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miljö är ekonomi. det är inte antingen 
eller utan både och för lars paulson, 
mjölkbonden i halländska långås 
med en unik biogasanläggning. 
den visar nu svarta siffror tack vare 
gödselgasstödet.

text & foto: Helena Wennström

varngårdens kalvar har fått nytt tak 
över huvudet. I boxarna ersätter bio
fiber halm som strö. Biofibern är det 

senaste tillskottet från biogasanläggningen.
Samma sak i ladugården: där går och vilar 

korna på den mörka biofibern.
Lars Paulson har fått till ett riktigt kretslopp. 

Gödseln från gårdens mer än tusen nötkreatur 
rötas och blir biogas. Den gör Kvarngården 
självförsörjande på energi, både el och värme. 
Elöverskottet säljer han på nätet.

– dEt är En skön känsla att kunna göra sin 
egen energi och vara med i utvecklingen där vi 
går ifrån fossilberoendet, säger Lars Paulson.

– Man måste förstås ha ekonomin med för 

att kunna driva det här. Jag gör inte stora vin
ster men jag har kapat mycket kostnader.

Av rötresterna får han ett bättre gödnings
medel än vanlig stallgödsel. Kvävet blir mer 
tillgängligt för växterna i vallen som han odlar. 
Han slipper alltså numera att köpa in en del 
kväve. I stället säljer han gödning till ekologis
ka lantbrukare i närheten eftersom den är god
känd för ekologisk odling.

Han är också 
självförsörjande 
på strö. Biofiber 
är den andra delen 
av rötresterna som 
han får fram sedan 
han i fjol investe
rade i en separator 
med tillhörande 
hygieniserings
utrustning.

– Jag köper fortfarande lite halm, men är 
mindre känslig. Jag sparar numera väldigt 
mycket på att inte köpa el, betydligt mindre 
gödning och inget sågspån. Och jag slipper att 
lagerhålla fastgödseln, säger Lars Paulson.

Han började planera sin biogasanläggning 
2010 och åkte till Danmark och Tyskland för att 
titta hur andra gjorde. Han köpte inte en färdig 
anläggning utan har plockat ihop allt själv.

– Jag har ett stort intresse för det här och 
fick mer för pengarna på det här sättet. Jag fick 
också högre kvalitet och slipper därmed en del 
underhåll, säger han.

Han har uppgraderat och trimmat anlägg
ningen flera gånger, 
senast med värme
växlare, en andra mo
tor och separator. Nu 
har han en termofil i 
stället för en mesofil 
process. Det betyder 
att temperaturen går 
ända upp till 55 gra
der i stället för 42.

– Jag får ett effektivare utbyte, jag kan köra 
i större mängder gödsel under kortare tid. Den 
bryts ned ändå, säger Lars Paulson.

Högre temperatur gör också att eventuella 
ogräs och smittämnen försvinner i större ut
sträckning.

Det är en skön känsla 
att kunna göra sin egen 

energi, att gå ifrån  
fossilberoendet.

Han  
skapade 
ett eget 
kretslopp

dubbel miljönytta
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FaKta: KVARNGåRDEN
■ Kvarngården i långås utanför falken-
berg är Lars Paulsons föräldragård. Han 
tog över den 1992 och driver lantbruket 
som aktiebolag med åtta anställda. Han 
har 350 mjölkkor och föder upp tjurkalvar, 
totalt cirka 1 100 djur. Han odlar grovfo-
der på 270 hektar.

■ 2012 byggde han biogasanläggningen. 
Totalt har han investerat 16 miljoner kronor, 
varav han har fått cirka 4,5 miljoner i inves-
teringsstöd. Han fick gödselgasstöd 2015 
och 2016 men har därefter inte fått besked 
om han får fortsatt stöd. 

FaKta: MINSKADE UTSLäPP
■ rötningen av gödsel minskar Kvarngår-
dens utsläpp av växthusgaser med 263 ton 
koldioxidekvivalenter per år. Det motsvarar 
89 kubikmeter diesel, 125 000 mil i bil, 
25 svenskars konsumtion under ett år eller 
uppfödning av 939 slaktgrisar.

