Erfaren heter av Landsbygdsprogram
för Sv erige 2007-2012 (2013)

case 6:
genom energieffektivisering
i landsbygdsföretagen och
ökad bioenergiproduktion
har sveriges oljeberoende
minskat

göra flis
av flis
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Bioenergi kan på sikt vara en god affär,
även för de som erbjuder den. Bio MegaWatt utanför Sösdala har genom envishet
och uthållighet fått kommunen att spara
pengar och dra ner sitt beroende av fossila
bränslen. Win-win enkelt uttryckt.

Bio MegaWatts anläggning ligger i
utkanten av Sösdala en mil från Hässleholm. Utanför den nybyggda fastigheten
som rymmer de båda pannorna ligger
mindre berg av träflis i väntan på att bli
energi.
Något som på sikt kommer att bli en bra
affär, också för de åtta delägarna.
En halvmil därifrån, i Brönnestad, bor en
av dem, Christer Ericsson.
För att prata om hur man gör flis av flis
sätter han sig nu ner vid sitt köksbord. Här
i Brönnestad har han sin huvudsysselsättning, lantbruk med 100 mjölkkor. Familjens
hund som för ett tag sedan bröt benet
stapplar fram för att hälsa.
– Vi var ett gäng härifrån bygden som i
slutet av 2006 började prata om att starta
en bioenergianläggning, säger Christer. En
av anledningarna var att de dåvarande
spannmålspriserna var så låga att det
talades i termer om att äta utsädet eller
elda upp det, något som gav inspiration till
att formulera vår affärsidé.
– Vi såg också att det fanns en möjlig
köpare av energi i Sösdala och det var
kommunen, de hade ett äldreboende, en
skola och en simhall som var lämpliga
objekt att sälja värme till.

Gav sig inte
Bio MegaWatt presenterade idén för
kommunen, som dock sade nej. Istället
uppvaktade de Dux som hade en fabrik i
Sösdala och då gick det bättre.
– Vi köpte en tomt och en anläggning
och började bygga en kulvertledning. Vi
fick bidrag genom landsbygdsprogram-

met, men även om vi inte hade fått så
hade vi kört ändå, vi ville verkligen göra
det här. Bidraget har inneburit att vi har
minskat våra ränteutgifter.
– Avskrivning på kostnaderna beräknade
vi till femton år. Inga snabba pengar precis,
säger Christer med ett leende, men det var
inte avgörande.
De gav sig inte vad det gällde kommunen och 2009 fick de kontrakt på att
leverera energi till just äldreboendet,
simhallen och skolan. Nya kulvertledningar
drogs och ytterligare en panna införskaffades.
– Dessutom fick vi kontrakt för Landstingets vårdcentral, samt ett flerbostadshus och en fabrikslokal i privat regi.
– Villor är däremot inte intressanta
eftersom kulvertledningarna är dyra att
dra och i villaområden blir det då ingen
god ekonomi.

Leveranssäker
Han nickar instämmande i påståendet att
genom en ”ökad bioenergiproduktion
har Sveriges oljeberoende minskat”.
– Den energi som Bio MegaWatt
levererar idag motsvarar 20 långtradare
med olja, ca 500 kubikmeter. Det är
faktiskt en hel del. Det är också allt fler
som börjar erbjuda samma sak som vi.
– Olja är ett väldigt dyrt sätt att värma
upp fastigheter.
Våra kunder gör en besparing på ca
25-30 % på grund av de väljer bioenergi,
berättar Christer. Han framhåller att man
även levererar ett problemfritt och
arbetsbesparande alternativ.

Christer Ericsson
Driv er Bio MegaWatt vid
Sösdala tillsammans
med Torgn y Zett e rwa ll,
Marcus Olofsson,
Mats-Ola Persson oc h
Anders Silfe rberg.
Anläggn ingen består av
en panncentra l med 2
biopannor för flis på
600 Kw res pektiv e 1,5
MW. En oljepanna för
rese rvbehov oc h ett
e lv e rk för rese rvkraft.
Ku lv ertnätet är 2,5 km.
Tot a l t har Bio MegaWatt
45 fastighet er ans lutna
i Sösdala oc h har i
dagsläget ett 20-ta l
förfrågn ingar. Ch rist er
d riv er också ett
lantbru k vid Brön nestad
Prästgård .
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– Våra kunder behöver t e x inte fylla
på något för att det ska fungera och de
slipper själva att vara delaktiga i
underhållet. Dessutom är vi ytterst
leveranssäkra.
– Jag vill påstå att vi alltid levererar,
vilket också beror på att vi har en ytterst
bra backup-förmåga i vår anläggning.
Sedan byter vi fot för en stund och
pratar om ifall han genom energieffektivisering i sin lantbruksverksamhet har
bidragit till att oljeberoendet minskat.
Det är fort gjort:
– Nej, det har inte skett några stora
förändringar. Vad man skulle kunna göra
idag är att dra ner på förbrukningen när
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det gäller belysningen i stallarna. Fast
jag upplever inte att det än finns bra
alternativ.
– Däremot tror jag att det kommer,
inte minst genom LED-tekniken.
Vi återgår till Bio MegaWatt. Christer
framhåller även andra värden än de rent
företagsekonomiska. Bl a kamratskapen
i gänget som driver Bio MegaWatt samt
att det lett till att de fått en ökad
kunskap om bioenergi.
– Dessutom har vi fått en ökad
kontaktyta i kommunen vilket verkligen
har varit positivt.
Han upplever att fjärrvärmemarknaden ökar på bekostnad av oljan men ser

vissa begränsningar för Bio MegaWatts
expansion.
– Kulvertarna man måste bygga för
transporten är som sagt dyra, det
begränsar också de geografiska
möjligheterna i förhållande till anläggningen.
– Fast ännu har vi inte växt klart och
har ett par stora önskekunder som vi
håller på att bearbeta.
Vad gäller Bio MegaWatts framgångsfaktorer är han övertygad:
– För att få in ett uppdrag gäller det
att komma med erbjudandet i rätt fas
och för att göra det så krävs det en sak
framför andra, uthållighet! ■

