jämfört med förra året kan allt
fler modeller tankasmed ren HVO, 

eller så kallad HVO 100.

Traktorerna 
som klarar HVO

Alla Fendt-modeller 
som saluförs i dag är 

godkända för HVO.

FOTO: FREDRIK THUNBERG
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FAKTA Hela listan
CLAAS

2018 introducerade Claas ett nytt traktorprogram 
och i samband med detta går hela vårt traktorpro-
gram att köra på HVO utan undantag.

JOHN DEERE

Det generella svaret är att följa rekommendationer-
na i instruktionsboken. I nyare traktorer kan 5-, 6-, 
7- och 8R-serien med Steg 3B-, Steg 4- eller en Steg 
5-motor generellt sett köra på HVO 100.

VALTRA

Alla Valtra-modeller, nya som gamla, kan köras  
på HVO 100 utan restriktioner.

DEUTZ-FAHR

HVO godkänns på samtliga modeller så länge 
bränslet uppfyller kraven. 

Någon av dessa två bestämmelser ska uppfyllas 
för att garanti- och miljöregler ska gälla: UNI EN 
590:2010 eller ASTM D D975-14 klass 2-D S15.

NEW HOLLAND

Vi tillåter HVO på de traktorer som uppfyller  
miljösteg 5. I dagsläget är dessa T7.195S, T7.215S, 
T7.230, T7.245, T7.260, T7.270, T7.275, T7.290 
och T7.315. Fler modeller kommer att godkännas 
vartefter vi säljer dem med emissionskrav 5 inom 
det närmaste året.

MASSEY FERGUSON

Uppgav redan förra året att alla modeller med  
Agco-power-motorer ska klara av ren HVO.

FENDT

Vi har ett HVO-godkännande för samtliga nya  
Fendttraktorer. Detta omfattar hela försäljnings-
programmet, alltså alla de modeller som saluförs 
i dag.

modeller som klarar de nya utsläppskraven. New Holland, 
som förra året bara erbjöd bränslealterna tivet i två mindre 
modeller, har i år lagt till flera modeller i T7serien i listan 
(se nedan).

Hänvisar till instruktionsboken
Även storsäljaren John Deere vittnar om ett stort intresse 
för bränslet, men hänvisar även fortsättningsvis till in
struktionsboken för att få bäst svar. Intresset för HVO 100 
har exploderat under det senaste året, enligt Mikael Pers
son, distriktschef på John Deere.

– Det är svårt för mig att sätta in det på en skala från ett 
till tio, men vi får mycket samtal när vi träffar kunderna 
och även återförsäljarna får många frågor som kommer till 
mig. Intresset är stort och jag tror att det kommer att växa, 
säger han.

Så intresset ökar trots att bränslet just nu kostar  

en krona mer än den konventionella dieseln?

– Jag tror att de som har en övertygelse att köra fossil
fritt har en annan syn på det hela och de är beredda att be
tala lite mer. Har man ekologisk produktion är detta även 
en del av den kommande miljöprofilen. Fördelen med detta 
är att serviceintervallet och garantierna är desamma med 
HVO 100 och att verkningsgraden är lika hög som med 
vanlig fossil diesel.

Så vad är det korta svaret. Om jag vill köpa en grön 

traktor med Deere-emblem, vilka kan jag köra på 

ren HVO då?

– Det korta svaret är att de som har en Steg 3Bmotor, en 
Steg 4 eller en Steg 5motor generellt ska kun
na köra på det i 5, 6, 7 och 8Rserien. Men 
dilemmat är att om kunderna har en 20 år 
gammal traktor så är det svårare för oss att sva
ra på det, säger Mikael Persson.

Fedrik Stork

Med förnyelsebart bränsle i tanken är det möjligt  
att ta gårdens miljöarbete till nästa nivå. Ett av de 
populäraste alternativen på marknaden är ren 
HVO-diesel, som har en kemisk uppbyggnad som är 
näst intill identisk med sin fossila motsvarighet.

När ATL gick igenom vilka modeller som klarade bränslet 
förra året var det i princip bara Valtra som gav grönt ljus 
fullt ut. Detsamma gällde även Massey Ferguson, som gav 
klartecken med förbehållet att bränslet ska fungera i alla 
modeller med motorer från Agcopower.