■ lars Paulson producerar 3 000 
megawattimmar per år från gödsel i 
biogasanläggningen. Det motsvarar 300 
kubikmeter eldningsolja eller uppvärmning-
en av 150 normalstora villor.

En av hans rådgivare, Karin Ahlberg 
Eliasson vid Hushållningssällskapet Sjuhärad, 
framhåller hans anläggning som en sällsynt 
genomtänkt lösning med all hantering och vär
meväxlarsystemet. Den är unik, helt enkelt.

– Tänk om alla företag hade gjort motsva
rande investering för miljönytta. I mina ögon 
är lantbrukare som Lars Paulson verkliga 
miljöhjältar. De går före, säger Karin Ahlberg 
Eliasson.

Hon påpEkar att det är svårare för exempel
vis en betongindustri eller en livsmedelsbutik 
än för ett lantbruk. 

– Lantbruket har tillgång till både substrat 
för biogasproduktion och avsättning av göd
seln. Det gör det lättare för dem än för andra 
verksamheter att skapa hållbara kretslopp,  
säger hon.

Det har varit tufft ekonomiskt för biogasen 
under flera år med höga investeringskostnader 
och låga energipriser, men nu har Lars Paulson 
fått svarta siffror. Han vill fortsätta att utveckla 
anläggningen. 

Nästa steg är uppgradering till fordonsgas 

tillsammans med ett antal kollegor i området.
De har lämnat in en ansökan till Klimatklivet 

(stöd till klimatinvesteringar), trots att dansk 
dubbelsubventionerad biogas konkurrerat hårt 
med den svenska sedan i höstas.

– Det dödar hela den svenska marknaden. 
Om Sverige ska nå miljömålen måste politiker
na ge oss samma förutsättningar. Vi behöver 
investeringsstöd och produktionsstöd, annars 
når vi inte dit.

– Vi går vidare och hoppas vara på banan när 
det svänger, säger han.

I Sverige finns inte mer än drygt 40 gårds 
baserade biogasanläggningar, flest på djurgår
dar.

Varför satsar inte fler på biogas?
– Marknaden är för osäker. De flesta lant

bruk är högt belånade och bankerna lånar då 
inte ut till riskprojekt, för det är en risk. Det är 
viktigt att veta vad man gör och man måste ha 
ett intresse för att lyckas, säger Lars Paulson. ■

lars Paulson Producerar biofiber, gödning och   el från egen biogasanläggning



jordbruksverket ändrar  
sig inte. läs om gödselgas- 
stödet På nästa sida.

Karin ahlberg-eliasson, Hushållningssäll-
skapet skaraborg, och sara Bergström 
nilsson, Hushållningssällskapet Halland, 
är rådgivare till lars Paulson.

nu har lars Paulson utökat från en 
till två motorer.

Kalvarna går på biofiber i nya boxar. 
Det sparar in kostnader för halm.

lars Paulson har nyligen  
uppgraderat sin biogas-
anläggning med värmeväxlare. 
nu får han högre temperatur  
och effektivare utbyte.
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dubbel miljönytta

Ny tolkning ökar utsläpp

Det är tråkigt att paragraferna står i 
vägen för bättre miljö, konstaterar 
Jesper Broberg, förbundsdirektör för 

Hushållningssällskapen, när svaret från Jord
bruksverket landar i hans mejlbox.

Det blir ingen ändring. Jordbruksverket fort
sätter med en strängare tolkning av vem som 
ska få gödselgasstöd 
– med hänvisning 
till EUreglerna.

Det går stick i 
stäv med målen att 
minska metanut
släpp från gödsel 
och användningen 
av fossila bränslen, 
anser hushållningssällskapen som skrev pro
testbrev till Jordbruksverket.

– Miljönyttan minskar med den här tolk
ningen eftersom det används mer diesel och 
det finns risk för ökat metanläckage, säger Sara 
Bergström Nilsson, rådgivare på Hushållnings
sällskapet Halland.