Foto: Jonas Gu

stafsson

5 reflektioner angående att
Sveriges oljeberoende har
minskat genom energieffektivisering
och ökad bioenergiproduktion

1.

satsning på energieffektivisering
genom rådgivning

3.

stor potential i skåne

I landsbygdsprogrammet har det satsats mycket på rådgivning kring
energieffektivisering. Det är en tacksam klimatsatsning eftersom den
både gör miljönytta och sparar pengar för lantbrukaren. Jag tror att
det framöver blir en självklarhet för lantbrukare att använda energi på
ett smart sätt och tänka rätt redan från början när man bygger.
Lantbruksutbildningarna borde satsa mer på de här frågorna och se
till så att eleverna får kunskap kring produktion av förnybar energi och
energieffektivisering, samt veta hur man kör sparsamt. Det är den
verkligheten som kommer att möta dem. Med all sannolik kommer vi
att få fler regleringar inom det här området. Att få in sparsam körning
i maskinförarutbildningen diskuteras redan nu av Trafikverket, det är
bra och inte en dag för tidigt.

I Skåne finns stor potential för
produktion av förnybar energi.
Vi har gott om biomassa i form
av restprodukter från skog och
åker, samt i form av gödsel för
produktion av småskalig
fjärrvärme eller biogas. Bara en
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liten del av detta utnyttjas i
dagsläget. Skåne är dessutom
ett tätbefolkat län vilket ger
större efterfrågan samt underlättar när man ska leverera
energin, antingen den är i form
av värme eller drivmedel.

lönsamheten behöver förbättras

För att få igång produktionen av
förnybar energi behöver
lönsamheten förbättras. Det
finns ett stort intresse ute på
landsbygden för en hållbar
energiproduktion. Investeringsstödet har varit en välbehövlig
puff i rätt riktning men det
räcker inte för alltid för att
lönsamhetskalkylen ska gå ihop.
De som satsar på förnybar

energiproduktion borde
ersättas för miljönyttan de
bidrar till. När man t ex gör
biogas av gödsel används
metanet istället för att det
läcker ut i atmosfären; en
metanreduceringsersättning
har varit uppe för diskussion i
regeringen men har tyvärr ännu
inte blivit av.

Helena Nilsson
– Landsbygdsavdelningen
på Länsstyrelsen

2.

utmaningar blir
möjligheter

5.

i framtiden

Lantbruket har i sammanhanget
intressanta utmaningar och möjlighe
ter. Matproduktionen är en stark
bidragande faktor till växthusgasutsläpp, samtidigt så har lantbruket alla
möjligheter att vara en viktig pusselbit
för att lösa klimatkrisen. Här finns
nämligen en stor potential för att
producera förnybar energi. När vi elda
r
halm eller flis eller rötar gödsel och
grödor så kan vi framställa värme och
energi, vilket många större gårdar i
Skåne också satsar på. Av biogasen kan
vi dessutom skapa drivmedel. Kör vi
bilar på biogas från gödsel så minskar
utsläppet av koldioxid med 180 % i
förhållande till om vi kör på bensin.
Dels eftersom fossilt bränsle byts mot
förnybar t. Dels eftersom de metan- och
lustgasutsläpp som uppstår vid
gödselhantering reduceras när man
istället låter gödseln ta omvägen via
en
biogasanläggning.

I framtiden så tror jag att fler lantbrukare
väljer satsa på produktion av sin egen
energi. Kan man inte satsa på småskalig
fjärrvärme eller biogas kanske man har
bättre förutsättningar för vind- eller
solenergi. På så sätt blir man självförsörjande och det blir ytterligare ett ben att stå
på som företagare eftersom man kan få
inkomster genom att sälja energi till andra.
Köper kommunen värme och drivmedel
lokalt så stannar dessutom arbetstillfällena
i bygden. Vi kommer att se företagare med
ett större helhetstänk och fler produktionsgrenar. För att nya typer av affärer ska bli
möjliga så krävs också mer samverkan på
landsbygden.
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Ska vi gå på

På Skea gård i Hässleholmstrakten står miljön i fokus.
Här driver Charlotte och Glenn Oredsson produktion av
eko-ägg i stor skala. I gårdsbutiken säljer de ekologiska
kläder och det senaste bidraget i verksamheten, biogasproduktion, har ytterligare ökat på besöken på gården.