Det bör påpekas direkt att många lantbrukare kör  
sina traktorer på HVO ändå, utan att ta hänsyn till tillver
karens rekommendationer, men att det i så fall kan påverka 
tillverkarens garantiåtaganden vid en eventuell motor
skada.

Årets lista en klar förbättring
Det bästa svaret om traktorn klarar av ren HVO får man 
som alltid genom jämföra instruktionsbokens bränsle
rekommendation med den information som bränsleleve
rantören lämnar. Men det är en klen tröst för den som bara 
vill ha ett rakt svar. Så i stället har vi på ATL vänt oss till 
återförsäljarna för att be dem precisera vilka modeller som 
klarar bränslet.

För den som vill tanka förnybart är årets lista en klar 
förbättring. Till skillnad från förra året uppger nu även 
Swedish Agro att alla Claasmodeller i dagens traktor
program, och som introducerades 1 januari 2018, ska kun
na köras på HVO utan undantag. Samma 
sak gäller även Fendt, som numera klargör 
att bränslet kan tankas i alla nya traktorer.

Framför allt har flera av tillverkarna 
passat på att uppdatera sina bränslerekom
mendationer i samband med släpp av nya 

➜
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FAKTA Skattereduktionen
Jord-, skogs- och vattenbruk är normalt  
befriat från koldioxidskatt i arbetsfordon. 

För 2018 låg koldioxidskatten som lantbrukarna 
kunde få tillbaka på 1 700 kronor per kubik. Men 
2019 sänktes skattenivån till 1 430 kronor per kubik. 
För HVO utgår ingen koldioxidskatt och därför kan 
lantbrukarna heller inte få tillbaka något på skatten 
för konsumtionen.

Nyligen beslutade riksdagen att höja skatte- 
befrielsen till 2 430 kronor per kubikmeter, varav 
2 236 kronor är en återbetalning av koldioxidskatten 
och 194 kronor är en återbetalning av energiskatten. 
Skattebefrielsen gäller under perioden 1 juli till  
31 december 2019.

KÄLLA: SKATTEVERKET

Med ett literpris som ligger en krona över den  
konventionella dieseln är det inte alltid så lätt att 
köra fossilfritt i växtodlingen om ekonomin ska gå 
ihop. Så här resonerar lantbrukare som ATL har  
pratat med.

Just nu är det kanske inte rätt tid att reflektera över diesel
valet. Vid pump kostar den rena HVOdieseln, eller HVO 
100 som den också kallas, i skrivande stund över en krona 
mer än den fossila varianten.

På bulk kan skillnaden visserligen bli lägre. Men efter att 
skattelättnaderna på den vanliga lantbruksdieseln vägs in, 
ökar avståndet igen.

Avstår på grund av priset
Så hur ska man tänka? ATL har pratat med lantbrukarna 
Johan Olsson utanför Svalöv och Fredrik Andersson utan
för Arboga, som har helt skilda utgångspunkter. För Fred
rik Andersson har prisskillnaden hittills gjort att han har 
avstått från att köpa hem ren HVO.

– Som jag ser det kan man inte det. För det första är den 
dyrare och sen får man inte tillbaka något på skatten. Men 
skulle det finnas ekonomiska förutsättningar så skulle vi 
köra på det, som jag ser det.

I stället har han valt att göra andra investeringar som  
kapar utgifterna och samtidigt leder till miljönytta. Dit 
räknas bland annat investeringarna i en ny biopanna och 
en ny solcellsanläggning. Att köra miljövänligt när man 
samtidigt måste eftersträva lönsamhet är svårt, enligt 
Fredrik Andersson.

Förlorade 1,7 kronor
För växtodlaren och grisuppfödaren, Johan Olsson, var  
det däremot miljöskälen som vägde tyngst när han valde 
att gå över till HVO.

Han har än så länge bara positiva erfarenheter av bräns
let, men kör just nu på konventionell diesel på grund av att 
leverantören inte har någon HVO på lager.

– Vi har tidigare haft samma pris på dielsen och HVO, 
och förlorar 1,70 på grund av att det inte är någon skatt på 
den. Men jag är ganska säker på att man kommer längre på 
HVO, så i grova drag tycker jag inte att det skiljer jätte
mycket. Man märker även på traktorn att den ryker min
dre.

Vad är det som gör att du upplever att du kommer 

längre?