– gödsElgasstödEt är jätteviktigt för att 
det ska bli lönsamt med biogas. Det behövs 
långsiktiga spelregler för att lantbrukarna ska 
kunna göra de stora investeringarna.

Det var hon som i somras upptäckte att en 
av hennes kunder inte fick gödselgasstöd till 
biogasanläggningen på den nyinköpta gården. 
Den tidigare ägaren fick stödet och inget hade 
ändrats utöver ägarbytet.

Men handläggarna på Jordbruksverket var 
nya och gjorde en annan tolkning av EU:s reg
ler än sina företrädare. Den nya tolkningen gick 
också emot informationen på Jordbruksver
kets hemsida.

tidigarE Fick biogasanläggningar stöd om 
den huvudsakliga energienheten – kraftvärme
enheten eller gaspannan – hade en maxkapaci
tet på 500 kilowatt. Nu får den sammantagna 

effekten vara högst 
500 kilowatt.

Små och medel
stora gårdsanlägg
ningar med kraft  
värmeenhet och 
gaspanna missgyn
nas nu, trots att just 
den kombinationen 

innebär ett högt utnyttjande av energin i bio
gasen. Ägare tar bort pannorna för att kunna få 
stödet.

Följden blir att överskottsgasen till ingen 
nytta bränns bort i facklor i stället för att bli 
värme. Risken för metanläckage till atmos 
fären ökar.

En annan konsekvens är att det ibland an
vänds diesel i stället för biogas för att värma 
upp rötkamrarna på vintern.

I brevet till Jordbruksverket ställde hushåll
ningssällskapen två krav:

● Ändra tolkningen så att målet med gödsel
gasstödet kan nås. 

● Jordbruksverket måste ha en dialog med 
biogasbranschen så att samma kunskap finns hos 
myndigheten som hos forskare och företagen.

Gödselgasstödet är ett undantag från EU:s 
förbud mot statsstöd till företag. Det anses inte 
snedvrida konkurrensen. Jordbruksverket an
ser att det inte går att göra någon annan tolk
ning än den nuvarande.

– Vi Förstår att man vill göra satsningar som 
är bra ur miljösynpunkt. Men ska man få stöd 
sätter de EUgemensamma reglerna de här 
ramarna. Det är angeläget att vi håller oss till 
dem annars riskerar företag att få betala tillba
ka stöd, säger enhetschefen Mona Strandmark.

EUländerna har olika nivåer och olika typer 
av stöd för biogas. I exempelvis Nederländerna 
kan en betydligt större andel av biogasanlägg
ningarna på gårdar få stöd än i Sverige.

Enligt näringsdepartement ser regeringen 
positivt på stödet för att producera biogas av 
gödsel. Regeringen ska därför analysera hur 
biogasen kan få konkurrenskraftiga villkor på 
både kort och lång sikt. ■

Jordbruksverket ändrar sig inte om biogasstöd
FaKta: STÖDET AVGÖRANDEklimatnyttan minskar när förutsätt

ningarna för gårdsbaserad biogas 
försämras. trots påpekanden om att  
miljömålen motverkas står jordbruks
verket fast vid sin nya tolkning av 
stödreglerna.
text & foto: Helena Wennström  

Miljönyttan minskar, 
det används mer  

diesel och finns risk för 
ökat metanläckage.

■ Gödselgasstödet infördes 2015 för att 
premiera den dubbla klimatnyttan med 
gårdsbaserad biogasproduktion. Den mins-
kar både metanutsläppen från stallgödsel 
och användningen av fossila bränslen.