Inne i det lilla kontrollrummet doftar det
nästan aromatiskt, som av en förfinad
variant av gödsel. Vilket det ju faktiskt är.
Härifrån styrs produktionen av biogas
på Skea gård. Charlotte Norrman-Oredsson pekar på displayen framför oss, vilken
med pedagogisk tydlighet visar hur
processen fungerar.
– Jag tycker verkligen att det här är det
första stora steget inom lantbruket på
väldigt väldigt länge. En möjlighet som
mycket tydligt pekar mot framtiden.
– Vad som rent generellt behövs är
innovationer som gör tekniken för
småskalig biogasproduktion billigare,
säger Glenn Oredsson. Exempelvis så
skulle vi då kunna köra våra maskiner och
traktorer på den biogas som vi producerar, det skulle vara ett ytterligare steg
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mot att skippa fossila bränslen.
Vi lämnar kontrollrummet och så går vi
tillbaks till boningshuset längs en väg
kantad av ek och bok.
Vi sätter oss i köket. Charlotte får ett
telefonsamtal och då berättar Glenn om
släktgården vars familjehistoria går
femton generationer tillbaka. Sedan är
Charlotte tillbaks.
Vad säger ni; genom energieffektivisering i landsbygdsföretagen och ökad
bioenergiproduktion har Sveriges
oljeberoende minskat?
– Om vi börjar med bioenergiproduktionen så absolut. Intresset för bioenergi
är mycket stort och bara i Skåne idag
finns det flera producenter. Själva
levererar vi huvuddelen av den gas som
vår anläggning producerar till ett

äldreboende i trakten, säger Charlotte.
De köpte sin anläggning 2010 och fick
den byggd samma år, men processen dit
har varit lång.
– Redan för tio år sedan börjar vi
fundera i de här banorna, men då fanns
det inga alternativ att köpa i Sverige, då
var vi visserligen och såg oss om, både i
Tyskland och Danmark, men vi tyckte att
det var ett för stort steg att köpa en
anläggning därifrån, säger Glenn.

Tre affärsområden
På senare år har det lossnat i Sverige och
när de fick se vad grannen Sven Norup
på Norups Gård en bit bort hade att
erbjuda så slog de till.
– Det kändes väldigt bra med en lokal
tillverkare, säger Glenn.
En starkt bidragande orsak till att de
tog steget var investeringsstödet de fick
genom landsbygdsprogrammet.
– Det är trots allt en något osäker
kalkyl som man har att gå på. Stödet
minskar risken man tar, vilket stimulerar
på ett positivt vis, fortsätter han.
– Nu har jag förstått att pengarna
redan är slut för den här perioden och
om det förändringsförslag som nu

bio?

föreligger kommer bli verklighet så
innebär det tyvärr att stora aktörer
gynnas på bekostnad av små som vi,
säger Charlotte.
Vad gäller Skea gård i stort så är
biogasproduktionen ett av fem områden.
Man driver växtodling och då främst vall.
Skogsproduktion, uthyrning av fastighet.
Den största biten är ekologisk äggproduktion.
För biogasverksamheten har de satt
upp tre affärsområden. Det första är
alltså igång: produktion utifrån gödsel.
För det andra området väntar de på
förändringar i regelverket så att de kan
ta emot matrester från kommunen, en
råvara som ger mycket biogas.
– Vad gäller det tredje benet som är
elproduktion så har el ett så lågt pris
idag att det är inte lönt, vi avvaktar, säger
Glenn.
Han fortsätter:
– Rent allmänt för Skånes biogasutveckling i lantbruket så är ekonomin helt
avgörande. Energipriserna är för tillfället
för låga och politikerna har inget intresse
att betala för den miljönytta vi gör.

Nytt som skapar intresse
När det kommer till påståendet om att
energieffektivisering i lantbruksverksamheten har bidragit till att oljeberoendet
minskat, säger de:
– Vi har gått kurs i ecodriving, något
som har fått oss att ändra tänkandet och
tekniken när vi kör våra traktorer och
bilar. Vilket har lett till att vi har minskat
dieselanvändningen per körning.
– Fast vi tycker nog att kursen var
ganska ineffektiv. Grupperna var på en
5-6 stycken personer, med en handledare, under två dagar. Det hade varit
bättre om man hade en kvällsgenomgång för en större grupp på låt säga 25
stycken, och sedan över tid delar upp
deltagarna två och två och låtit dem
träna.
Vidare har Glenn och Charlotte med
hjälp av en konsult låtit se över belysningen på gården och på det viset dragit
ner kostnaderna med 20 procent.
– Vi har bytt ut från glödlampor till LED
och det har fungerat mycket bra.
De har under många år byggt upp sin
verksamhet kring det ekologiska. Mest
betydande är som sagt äggproduktionen
men Charlotte driver också en gårdsbutik
med ekologiska kläder som har öppet på

lördagarna.
Även i det här sammanhanget passar
satsningen på biogasproduktion väl in
och stärker på sätt och vis varumärket
Skea gård.
– Fast det är verkligen inte det primära,
vi gör det för att vi tror på det, säger
Charlotte.
– Samtidigt så märker vi ju att det är
nytt tänk som skapar intresse för vår
verksamhet, inte minst i lokaltidningarna
och det är kul, säger Glenn.
De har märkt att besöksfrekvensen har
ökat efter de startat sin biogasproduktion, bl a genom studiebesök från
företag och offentliga aktörer. Människor
är intresserade av det fokus på miljön
som de förknippar Skea gård med.
– Vi har passion för de här frågorna och
försöker också att ständigt ha ett
nytänkande för ögonen, det tror vi också
inspirerar andra, säger Glenn.
Här har Länsstyrelsen en fortsatt
uppgift, menar de. Att i ännu högre grad
stimulera den typ av initiativ som de på
Skea gård själva tar.
– Inte minst vad gäller de yngre
lantbrukarna, de som är framtiden för
utvecklingen av landsbygden, säger
Charlotte. ■
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”I snitt hittar jag mö
på mellan tio och fe
Nils Helmersson som arbetar på HIR Malmöhus i Borgeby är
energirådgivare åt lantbrukare. Han ser en kombination av
mindre och större åtgärder som den bästa vägen för en ökad
energieffektivisering, i kombination med kompetenshöjning.