– Vi har Dataväxts Logmaster, och det är inte statistiskt 
säkerställt, men där kan jag se att det går åt mindre bräns
le. Men jag har även läst om seriösa tester där det har gått 
åt mindre bränsle. Jag har inte gjort det lika seriöst men 
har uppfattningen att det faktiskt verkar stämma.

Staten eller konsumenterna får betala
Hemma på gården utanför Svalöv i Skåne har han 300 in
tegrerade suggor medan växtodlingen bedrivs på 400 hek
tar. Visionen är på sikt att den fossilfria driften ska  
göra att han kan ta mer betalt för sitt kött.

– Där är slakterierna ännu inte med på banan, säger 
 Johan Olsson, som samtidigt har respekt för de lantbruks
kollegor som tvekar.

– Lantbruket är pressat ekonomiskt och så länge man  
inte kan få betalt för det genom sina produkter är det svårt. 
Antingen är det staten eller konsumenterna som kommer 
att få betala för att vi ska bli fossilfria, eftersom de enskilda 
företagen inte kan göra det.

Även Fredrik Andersson är inne på att marknadskrafter
na kan få stor betydelse för hans framtida drivmedelsval.

– Om marknaden har en efterfrågan som skapar lön
samhet, då kan vi komma i ett annat läge, säger han.

Fedrik Stork

Svårt att få ekonomin att gå ihop med fossilfritt

%

➜
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CSP självgående skördare Metitron 560 är inte  
vilken maskin som helst. Bakom plåtarna sitter 
ett pressverk som gör att den kan produ-
cera pellets från en rad olika grödor.

Om du tycker att du ser Claas profilfärger 
på maskinen tar du inte fel. En stor del av 
grundkonstruktionen bygger på den tys
ka tillverkaren, men så är CSP också ett 
tyskt företag.

CSP grundades 2005 och har i dag som 
företagsidé att bygga och utveckla special
maskiner.

Precis som i Krones Premos 5000 kan pelleten sedan 
bland annat användas som strömaterial eller som 

förbränningskomponent i en värmepanna.

Ta till vara halmen
Krone menade under utvecklingen av sin 
traktordragna pelletsmaskin att mycket 
av världens halm går att ta till vara ge
nom att utveckla nya lönsamma produk
ter, och kanske är det i den här riktningen 

som utvecklingen ska gå.

Fredrik Stork

Klicka på pilen eller  
skanna QR-koden för att se 

skördaren i arbete.

▼

Skördaren  
en självgående  
pelletspress

FAKTA Metitron 560
Motor: 16 liters V8-motor på 458 Kw

Arbetshastighet: Beroende på material 1–10 km/h.

Prestanda: Pressar upp till 6 ton/h.

Bränsleförbrukning: Från 15 liter diesel/ton pellets 
av halm.

Pelletsbehållare: 3 kubikmeter.

Pris: Cirka 9 miljoner kronor.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=orflJygWAzY
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Bästa 
energilösningen 
för din gård

Vilken är den bästa energilösningen  
för ditt företag? ATL kartlägger utbudet  

tillsammans med energirådgivaren  
Max Jamieson. 

ILLUSTRATIONER: ISTOCK
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Att investera i en klimatsmart energianläggning  
på gården är hett och antalet installationer av solceller  
i Sverige har exploderat de senaste åren. Men vilka  
energilösningar passar egentligen bäst för vilken typ  
av lantbruksverksamhet? Enligt Max Jamieson, energi-
rådgivare på Hir Skåne, bör flera olika alternativ  
ställas mot varandra innan beslut fattas. 

– Ta hjälp, tänk framåt och fundera på hur vi kommer att 
se på den aktuella lösningen tio år framåt. Kommer det 
finnas stöd att söka framöver? Ska investeringen bära sig 
själv även utan stöd? Kalkylen kan se bättre ut ju mer man 
vet och till slut handlar det om att göra en bedömning – är 
det här lönsamt eller inte? 

Att investera i solceller är väldigt vanligt. Varför har 

det blivit så populärt?

– Det är en förhållandevis liten investering som kräver 
väldigt lite underhåll jämfört med andra alternativ. Beho
ven ser väldigt olika ut för en spannmålsodlare och en 
kycklingproducent, men solceller kan ändå passa bra på 
båda företagstyperna, säger Max Jamieson.

