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Sammanfattning
Projektets mål var att utveckla en fungerande hanteringskedja där hästgödsel blir till värme. Detta skulle
ske med minst möjliga miljöpåverkan och kostnad. Hästgödseln ska hygieniseras och torkas i en maskin,
EWA, som är utvecklad i första hand för att kompostera allt organiskt material. I EWA är
kompostprocessen så optimal att materialet i den snabbt uppnår 70 °C. Vid nedkylning kan man lufta
bort vattenångan och efter 2 dygns luftning och nedkylning har materialet förlorat 20-25 % av
vatteninnehållet. Förbränning av hästgödsel får endast ske in en certifierad avfallspanna men projektet
vill bränna återvunnen, hygieniserad hästgödsel i en biobränslepanna. Vi anser att projektet lyckats till
viss del.
Hanteringskedjan fungerar och det är inga problem att hygienisera och torka gödsel i EWA. Färdigt
biobränsle har en vattenhalt mellan 14 -27 % beroende på efterlagring. Vid 14 % vattenhalt klarade inte
inmatningsskruven till pannan att få med tillräckligt med material. Bränslet var flyet och innehöll för
mycket luft i förhållande till fast material. Verkningsgraden i panna blev också låg eftersom det kom in
för lite material. Vid lite blötare och/eller mer komprimerat bränsle fungerade eldningen bra.
Värmevärdet var det samma som råflis eller något bättre. När vi pelleterade materialet hade pelletterna
samma värme- och eldningsegenskaper som träpellets.
En EWA kan producera 783 000 ton biobränsle per år. Det motsvarar 2 350 MWh/år till en
produktionskostnad på 304 kr/MWh. Det kan inte konkurera med råflis eller andra biobränslen på
marknaden som används i både stora och små biobränsle pannor. Kalkylen går ihop om en
hästanläggning med kostnader för gödselhanteringen och tillgång till hästgödsel från ca 100 hästar samt
ett behov av uppvärmning av hus och ev. en anläggning, t.ex. travbanor, ridhus, restaurang,
konferenslokaler mm. Kalkylen går också ihop om man tar en avgift på minst 50 kr/m3 för att ta emot
hästgödseln.
Men det är förbjudet enl. EU-direktiv att elda hygieniserad och torkad hästgödsel i en icke certifierad
avfallpanna. Konsekvensen blir att det inte är prisvärt eller miljömässigt att elda hästgödsel. Men skulle
det bli tillåtet att elda hästgödsel har den stor potential som biobränsle. Lek med tanken att 10 % av
hästgödseln kan återvinnas som värme, det motsvarar 2.1 TWh eller 250 000 m3 olja. En bonus är att
hästnäringen t.o.m. kan tjäna pengar gödseln istället för idag se det som ett problem och kostnad.
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1. Bakgrund
Sverige är Europas häst tätaste land näst efter Island. Enligt Jordbruksverket fanns det 362 700 stycken
hästar i Sverige år 2012. En konsekvens av det stora antalet hästar är att det produceras hästgödsel i
stora mängder och det är svårt att bli av med den. Majoriteten av hästgårdarna/hästägarna har inga
eller små spridningsarealer. Fram till 2011 lades ”överflödig” hästgödsel på deponi. Efter 2011 är det
förbjudet och det har, framföra allt i storstadsområdena, blivit svårt och dyrt att bli av med sin gödsel.
Det kan kosta upp mot 12 000 kr per häst och år (ibland tom mer) att bli av med gödseln.
Det har länge framförts önskemål om att kunna utvinna energin i hästgödseln. De metoder som varit
aktuella är förbränning och biogasframställning. Hästgödsel lämpar sig mindre bra vid
biogasframställning, utvinningsgraden blir låg, vilket medför att den ekonomiska kalkylen är svår att få
ihop.
Att elda hästgödsel har inte heller fungerat bra. Hästgödselns ojämna struktur och varierande vattenhalt
har medfört problemen med både inmatning och verkningsgrad. I vissa fall har en stark ammoniak doft
spridit sig vid förbränningen.
Det har gjorts lyckade eldningsförsök när gödseln varit förtorkad och struktur och vattenhalt varit jämn.
Inmatningen och förbränningen har fungerat bra och visat på ett högt värmevärde i gödseln. Men
förtorkningen har skett med varmluft, vilket medför höga torkningskostnader i förhållande till
värmeutvinningen.
Både obearbetad och bearbetad hästgödsel omfattas av den s.k. ABP-lagstiftningen (ABP, animaliska
biprodukter.) Lagstiftningen är direkt tillämplig i samtliga EU:s medlemsstater och tillåter endast att
ABP-produkter från ett icke produktionsdjur bränns i en certifierad avfallspanna. Att bränna hästgödsel
blir då mycket dyrt och dåligt för miljön. Transporterna blir i de flesta fall långa och därmed dyra,
mottagningsavgifterna höga och som slutkläm kan hästföretaget inte använda värmen.
Enligt avfallsförordningen är hästgödsel ett avfall som man är skyldig att omhänderta. Ett avfall som
återvinns på ett godkänt och/eller vedertaget sätt blir en framställd produkt. En framställd produkt, i
detta fall biobränsle av hästgödsel, kan brännas i en vanlig biobränslepanna enl. avfallsförordningen.
Projektet ville klargöra om hygieniserad hästgödsel faller under avfallsförordningen och då kan brännas i
en biobränsle panna. Eller om hästar kan klassas om ett produktionsdjur då det producerar tjänster som
välbefinnande och fysisk aktivitet och i många fall slutar som korv. Enligt vissa tolkare av olika lagar som
reglerar gödsel så är inte gödsel från produktionsdjur miljöfarligt och bör därför kunna brännas i en
biobränslepanna.
KompostKungen AB har en maskin EWA som kräver mycket lite energi för att hygienisera och torka
hästgödseln ned till vattenhalter på 30 %. Detta material skulle kunna eldas i en biobränslepanna avsedd
för blötare material. Kan det vara lösningen på ovanstående problematik?