”Genom energieffektivisering i landsbygdsföretagen och ökad bioenergiproduktion har
Sveriges oljeberoende
minskat”
– På grund av landsbygdsprogrammet
har det alldeles säkert gjort det.
Energieffektivisering i det här
sammanhanget innebär att du
antingen kan minska mängden olja
och få ut samma mängd produkt, eller
så kan du använda samma mängd olja
och få ut mer produkt. I båda fallen så
har vi blivit energieffektivare. Om
man är ute hos en lantbrukare så kan
vi t ex hjälpa till med att effektivisera
torken så att man får ut mer produkt
på en lika stor mängd olja. Själva
verkningsgraden blir bättre.

Hur har landsbygdsprogrammet bidragit till
den här utvecklingen?
Med en ökad kunskapsnivå. Det kan
gälla allt från att användarna
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förändrar sina rutiner, t ex i något så
enkelt som att tända och släcka. Eller
hur man använder värmelamporna i
ett grisstall, eller att man byter till en
bättre teknik. Det handlar om ett
växelspel mellan mindre och större
förändringar. Oavsett storleken på
förändringen så bidrar alltid en ökad
kunskapsnivå kvalitativt på beslut och
handhavande. Något som också kan
leda till att man byter till en biobränslebaserad värmeanläggning. Som
eventuellt kan producera så mycket
energi att det räcker till att sälja till en
granne, vilket är en ökad kunskapsnivå som så att säga påverkar fler.

Vilka är framgångsfaktorerna?
Främst ökad kunskap. Här är det
väldigt viktigt med rätt rådgivning.
Jag tror i hög grad på tydliga
exempel. Ju konkretare de är, desto
närmare en aktiv förändring kommer
vi ute hos en mottagare.

Hur arbetar du?
När man är ute hos en lantbrukare så
går man igenom hur mycket energi
denne använder och var. Man ser över
den el som brukas på gården och till
bevattning, oljeförbrukningen i torken
och konsumtionen av diesel ute på
fältet. Sedan går man igenom hur
man ska kunna effektivisera det. Här
hänger intresset i hög grad ihop med
hur mycket förbättringen kostar att
genomföra och vad man sparar i
slutändan.

Vilken är den vanligaste
frågan?
Var kunderna kan spara pengar.
Många gånger är de öppna och
bjuder in genom att t ex säga: ”Det
skulle vara intressant att se om du kan
hitta någonting här”. I snitt hittar jag
möjliga förbättringar för energieffektivisering på mellan tio och femton
procent.

Foto: HIR Malmöhus

öjliga förbättringar
emton procent.”

Var finns de vanligaste
energitjuvarna?
Det beror på vad man har för
verksamhet. Det är en väldig skillnad
på om det är en mjölk-, gris-, eller
växtodlingsgård. På en mjölkgård så
är kylanläggningen en energitjuv.
Sedan går det åt mycket energi till att
diska all utrustning i varmt vatten, där
finns mest energi att spara. På en
grisgård så är det uppvärmning av
stallarna, ventilation och belysning. På
en växtodlingsgård går det åt mycket
diesel ute på fältet.

Vad tycker du om sparsam körning-programmen?
Jag håller inte i sådana kurser själv
men jag har kollegor som gör det.
Min uppfattning är att de fungerar
mycket bra. Det är nog sådant som
ska till eftersom det är relativt komplicerat att köra ute i fält. Ska man
dessutom göra det på ett energieffektivt sätt så kräver det nog många
gånger handledning, inledningsvis.

Hur har samarbetet
inom ramen för landsbygdsprogrammet fungerat?
Vi har en bra dialog med Länsstyrelsen och de som jobbar med landsbygdsprogrammet. Den kan t ex gälla
vad det finns för behov ute i näringen
och vad man ska sätta in för åtgärder.
Ytterst syftar det till att just realisera
detta med energieffektivisering och
minska oljeberoendet.

Om du ändå skulle önska
någonting som skulle
kunna bli bättre nästa
period, vad skulle det
kunna vara?
Det är viktigt att dialogen fortsätter
och att den är bra. En utmaning som
jag tycker att vi står inför är att det
går åt stora mängder diesel inom
växtodlingen. Här kan man genom
enskild rådgivning hjälpa lantbrukare
att kartlägga deras förbrukning. ■
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Foto: Katarina Borgstrand

växande
energikälla
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Orelund på Österlen har odlat tomater och andra
grönsaker sedan 1989. Deras skyddslingar behöver
rätt rejält med värme och sedan ett par år kommer
den från en fliseldad panna, en energikälla med
växtkraft.

Ibland är verkligheten, tro det eller ej,
precis som på nätet:
”Släktgården Orelund ligger precis norr
om Lilla Viks golfbana, mellan Simrishamn
och Kivik vid Österlens kust. Här är
Orelunds odlingar, gårdsbutik och
trädgårdscafé vackert belägna mitt i det
böljande fruktriket, där de första
äppelträden planterades redan i slutet av
1800-talet.”
Ovanstående står att läsa på deras
hemsida och stämmer fullt ut. Högst
troligt är det dock skrivet med sommarhalvåret och många besökare för ögonen.
Nu är det försäsong och vinden kommer
betvingade utifrån havet och inte en
människa syns till, men vackert är det.
John Orelind öppnar dörren till
boningshuset.
– Välkommen, låt oss börja här och
sedan går vi ut och kikar lite i växthuset
och på eldningen.
Sedan 1892 har de alltså varit här,
Orelindarna. Lantbruk och fruktodling de
första hundra åren, 1989 bildade John
och hans fru Britt företaget Österlentomater och byggde ett växthus på 4 000
kvadratmeter. Förutom tomater odlar de
paprika, gurka, chili och äpplen med
mera. Samt driver alltså gårdsbutik och
café.
Vi sätter oss vid ett bord för att samtala
om att ”genom energieffektivisering i
landsbygdsföretagen och ökad bioenergiproduktion har Sveriges oljeberoende
minskat.”
– Tidigare har vi eldat med olja. När vi
för några år sedan hörde att man var på
väg att fasa ut skattereduktionen till 2015,
så insåg vi att vi måste hitta ett alternativ.
– Vi började med att titta på värmepumpar, men även det är rätt dyrt
eftersom det fordrar mycket el. Dessutom
är det svårt att med en sådan lösning få
upp värmen över sextio grader på det
vatten som skickas ut från pannan till
värmeslingorna i växthuset. Emellanåt kan
det behöva vara sjuttio, ja ända upp till
nittio grader.