Det tar oftast mellan 1012 år innan solcellsinvestering
en betalar sig för lantbruksföretagare. Det är ungefär halva 
livslängden och med en solcellsanläggning är underhålls
behovet väldigt lågt. 

Solceller i topp
Åtta av tio lantbrukare som investerar i förnybar 
energi väljer solenergi. Det visar en kartlägg
ning gjord av marknadsanalysföretaget Landja 
på uppdrag av LRF i början av året. Kartlägg
ningen visar att satsningar på bioenergi kom
mer på en andra plats.

Det är en bild Max Jamieson bekräftar. Hans 
erfarenhet som rådgivare är att allt fler vill byta 
ut det de eldar till ett mer klimatsmart alternativ. 

– Många byter bort sina oljepannor och går 
över till att elda pellets eller flis i stället. Men en 
bioenergipanna är ingen liten investering, det är 

FAKTA Snabbfakta
SOLCELLER

En förhållandevis liten investering. Eftersom de 
flesta lantbruksföretag har ett stort elbehov är sol-
celler sällan en dålig investering. 

VINDKRAFT

En större investering än solceller, då vindkraft krä-
ver mer underhåll än solceller. 

BIOENERGIPANNA

En relativt stor investering, men ett bra val för en 
verksamhet som kräver mycket värme, till exempel 
torka spannmål eller värma upp en kycklinganlägg-
ning.

BIOGASANLÄGGNING

Bra för den som har ett stort behov av både el och 
värme. För till exempel en gödselproducent med 
nötkreatur kan en biogasanläggning vara smartare 
än solceller för att använda resurserna.

en helt annan klass på investering än solceller. För en verk
samhet som kräver mycket värme är det ett bra val, till ex
empel om man behöver torka spannmål eller värma upp 
sin kycklinganläggning. 

En anläggningstyp som däremot inte riktigt tagit fart är 
den småskaliga vindkraften. Det beror på att det är en större 
investering som också kräver mer underhåll än solceller. 

– När man planerar att investera i vindkraft måste man 
vara beredd att lägga ner en del tid på det. Det är något 
man måste ha med i kalkylen.

”Otrolig potential för biogas”
När det kommer till biogasanläggningar går intresset upp 
och ner, enligt Max Jamieson. Han hoppas själv att det ska 
bli mer poppis igen. Anläggningen producerar el och vär
me eller fordonsgas. 

– Det finns en otrolig potential för att producera biogas 
av gödsel i Sverige, säger han. 

Jamieson menar också att det finns flera mervärden i att 
ha en biogasanläggning på gården. Ett exempel är att man 
kan köra allt gödsel som flytgödsel i stället, vilket i sig har ett 
värde i att lantbrukaren slipper ha flera olika maskiner. En 
annan fördel kan vara att gödselspridningen luktar mindre. 

– En grisbonde berättade för mig att han fick informera 
grannarna när de skulle sprida gödsel innan företaget skaf
fade sin biogasanläggning. Efteråt luktade det inte alls lika 
mycket och en av grannarna frågade om de hade gjort sig 
av med grisarna. 

– Om man inte har behov att använda all värme själv är 
det bra att samverka med lantbruksföretag i närheten som 
har ett större behov. 

– Om du har ett stort behov av både el och värme är det 
en fördel att satsa på en lösning som producerar båda delar. 
För en gödselproducent med nötkreatur  kan en biogasan
läggning vara smartare än solceller för att använda resur
serna, säger Jamieson och tillägger:

– Men eftersom de flesta lantbruksföretag har ett stort 
elbehov är solceller sällan en dålig investering.

Marion Palm

Max Jamieson, 
energirådgivare på 

Hir Skåne.

FOTO: PRIVAT
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De satsar 
på vindkraft

och biogas

En mjölkgård, ett mejeri och  
en äggproducent och växtodlare  
– alla har de valt att satsa  
på alternativa energikällor. 

En mjölkgård, ett mejeri och  
en äggproducent och växtodlare  
– alla har de valt att satsa  
på alternativa energikällor. 

LARS BERGGREN,
mjölkbonde.

EMÅMEJERIET

MATS JONSSON, 
äggproducent och  
växtodlare.
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Vindkraften ger ytterligare ett ben att stå på vid  
sidan av äggproduktionen och växtodlingen på Lilla 
Vilseberga gård i Östergötland. 
   – Vi påbörjade processen redan 2010 men inte  
förrän våren 2018 kunde vi producera el från dem, 
säger Mats Jonsson.

