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Utifrån Sveriges behov av mer förnybar energi…

Nationell samordning och utveckling av 
småskaliga biobränslekedjor

Ett nationellt projekt för att planera, samordna och starta 
utvecklings- och demonstrationsverksamheter inom området 

Småskaliga biobränslekedjor inom intervallet 500-10 000 ton/år 

Projektperiod 2011-2014

Finansierat med 5,8 miljoner kr via Landsbygdsprogrammet



Entreprenörer får ofta 
nya utvecklingsidéer…

Behov av 
resurser: 
• pengar 
• kunskap 
• kontakter 

…ute i den praktiska 
verkligheten!



Resultat: 10 nationella utvecklings-
och demonstrationsprojekt

Produktionskedjor baserade på råvaror som stubbar, halm, salix,
rörflen, hästgödsel och flis från vägkanter och överskottsmarker.

Projekt som introducerar ny teknik för salixskörd, torkning,
brikettering, pellettering, förbränning, förädling av hästgödsel,
uppsamling flis mm. 

Totalt ca 17 miljoner kr finansierat av LP-Jordbruksverket.
Företagen har investerat för mer än 10 miljoner kr i ny teknik.



Demonstrationsdagar
2011
04 maj Låttra gård Vingåker 
26 maj GME Glommersträsk
20 sept Löderup, Ystad

2012
25 jan Kumla, Örebro
10 Maj Skarhults gods Eslöv
27-28 jun Borgeby fältdagar 
18 sep Trelleborg
29 sep Kumla- Brunoborgs 

Handelsträdgård Åbytorp
16 okt Låttra Gård, Vingåker
13 nov Körtinge, Örebro



2013
12 mar Näverksträff Energiskog – salix och poppel
17 apr Hållsta Eskilstuna
29 maj Vallbytorp, Örebro
30 maj Lundby Trädet 

2014
25 feb Löderup
26 mar Läppe
25-26jun Borgeby
26 aug Jordberga
18 sep Trädet



Förstudier:

Gengaskraftvärme för Hökerum 2012-01-18 
inkl. kartläggning mest utvecklade teknik på marknaden = tyska Spanner

Intäkter från elproduktion med småskalig biokraftvärme 2013-04-06 
+förstudie Spannerteknik i Vårdsnäs –finansierat av Linköping stift

av Björn Kjellström Exergetics





Förstudier:

Förutsättningar för torkning av salix -fallstudie JoBo Lantbruk 2012 
av SP

Proveldning av knubbved -Är det möjligt att automatisera 
bränslematningen? Praktiskt test våren 2013

Av Tomas Persson Högskolan Dalarna 
och Bengt-Olof Danielsson Gävle-Dala Energikontor 



Ny studie –underlag för fortsatt arbete inom 
lantbruksrelaterad drivmedelsproduktion 







Forsknings- och 
Innovationsagenda för 

Lantbrukets biomassakedjor

Finansierad av Vinnova

Samverkan SP, HS, LRF, KSLA



Forsknings- och 
Innovationsagenda för 

Lantbruks- och 
trädgårdsnäringen 

Finansierad av Vinnova

Av Stiftelsen Lantbruksforskning



www.bioinnovation.se

http://www.bioinnovation.se/


Hur kan mångfunktionell användning av 
råvaror och restprodukter gynna både 
energi och livsmedelsproduktion?

Vilka produkter kan vi i framtiden 
kombinera i små anläggningar?

Värme, el, drivmedel, gröna 
kemikaler, växtnäring, 
byggmaterial etc? 



Synergier jord-, skogsbruk och samhälle, 
om vi jobbar tillsammans mer lokal-
regionalt?

Hur kan biomassaproduktion bidra till öppet 
landskap, biodiversitet, kretslopp av 
växtnäring, uppfyllande av miljömål?



Tack!