Lagrad värme
John och Britt sneglade då på kolleger
som redan hade växlat om till fliseldning
– Vi körde igång säsongen 2011. Vi fick
elda med olja någon månad mer än vad vi
hade kalkylerat med den våren, men man
får nästan alltid ju räkna med inkörningsproblem
De har också utvidgat sin investering
med en ackumulatortank.
– Man måste ju hela tiden ha fyr i en

flispanna. De dagar det räcker med solen
som värme- och energikälla så leder vi
istället värmen till ackumulatorn, där
lagras den för att sedan kunna utnyttjas
under natten. Det styrs med hjälp av ett
datorprogram.
Inför investeringarna sökte de stöd från
lansbygdsprogrammet.
– Det var väldigt viktigt för att komma
igång, jag tror att vi annars hade dragit på
det länge.
Och kostnaderna?
– Själva pannan gick på en miljon
sexhundrafyrtiofem tusen, men sedan
måste det gjutas en platta där den kan
stå. Man måste även göra i ordning för att
kunna tippa flis, så det slutade på ca två
och en halv miljon. Vi fick trettio procent i
investeringsstöd och kommer få ytterligare ersättning för ackumulatortanken.

Tacosås en nyhet
John berättar att de alltid går i tankar på
hur de ska kunna utveckla verksamheten,
något som är ett signum. Startade t ex
med en liten bod där folk kunde stoppa
pengar i en låda, idag driver man en
välsorterad gårdsbutik med café.
– Nu funderar vi på om vi också ska
bygga ut vårt kök och i ännu högre grad
tillverka våra egna produkter. T ex ska vi
producera en tacosås, ett inspel från Tina
Nordström när vi var med i TV-programmet Sveriges skönaste gårdar.
Han menar att med tanke på urbaniseringen så är det väldigt viktigt att
landsbygdsföretag hela tiden försöker
utvecklas, annars blir följden en avfolkad
landsbygd som växer igen.
– Vi måste aktivera landsbygden. Det är
liksom ett ansvar och här är det full fart, vi
öppnar valborgsmässoafton och har
sedan öppet till oktober, under högsäsong
sju dagar i veckan med tre heltidsanställda.
John reser sig eftersom det är dags för
ett besök i växthuset och även för en
förevisning av fliseldningen.

mindre fält, och kommer ut på andra
sidan. I ett litet hus intill är flispannan
installerat. Här är det ännu varmare, fast
torrare.
– Genom energieffektiviseringen med
fliseldning och ackumulatorpanna har vi
sänkt kostnader med ca två tredjedelar.
Det är bra, men det är som sagt en stor
investering, fast vi tror att vi kan räkna
hem den på mindre än tio år.
– Sedan får man inte glömma att det
går åt en del tid åt skötsel och passning
varje dag, man ska fylla på flis och över
huvud taget kolla anläggningen. Man har
ständigt jour, ha-ha.
Sedan avslutar han med ytterligare en
viktig synpunkt, den om en mer hållbar
energiförsörjning:
– Det är ju väldigt tillfredsställande att
känna att man bidrar till en mer ansvarsfull energiförbrukning, ett värde som man
också bär med sig när man levererar och
säljer sina produkter. ■

Foto: Katarina Borgstrand

Skötsel och passning
När han drar undan glasdörren och vi
kommer in i växthuset så adderas
ytterligare en dimension till varför man
eventuellt skulle kunna tänka sig att bli
grönsaksodlare, inte minst under
vinterhalvåret. Den sköna, nästan tropiska
värmen som slår emot oss bjuder på en
angenäm söt doft av växtlighet.
Vi går genom växthuset, till ytan ett
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Statistik
Under den senaste landsbygdsprogramperioden har arbetet med att
minska klimatpåverkan inom lantbruket kommit igång på allvar.
Investeringar som t ex produktion av biogas, halmpannor och utbyte av oljepannor har getts stöd genom landsbygdsprogrammet.
Något som bl a lett till en kraftigt ökad andel bioenergi i skånska
växthus, från 4,2 % av totalförbrukningen 2002 till 42,1 % år 2011.
Det har också satsats mycket på kompetensutveckling och efterfrågan har t ex varit stor på kurser i sparsam körning. Detta har gjort
att lantbrukarna kunnat spara 10-15 % av sin dieselanvändning.
Rådgivning för energieffektivisering av företaget och kurser i produktion av förnybar energi har också varit populärt bland de skånska bönderna. I allt en glädjande och viktig utveckling.