En frisk bris håller rotorerna snurrande  
på de båda vindkraftverken i Vilseberga, söder 
om Vadstena. Mats Jonsson, lantbrukare på 
gården, konstaterar att de inte bara genererar 
ström utan också pengar.

– Det har varit skral lönsamhet i vindkraften 
bra länge men i fjol efter torkan steg elpriserna 
och därmed optimismen, säger han.

De två vindkraftverken har tolv delägare med 
varierande ägarandelar. Mats Jonsson äger hälf
ten av verket som står på gårdens mark och 
grannen äger hälften av det som står på hans 
mark. 

Bokfört som byggnadsinventarium
Även övriga tio delägare i vindkraftverken är närboende. 
Det underlättar när det gäller att få acceptans i bygden. Det 
blev ändå överklaganden under den åttaåriga processen 
fram till att rotorerna kunde börja snurra.

– Det var kanske lika bra det. Då slapp vi några riktigt 
dåliga år med låga elpriser, säger Mats Jonsson.

Driften har lagts i ett bolag och dit kommer också  
betalningen för levererad el. Bolaget ska gå plus minus noll 
och varje månad betalas pengar ut till respektive delägare  
i relation till ägarandelen. Sedan hanterar var och en räntor, 
amorteringar och avskrivningar i sin egen firma.

– Min del av vindkraftverket är bokförd som ett bygg
nadsinventarium, vilket ger ett stort avskrivningsunder

lag, säger Mats Jonsson, som också arbetar på LRF Konsult 
vid sidan om gården.

Den sammanlagda  investeringen för de två vindkraft
verken ligger på 54 miljoner kronor. Hur snabb payoff 
tiden blir hänger förstås på elpriset men Mats Jonsson räk

nar med att investeringen ska vara betald på 15 år.
– Blir det ett år med bra priser så är det förstås 
kanon. Blir det ett dåligt år så har det i alla fall 

inte varit något arbete med vindkraften, säger 
han.

Bra vindläge på slätten
Vindläget, på slätten nära Vättern, är bra. Turligt 
nog ligger Vilseberga dessutom några kilometer 
bortom den fyramilsgräns som Försvarsmakten 
satt upp för flygfältet i Linköping. Annars hade 
tillstånd att bygga uteblivit.

Närmare Vättern syns ytterligare vindkraft
verk. Här etablerades vindkraft redan på 
1990talet och det äldsta verket, byggt 1995, er

sattes 2013 av ett nytt och större vindkraftverk. Mats Jons
son är delägare även i detta och konstaterar att det blivit 
betydligt billigare att bygga vindkraft de senaste åren.

– Rotorns diameter är 10 meter längre på de nya verken 
och det ger en stor extra yta som kan fånga upp vind och 
producera energi.

”Solceller bra investering”
Men Mats Jonsson nöjer sig inte med att producera  
energi av vinden. På gårdens värphönsstall, med 40 000 
frigående höns, har han nyligen installerat solceller  
på taket. 

– Lantbruket har massor av tak och solceller är en bra 
investering som passar hos de flesta, säger han. 

Marcus Frennemark

Mats Jonsson  
har även installerat 

solceller, 

FOTO: MARCUS  

FRENNEMARK

Mats har fått bra snurr på ekonomin

FAKTA Vindkraftverken i Vilseberga
Leverantör: Vestas och vindkraftverket är av  
V 100-modell, vilket innebär att rotorns diameter  
är 100 meter.

Effekt: 2,2 megawatt vardera.

Elcertifikatssystemet
Systemet: Ett stöd till producenter av förnybar el 
och omfattar vindkraft, solenergi, viss vattenkraft, 
geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvär-
meverk. 

Ett elcertifikat tilldelas den som i en godkänd an-
läggning producerat 1 mWh el. Mängden elcertifikat 
är begränsad.

Elcertifikaten: Kan säljas på en öppen marknad 
som är gemensam för Norge och Sverige där kö-
parna är aktörer på elmarknaden med kvotplikt. 
 KÄLLA: ENERGIMYNDIGHETEN

Lilla Vilseberga gård har även satsat på  
solceller på taket till värphönsstallet. 

➜
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Gungvala gård satsade på vindkraft redan i början  
av 90-talet, nu ska en belgisk biogasanläggning göra 
mjölkgården självförsörjande på el. 