EWA, till vänster sedd utifrån
och ovanför sedd i
genomskärning.
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2. Projektetbeskrivning
Projektets syfte är att klargöra reglerna för förbränning av hygieniserad hästgödsel och utveckla en
fungerande hanteringskedja för torkad, hygieniserad hästgödsel för eldning i en biobränsle panna och
utvinna värme. Projektet ska ta hänsyn till miljö och kostnad, vilket bl.a. betyder att transporterna för
insamling av hästgödsel måste vara få och korta. Projektet vill också undersöka om det är möjligt att få
hästgödseln till ett prisvärt och attraktivt biobränsle för alla. Därför kommer materialet att pelleteras
och komprimeras.
Projektet ska synliggöras genom visningsdagar och deltagande i mässor. Resultaten av projektet
kommer fortlöpande att visas under projektets gång. Kompostkungen ska även göra en hemsida och
försöka få in artiklar i de stora lantbrukstidningarna ATL, Land och Jordbruksaktuellt samt i andra lokala
tidningar där vi visar upp projektet.
Projektets mål är att hästanläggningar med ca 100 hästar eller fler ska kunna värma upp sina
anläggningar och bostadshus med gödseln. Detta skulle medföra stora ekonomiska vinster för företagen
samt för miljön. För de mindre stallarna tänker vi erbjuda omhändertagande av gödseln till
självkostnadspris för att bränna i 3 olika biobränsleanläggningar, utspridda runt Mälardalen. Inom 4 år
räknar vi med att ha igång minst 6 anläggningar. Målgruppen för projektet är alla inom hästnäringen,
hästföretagare, ridskolor, travskolor mm ska ha möjlighet till en lönsam sluthantering av sin hästgödsel.
Förhoppningen är att projektet visar att det går att göra hästgödsel till ett billigt och bra biobränsle.
Projektet ingår i nätverket för nationella demonstrationsprojekt som Hushållningssällskapet och SP
driver. Vi samverkar också med Läppe Ställar´n för att se om det är möjligt att pellettera biobränslet och
Hjo Värmeteknik, generalagent för Rekapannan, en allbränslepanna som har testats och används för
förbränning av hästgödsel.
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3. Genomförande
3.1 Lagstiftningen
Jordbruksverket och Naturvårdsverket har var sin lagstiftning som berör hästgödsel. Den ena
lagstiftningen godkänner eldning av återvunnet hästgödsel och den andra inte. Vid tre tillfällen har vi
fört diskussioner med båda parterna samtidigt eller var för sig för att klargöra hur de olika lagarna
tolkas, vilken lag är ev. överordnad den andra, hur tillämpningar av lagarna fungerar i praktiken och hur
det påverkar vårt projekt och i förlängningen gödselhanteringen för hästföretagarna och hästägarna.
3.2 Hanteringskedjan
Projektet samlade in hästgödsel från olika häststallar i närområdet. Transporten av hästgödseln till EWA
fick stallägarna betala men vi tog emot gödseln utan kostnad. Det kom med containerbilar och lastades
av på en gödselplatta. På en hårdgjord yta bredvid gödselplattan stod en foderblandare och EWA
uppställda enl. bilderna nedan.
Gödseln var en blandning av spån, halm, hösilage, hö samt urin och träck från hästarna.
För att få en bra process i EWA, bör det blandas och finfördelas för att få in mer luft i materialet.
Projektet hade en Keenan foderblandare på 15 m3, se bilderna nedan, för den uppgiften. I
foderblandaren mixades olika gödselpartier samt gammal halm eller flis för att få ett bra material med
en vattenhalt inom rekommenderade intervallet på 40-65%. Medelvattenhalten låg runt 55 %. Två
försök gjordes med ett material (kogödsel) som hade en vattenhalt på över 80 %.