kraftig ökning av biobränsle
i skånska växthus

Diagrammet
visar att energiför-

brukningen i växthus
minskat med mer än
hälften samtidigt som uppvärmningen med biobränslen i växthusen har ökat
kraftigt. Andelen bioenergi i skånska växthus var
4,2 % av totalförbrukningen 2002 och hela 42,1 % år
2011. Bra jobbat skånska
växthus!
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(Källa: Jordbruksverket)
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rådgivning till skånska
lantbrukare ger effekt
Lantbruket står för 19 % av Sveriges totala utsläpp
av växthusgaser. Utsläppen från lantbruket sker i
form av lustgas, metan och koldioxid. Dessa gaser
har olika klimatpåverkan och för att man ska kunna
jämföra deras effekter räknar man om metan och
lustgas till koldioxidekvivalenter (CO2-ekv). Lustgas
som bildas när kvävet omsätts i marken står för
den största klimatpåverkan. Metanutsläpp som
uppkommer genom när djuren smälter foder och
från gödseln har också en stor påverkan. Koldioxidsutsläppen uppkommer vid odling av mulljordar
och från dieselanvändning.
De flesta av utsläppen av växthusgaser som
beskrivs ovan är diffusa. Det betyder att de inte är
klart avgränsade och de kan vara svåra att skilja
från varandra och därmed att mäta. Man känner till
mekanismerna för utsläppen men vi vet i dagsläget
inte riktigt hur stora andelarna är. För att minska
lustgasutsläppen från jordbruket handlar det i stort
om att hushålla med kvävet eftersom ett överskott
av kväve under ogynnsamma förhållanden leder till
lustgasutsläpp. Metanutsläppen reduceras också

svenska biodrivmedel, Pål

drivmedel

g CO2-ekvivalenter per KWh

(Källa: Livscykelanalys av

Börjesson, Linda Tufvesson &
Mikael Lantz)

Redan i dagsläget sker mycket rådgivning till
lantbrukare som syftar till ett bättre hushållande
med kväve. De kompetensutvecklingssatsningar
som gjorts inom målområdet Begränsad klimatpåverkan har därför fokuserat på att minska lantbrukets koldioxidutsläpp och att främja produktion av
förnybar energi. Genom att gå en kurs i sparsam
körning har lantbrukarna kunnat spara 10-15 % av
sin dieselanvändning. Samma besparing kan man
räkna med om man energieffektiviserar sitt
företag. Många lantbrukare har varit intresserade
av att lära sig mer om biogasproduktion och tagit
del av det gedigna kursutbud som funnits på det
området. Fortfarande finns det många lågt
hängande frukter kvar att plocka för att minska
klimatpåverkan. Att t ex köra snålare och använda
mindre energi tjänar både miljön och plånboken
på.

Stor skillnad i koldioxidutsläpp
mellan bensin och biogas

Diagrammet
visar utsläpp för olika

drivmedel under hela dess
livscykel. De förnybara
drivmedlen ger alla en
minskning av koldioxidutsläpp, medan biogasen är
det enda drivmedel som
ger minusutsläpp. Det
beror på att metanet som
annars hade läckt från
gödseln istället används
som drivmedel.

genom att man har kontroll på kvävet, här handlar
det om att minska gödselns kontakt med luft vid
spridning och lagring och se till att man har ett bra
foderutnyttjande.
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fördelning av stöd för energieffektivisering och
bioenergiproduktion på den skånska landsbygden
Stöd till satsningar för energieffektivisering och bioenergiproduktion
går att söka genom företagsstöd, projektstöd och Leader.

stöd genom leader
Kart an visar omfatt0
Skån e Nordväst Södra

0
0

0

Skån e Nordväst Norra
MittSkån e

0

Lag PH

1 st

Skånes Ess

0,8 milj kr

1 st

Lundaland

0,3 milj kr

Söderslätt

0

Ystad - Öst e rlen region e n

Beslutade
projektstöd

ningen av beslutade projekt för
energieffektivisering och
bioenergiproduktion som fått
stöd genom Leader 2007
– 2011.
Leader är en metod för
landsbygdsutveckling. I Leader
är det de som bor och verkar i
området som tillsammans driver
på utvecklingen i bygden. Det
sker genom samarbete mellan
ideella, privata och offentliga
aktörer. Läs mer på
www.leaderiskane.se.

Under perioden 2007 – 2011 beviljades stöd till 4 projekt
för energieffektivisering och bioenergiproduktion. Den
totala summan som beviljades var ca 1,7 milj kr.

Beslutade företagsstöd
– Företagsstöd kan beviljas med u pp till
30 % av kostnade n.

Kart an visar beslutade
företagsstöd 2007 – 2011.
Under perioden har totalt 152
landsbygdsföretag i Skåne fått
beslut om stöd på totalt 47,2
milj kr till energieffektivisering
och bioenergiproduktion på
den skånska landsbygden.
Detta motsvarar 12 % av totalt
beviljade företagsstöd (kr).
Fördelningen är relativt jämn i
länet med en tonvikt på den
södra och västra kusten. I
västra Skåne har det satsats
mycket på växthus och längs
sydkusten främst på halmeldning.
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(Källa: Jordbruksverket)

InternationellT

– hur ser det ut i EU?

Våra närmaste grannländer har alla olika strategier
för att öka andelen förnybar energi. Tyskland och
Danmark sticker ut när det gäller satsningar på
biogas. Bägge länderna har kommit en bra bit längre än Sverige eftersom de har funnits ett större politiskt intresse för biogasen, medan Finland och Norge
har satsat mindre.
Danmark

Under 80- och 90 talet fick lantbrukarna krav på att
bättre utnyttja näringen i gödseln. Att bygga
biogasanläggningar blev ett sätt att uppfylla kravet
och minska övergödningen snarare än ett sätt att
framställa energi.
2012 ingicks en bred överenskommelse mellan
regeringen och oppositionspartierna för hur man
fram till 2020 ska satsa på energi. Överenskommelsen innebar en omorganisation av det danska
energisystemet där bl a biogas får en mer framträdande roll. Biogasstödet är uppdelat i en investeringsdel för att öka antalet nya anläggningar och en
produktionsdel som innebär ett stöd på max 49 öre/
kWh för produktion av biogas. De här stödreglerna
ger betydligt bättre förutsättningar att få lönsamhet
i sin biogasproduktion än de regler de svenska
lantbrukarna har att förhålla sig till. Biogas ses
tillsammans med vindkraften som ett viktigt bidrag
till omställningen till ett hållbart energisystem.
I Danmarks LBU-program framhålls ökad produktion av förnyelsebar energi från jord- och skogsbruk
som en viktig insats för att motverka klimatförändring.