En dryg mil norr om Karlshamn ligger Gungvala gård som 
huvudsakligen bedriver konventionell mjölkproduktion. 
Gårdens 220 kor levererar cirka 2,3 miljoner kilo mjölk till 
Arla per år. 

I mitten av juni togs en biogasanläggning från belgiska 
Biolectric i bruk. Anläggningen har en kapacitet på 44 ki
lowatt men när ATL besöker gården är det fortfarande en 
bit kvar till full drift. 

– Vi ska kunna producera 300 000 kilowattimmar per år 
vilket i princip gör oss självförsörjande på el. Vi får även ut 
en betydande andel värme som uppstår när de två gasdriv
na motorerna kyls ner, säger lantmästare Lars Berggren.

Anläggningen består bland annat av en gödselreaktor 
som mäter 16 meter i diameter och rymmer 600 kubikme
ter gödsel. Utanför reaktorn står en container fylld med 
elektronik och två gasdrivna motorer som genererar el. 

– Vi har dragit kulvertar och låtit gjuta plattan som reaktorn 
står på samt en blandningsbrunn på 60 kubik och en större 
gödselbehållare. När vi schaktat klart kan vi också tippa i 
fastgödsel som blandas med flytgödsel, säger Lars Berggren. 

I stort sett självgående
Anläggningen är i stort sett självgående, nivåerna kontrolleras 
och styrs via en app. Tändstift och olja till motorerna byts av 
gårdens personal, var tredje månad utförs service av Biolectric. 

När biogasanläggningen är uppe i full drift kan 20 kubik 
gödsel per dygn pumpas in i reaktorn. 

– Rötningen bidrar till att gödselkvaliteten blir bättre, 
kvävet blir mer lättillgängligt och gödseln sägs lukta min
dre. Det är en härlig känsla att kunna ta tillvara en produkt 
som dessutom blir bättre i processen, säger Lars Berggren. 

Biogas ska göra dem självförsörjande på el

Gården var även tidigt ute med satsning på lokal vind
kraft, 1991 sattes ett vindkraftverk upp i närheten. Det 
verket producerade mindre än planerat men i dag är Gung
vala delägare i ett vindkraftsbolag på Gotland som ger en 
andel på två miljoner kilowattimmar per år. 

– Vi har alltid tyckt att det är spännande att testa nya gre
jer. Som det ser ut med dagens stödsystem går det att räkna 
hem en biogasanläggning. På sikt behöver gårdsanläggning
ar bli mer självbärande men det låga svenska elpriset driver 
inte på den utvecklingen, säger Lars Berggren. 

Han poängterar att det behövs långsiktighet i de politis
ka besluten om fler gårdar ska satsa på biogasanläggningar 
i framtiden. Det pågår försök på gårdsnivå där biogas om
vandlas till flytande bränsle genom så kallad GTLtekno
logi, men kommersiella system ligger längre fram i tiden.  

– Det är inte säkert att vi gör el i framtiden, den tekniska 
utvecklingen går snabbt och det kan hända mycket under 
en tioårsperiod. Kanske kan det bli möjligt att producera 
fordonsgas småskaligt. Det hade egentligen varit ett bättre 
utnyttjande av gasen, säger Lars Berggren. 

Jonatan Jacobson

FAKTA Gungvala gård
Bolagsform: Aktiebolag.

Antal anställda: Fem anställda.

Omsättning: Cirka 13 miljoner kronor (2018).

Resultat: 1,6 miljoner efter avskrivningar (2018).

Vinstmarginal: Cirka 12 procent (2018). 

Areal: 220 hektar åker, hälften ägt häften arrende. 
700 hektar skog.

Storlek på investering: Biogasanläggningen kos-
tar cirka 4,5 miljoner kronor. 

Kalkyl vid investering: Investeringen räknas hem 
efter sex till sju år. Investeringsstödet uppgår till 1,8  
miljoner kronor. Ett årligt gödselgasstöd tillkommer 
som beräknas efter antal kubikmeter producerad 
rågas. 

Gårdsanpassade biogasanläggningar
Biolectric har levererat tio anläggningar till nio  
gårdar i Sverige, två till bygdes i slutet av somma-
ren 2019. 