■ stödet är på högst 40 öre per kilowatt-
timme rågas men beräknas sjunka.  
Det är beslutat till och med 2023.

med den nya tolkningen finns risken 
att mer överskottsgas bränns bort i 
facklor. ”Den medför i stället ökade 
utsläpp av fossilbränsle samt minskar 
kraftigt incitamentet att röta gödsel”, 
skriver hushållningssällskapen.
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Ny tolkning ökar utsläpp

det började som en otillåten verk
samhet med myndigheternas goda 
minne. nu, 25 år senare, är reglerna 
ändrade och alla applåderar gödsel
förmedlingen som minskar överskottet 
på fosfor.
text & foto: Helena Wennström  

Hans Hedström på Hushållningssäll
skapet i blekingska BräkneHoby 
konstaterar att hans idé har varit po

sitiv för lantbrukets utveckling.
— Det har gått fantastiskt bra. Vi hjälper till 

med att fördela växtnäringen. Vi minskar över
skottet av fosfor i vissa områden och hjälper 
ekologiska odlare med att få växtnäring, säger 
han.

I höst och vinter har det varit brist på eko
logisk gödsel, framför allt behöver ekobönder 
mer kväve. Gödselförmedlingen ger både eko
logiska och konventionella lantbrukare billig 
gödning.

1992 Fick dåVarandE Blekinge läns hushåll
ningssällskap uppdraget att göra en invente
ring av mängden fosfor på all åkermark i Söl
vesborgs kommun. Hans Hedström och hans 
kollegor upptäckte att där lades omkring 250 
ton för mycket fosfor.

Det ledde till att han startade gödselförmed
lingen. Då behövde varje lantbrukare egentli
gen ha egna spridningsavtal med grannarna. 
Men myndigheterna 
såg mellan fingrarna av 
miljöskäl. Drygt tio år 
senare ändrade Jord
bruksverket reglerna, 
så nu är förmedlingen 
även formellt godkänd.

Hushållningssäll
skapet skapar kontakt 
mellan säljare och köpare, ordnar transporter 
och alla ekonomiska transaktioner. De första 
åren förmedlades 100 ton om året, nu är mäng
den uppe i 18 000 ton per år.

25 uppfödare av slaktkyckling, höns och 
mink med för liten eller ingen egen spridnings
areal säljer gödseln. Hushållningssällskapet 

har en lista med 500 intresserade köpare som 
vill ha gödsel främst till vårbruket och inför 
höstsådden. Det är lantbruk av olika storlek.

— Det här är ett billigt alternativ både för 
ekologiska och konventionella lantbrukare. Vi 
har en tydlig och öppen försäljning, säger Hans 

Hedström.
Gödselförmed

lingen drar inte in 
någon stor vinst till 
Hushållningssäll
skapet. Det är heller 
inte meningen.

— Syftet är sna
rare miljömässigt, 

att vi ska omfördela växtnäringen, säger Hans 
Hedström.

HusHållningssällskapEt förmedlar fast
gödsel. Den ska vara så torr som möjligt för att 
klara transporterna. Det finns stort intresse för 
att även transportera flytgödsel, men eftersom 

den är lågkoncentrerad går det inte av ekono
miska skäl.

bEHoVEt aV att flytta stallgödsel minskar inte 
i framtiden.

— Med strukturomvandlingen och större 
enheter ökar snarare behovet, säger Hans Hed
ström. ■

Gödselsuccén alla tjänar på

här tippas ekologisk gödsel från värphöns utanför halmstad vid kanten till ett fält med höst 
vete på alfahill i tågarp utanför landskrona. så fort vetet är tröskat sprids gödseln på fältet.

FaKta: HANS HEDSTRÖM
■ Hushållningssällskapet 
Kalmar-Kronoberg-Blekinge 
förmedlar gödsel i södra 
Sverige, främst i Skåne,  
Blekinge, Halland, Krono-
berg och Kalmar län men 
även till Västergötland. 

■ Fastgödseln kostar  
mellan 150 och 450 kro- 
nor per ton beroende på 
transportavstånd och kvalitet. fakturor går till 
köparen i säljarens namn. Hushållningssäll-
skapet tar provision på försäljningen.

Ett billigt alternativ 
både för ekologiska 
och konventionella  

lantbrukare.

Brunnbypriset
Nominera årets medarbetare senast den 27 maj.
Läs mer på www.brunnbylantbrukardagar.se. 4-5 juli 2018
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