Tyskland

Tyskland är det land inom EU som producerar allra
mest biogas. Landet har länge främjat biogasproduktion, framförallt för att producera elektricitet.
Mindre och mellanstora gårdsanläggningar kan
finansieras upp till 100 % och produktionsstödet
uppgår som max till 105 öre/ kWh. Med dessa regler
har det varit lönsamt att bygga biogasanläggningar
i Tyskland och produktionen har därför ökat drastiskt med en topp 2011. Det senaste året har

Landsbygdsprogram i EU
Va rje med l emslan d i EU ha r e tt
e l l e r fl era progra m fö r u t vec kl in g a v lands bygd e n . De t fi nns
tot a l t 95 lands bygds progra m
in om EU. Län d e r med sjä lvs t yran d e region e r ha r e tt progra m
p e r regio n . Ex e m p e l vis ha r Tys klan d 14 progra m oc h Spa n i e n 22
s tyc k e n . Sv e rige ha r e tt progra m.
Fin ans i e rin g görs gen om landsbygdsfon d e n, d e n Euro p eisk a
jord b ruksfon d e n fö r lands bygd ens
u t vec kl in g. Dessutom t i l lk o m m e r
un gefä r l ik a myc ke t na tion e l la
offen t liga p enga r.
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däremot satsningarna avstannat något. Anledningen är bl a en ny lag har införts som säger att endast
60 procent av innehållet i biogasproduktionen får
vara majs. I norra Tyskland har något av monokultur
vuxit fram med majsfält efter majsfält. Den nya
lagen innebär att det krävs en mix av olika substrat i
framtiden, vilket kräver större arealer åkermark.
Särskild prioriterat är stöd till innovationer vad
gäller odling och förädling av förnyelsebara råvaror.
Prioriterade insatser är även stöd till produktion av
förnyelsebara råvaror/förnyelsebar energi från
biomassa och skogsråvaror samt anläggning av
fleråriga energigrödor.

Finland

Precis som i Sverige så produceras huvuddelen av
den finska biogasen vid deponier och rötkammare
som behandlar avloppsslam. I Finland är el produce-

rad från biogas skattebefriad. I vissa fall ges investeringsstöd till biogasanläggningar. Det finska företaget Valtra har tagit fram en biogastraktor, till ca 80
% försörjs traktorn av biogas som drivmedel. Tyvärr
har Eu inte ännu tagit fram ett gemensamt direktiv
för användning av gastraktorer.

Norge

I Norge är biogasen skattebefriad. Rötning av
gödsel i gårdsanläggningar sker enbart på ett fåtal
anläggningar. Anledningen till att man inte satsat är
att man inte har ansett att landet har några stora
problem med övergödning. De senaste åren har
intresset för produktion av biogas som ett sätt att
producera förnybar energi ökat.
(Källa: Respektive lands landsbygdsprogram)

Andel producerad
förnybar
energi
Andel producerad
förnybar
av totalt
energi energi
energi producerad
av totalt producerad
Diagrammen visar andel
producerad energi av
totalt producerad energi
samt jordbrukets andel
av den producerade
förnybara energin
Förnybara energikällor är energikällor som hela tiden förnyar sig
och som därför inte kommer att ta
slut inom en överskådlig framtid.
Sverige och Finland utmärker sig
som stora producenter av förnybar
energi beroende på att vi producerar stora mängder vattenkraft vilket
de andra länderna inte gör däremot så är lantbrukets andel av vår
producerade mängd förnybar
energi liten.
(Källa till diagrammen: Rural Development in the European Union, Statistical
and Economic Information, Report 2012
och Key figures on Europe 2012,
Eurostat)
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Tyskland Danmark Sverige

Finland

Framåtblick
Vi kommer att se en ökad produktion av energi
från lantbruket. I Skåne finns det stor potential att
producera förnybar energi och de skånska lantbrukarna blir en viktig aktör för att ställa om mot ett
fossilfritt samhälle.
En utmaning är att det idag saknas en långsiktig
strategi för den förnybara energiproduktion, tydligare politiska mål och ersättningen för den miljönytta lantbrukare bidrar med skulle öka produktionstakten.
I framtiden samverkas det mer kring energiproduktion på landsbygden. Vi blir också bättre på att
hushålla med energin och utnyttja den där den
behövs mest.
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forts.

Framåtblick
Positiva aspekter
Stor potential för produktion av
förnyelsebar energi i Skåne
•

•

I Skåne är potentialen för att producera förnybar
energi stor. Lantbruket kommer bli en större
energiproducent än vad man är i dag vilket
kommer att stärka landsbygden och skapa mer
livskraftigt lantbruk. Forskningen går hela tiden
framåt. Det forskas fram allt bättre metoder för
att utvinna mer energi ur biomassan och energiutbytet blir större per arealenhet. Det har hänt
mycket bara under det här landsbygdsprogrammet, tex har den totala förbrukningen av energi i
växthusen gått ner med 42 % de senaste sju åren.
Gödseln användas i ökad utsträckning som

•

•

substrat för biogasproduktion vilket möjliggör
såväl egen energiförsörjning för företagaren, som
minskad metangasavgång och minskat näringsläckage från åkermarken.
Genom att utnyttja arealer som idag betraktas
som marginalmarker till extensiv biomasseproduktion kan dessa få ett alternativt värde för
landsbygden.
Genom att använda inhemsk producerad energi
minskar vi transporterna och beroendet av
energiimport.