Företaget erbjuder en kapacitet från 10 till 74 kilo-
watt och har totalt byggt cirka 215 anläggningar i 
Europa och Nordamerika. 2017 fanns det totalt 43 
gårdsanläggningar i Sverige. 

KÄLLA: BIOLECTRIC OCH ENERGIGAS SVERIGE

Det tog tre dagar för Biolectrics personal att installera an-
läggningen som levereras med färdigmonterad utrustning.  
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FAKTA Volter 40 Indoor CHP
Mått (l/ b/ h): 4,8 / 1,2 / 2,5 meter.

Installation: På betonggolv inomhus.

Motor: Konverterad 6-cylindrig Sisudiesel på 8,5 liter. 

Producerad eleffekt: 40 kW.

Producerad värmeeffekt: 100 kW.

SPECIALUTGÅVA FRÅN ATL – LANTBRUKETS AFFÄRSTIDNING  #18 TEMA: KLIMATSMART

Med modern gengasteknik och en Sisudiesel får  
mejeriet både el och värme. Processen ger dessutom 
en värdefull biprodukt.

På Emåmejeriet i Hultsfred står i dag ett finskt 
energi system och producerar både el och vär
me. Basen är huggen stamvedsflis som först 
tippas i en utomhustork i containerstorlek.

– För att flisen ska kunna användas i förgas
ningen måste den vara nedtorkad till högst fem
ton procents vattenhalt. Men ju lägre desto 
bättre.

Det säger Tommy Andersson, VD för Bio 
Kraft & Värme, som säljer den finska förgas
ningsanläggningen Volter. Tekniken finns i dag 
endast i en storlek och anläggningen  
i Hultsfred är den enda i Sverige.

Har utvecklat en egen tork
Bio Kraft & Värme har utvecklat en egen tork, Biodry, som 
i det här fallet använder mejeriets spillvärme.

– Vi kan garantera att vi klarar att torka flis med vatten
halter upp till 45 procent.

Flis från färsk stamved är att föredra för att 
processen ska gå utan stopp.

– Hugger man torr ved så får man stickig 
flis som har en tendens att hänga sig i för
gasaren. Och grot har för mycket finpar
tiklar vilket ger för höga tryckfall i för
gasarbädden.

Anläggningen från finska Volter består 
huvudsakligen av en förgasningskamma
re, en motor och flera kylare samt ett styr
system, allt behändigt monterat i en lång
smalt chassi med öppningsbara dörrar på sid

Gengasteknik ger både el och värme
orna för att nå alla funktioner. På ena kortsidan sitter  
manöverpanelen med en pekskärm. Hela processen är au

tomatiserad och det som kräver personal är främsta att 
fylla på flis, 4,5 kubikmeter per dag, och att töm

ma behållaren med biokol, cirka 500 liter  
i veckan.

Ger 100 kilowatt värme
Den torkade flisen matas in i toppen på gas

kammaren och förgasas på sin väg ned. Proces
sen innebär förbränning med minimal syretill
försel och resultatet blir kolmonoxid. Den blir  
i sin tur bränsle till en 6cylindrig motor som 
konverterats till gasdrift. Motorn driver en el
generator.

– Värmen tar vi dels från motorns kylarvatten och dels 
från de två gaskylarna. Hela anläggningen ger 100 kilowatt 
värme och 40 kilowatt el. Värmeproduktionen räcker la
gom till en fastighet på 1 000 kvadratmeter uppvärmd yta, 
säger Tommy Andersson.

Motorn går på 1 500 varv per minut med "extremt låg 
belastning", vilket gör att den håller länge, menar Tommy 
Andersson.

Energiproduktionen primär
Även om energiproduktionen är det primära 

med anläggningen så har biprodukten bio
kol också ett inte oväsentligt värde.

– Biokolet kan säljas för 10 kronor kilot 
och på ett år blir det en inkomst på runt 
130 000 kronor. Det är ett väldigt bra 

jordförbättringsmedel och i och med att 
kolet ligger stabilt i över 1000 år så räknas 

hela den här anläggningen som en kolsänka.
David Larsson

Tommy Andersson;  
VD för Bio Kraft  

& Värme

Klicka på pilen eller  
skanna QR-koden för att se 
förgasningsanläggningen.

▼
En konverterad dieselmotor generar el och  
värme.  FOTO: DAVID LARSSON 

https://www.atl.nu/teknik/atl-tv-egen-el-i-mejeriet/