Tydliga utmaningar
Politik

Teknik

•

•

Foto: Björn Olsson

•
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Än så länge satsas det inte tillräckligt från politiskt
håll på förnybar energi, lönsamheten behöver
förbättras. Ett sätt är att ersätta lantbrukarna för
den miljönytta de gör när de omvandlar gödselns
metan till energi istället för att den läcker ut i
atmosfären.
Utvecklingen går på många sätt åt fel håll, vi
bygger bort alldeles för mycket värdefull åkermark
som vi borde spara till framtida behov av mat- och
energiproduktion.

Vi saknar lönsam teknik för att omvandla småskaligt producerad biogas till fordonsgas, det kräver
utvecklingsinsatser. Detta är viktigt eftersom
biogasen gör mest nytta som fordonsbränsle
eftersom de fossila energislagen är svårast att
ersätta.

Beteendeförändring
•

Det gäller inte bara att använda förnybar energi
och energieffektivisera. Energin ska användas till
rätt saker. Vi kommer behöva minska resande
och transporter av mat betydligt. Att ändra
beteende är många gånger svårare än att hitta ny
teknik.

Önskade framtidsscenarier
Samordning

Balans och effektivitet

•

•

•

Kunskapen kring produktion av förnybar i länet
samordnas. Man kan som lantbrukare vända sig
till ett regionalt kunskapscentrum där man kan få
svar på sina frågor och ta del av aktuella studier
och forskning.
Mer samarbete mellan lantbruksföretag vilket är
viktigt för att få igång produktion av energi på
allvar och utnyttja den stora potential som finns
för att framställa förnybar energi i Skåne. Kan
företagare gå ihop och producera energi tillsammans så kan de producera större volymer och
kanske försörja hela byn eller grannskapet med
energi. Man utnyttjar också varandras styrkor.

•

•

Konsumenter med koll
•

Konsumenter efterfrågar energismartare produkter. Vi äter t ex mer säsongsanpassat och mindre
kött. Transporter kommer att bli dyrare och
därför blir det inte lönsamt att transportera
livsmedel runt jordklotet som vi gör idag.

För att minska konkurrensen mellan odling av
livsmedel och odling av energi behöver vi
utnyttja odlingssäsongen smartare. Energigrödor
kan vi odla längre in på hösten än vad vi normalt
odlar livsmedel. Att ha marken bevuxen under en
större del av året minskar kväveutlakningen
precis som utlakningen minskar när man odlar
fleråriga energigrödor.
Bättre balans mellan växtodlings- och djurgårdar.
Kan vi få in mer djur i slättbygden får vi också en
jämnare fördelning av gödseln vilket är gynnsamt
för mullhalten i marken. Det är även positivt för
biogasproduktionen eftersom det är effektivt att
röta gödsel tillsammans med växtbaserade
produkter.

Medveten politik
•

Vi använder vår åkermark klokare och har en
debatt kring vad den ska användas till.
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Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 är ett utvecklingsprogram som till
hälften finansieras med EU-medel och resterande med svenska skattemedel.
Vad har då landsbygdsprogrammet gjort för skillnad på landsbygden i Skåne?
Genom att intervjua personer med erfarenheter av landsbygdsprogrammets olika
delar och be dem ge sin syn på verksamheten kan vi lära oss mycket och samtidigt
visa på den nytta som insatserna gjort. Intervjuerna kompletteras med bearbetad
statistik, internationella jämförelser samt slutsatser av resultaten. Allt detta sammantaget kallar vi för ”Case”.
I din hand håller du en av 11 publikationer som visar på vilket sätt landsbygdsprogrammet bidragit till att uppnå målen. I serien kommer följande case att publiceras:
1.

Det skånska jordbruket har minskat produktionens miljöbelastning

2.

Landsbygdens natur- och kulturarv har förvaltats väl och upplevs mer
som en potential än en belastning

3.

Landsbygdsföretagens lönsamhet och bärkraft har ökat

4.

Förädlingsvärdet på landsbygdens produkter har ökat

5.

Tjänste- och upplevelseutbudet på landsbygden har ökat, både för de
besökande och boende

6.

Genom energieffektivisering i landsbygdsföretagen och ökad bioenergiproduktion har Sveriges oljeberoende minskat

7.

Skånsk landsbygds kompetens och innovationsförmåga har ökat

8.

Attraktionskraften för det skånska landskapet, landsbygden och den skånska
maten har ökat

9.

Förutsättningarna för kvinnors företagande på landsbygden har stärkts

10.

Det kommunala och ideella engagemanget har ökat och det mångkulturella
ses som en möjlighet för landsbygdens utveckling

11.

Arealen ädla lövträd ökar
(Case markerade i fet stil är publicerade.)

Gå gärna in på webbplatsen www.landsbygdskraft.se och tyck till om både det
nuvarande programmet och vad du tycker är viktigt i nästa programperiod!

Trevlig läsning!

www.landsbygdskraft.se

Länsstyrelsen Skåne 2013. Foto: Om inget annat anges Kristina Larsson och Åke Högman. Version 1.

Skånsk Landsbygdskraft!