Det mixade materialet transporteras in i EWA via ett transportband. Det tar i genomsnitt ca 3
manstimmar att fylla EWA. Efter avslutad fyllning matas indata om materalets olika beståndsdelar och
vikten på respektive del till EWA:s dator. Programmet för biobränsle startas och EWA optimerar
förhållandena för hygienisering och nedtorkning av gödseln. Datorn styr temperatur och syretillgången
via prober som tillför luft och omfördelar materialet via ett öppningsbart innergolv
När luckorna i innergolvet öppnar faller material ner i
ett mellanrum mellan inner- och yttergolv.
Medbringare tar med materialet upp till innertaket där
det faller ned genom öppningar. Materialet förflyttas
från golv till tak vid varje öppning av innergolvet. Hur
många gånger detta sker styr datorn allt efter behov av
syresättning och temperatur. Efter 8 till 20 timmar har
allt material uppnått 70ᵒC eller mer. Värme och
vattenånga luftas bort därefter med hjälp av tillförel av
luft igenom proberna. Efter 72 – 96 timmar töms EWA.
EWA innefrån

Tömningen sker via ett transportband ner i en skopa på 3 m3. Hälften av materialet lades på en öppen
vagn och ställdes på en loge. Den andra hälften lades i en container med en presenning över. Den del av
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materialet som lades på vagn under tak lastades i container för vidare transport till Läppe Ställar´n som
pelleterat bränslet i sin pelletsmaskin, se vidare i rapporten ”Småskalig pelletsbränning”, eller till AgroEko i Tjeckien som briketterat bränslet
3.3 Förbränning
Proveldning av hygieniserad hästgödsel har skett vi två tillfällen. Vid första proveldningen
transporterades en container med biobränsle till Reka Bioenergi AB:s biobränslepanna på 500 kW. Där
eldades det i pannan ensamt eller med inbladning av råflis.

Rökgasernas innehåll och verkningsgrad och värmeinnehåll vid förbränning kontrollerades.
Vid den andra proveldningen användes Reka Bioenergi AB:s biobränslepanna på 150 kW. Första dagen
eldades materialet från containern och andra dagen eldades det pelleterade materialet. Vid detta
tillfälle gjordes mer djupgående emissionsmätningar av EnivLoop AB på uppdrag av Hjo Värmeteknik AB.
3.4 Ekonomi
Produktionskostnaden för biobränslet har beräknats i kalkylprogram. Siffrorna har verifierats under
projektets gång. Vid varje körning kontrollerades vilka moment som krävdes, arbetstid, transporter,
driftsunderhåll mm. för att få en så sann bild som möjligt av kostnaderna.
3.5 Demonstration och visning
Fortlöpande under hela projekttiden hade vi demonstrations- och visningdagar för intresserade. Vi bjöd
även in representanter kommuner, länsstyrelser, landsting och andra som kan ha intresse av att ta
tillvara hästgödsel eller hygienisera biologiskt avfall. Vi tog fram en broschyr, se bilaga och en hemsida
www.kompostkungen.se.

--7--

2015-03-25

4. Resultat
4.1 Lagstiftningen
Hästgödsel är ett organiskt gödningsmedel/jordförbättringsmedel. Om hästgödsel är ABP eller inte beror
på om den är obehandlad eller om den är bearbetad/behandlad enligt ABP-lagstiftningens krav till ett
organiskt gödningsmedel för utsläppande på marknaden. Är den bearbetad/behandlad enligt kraven
definieras den istället för ”ABP” som en ”framställd produkt”.
Behandlingen/ bearbetningen ska göras i en anläggning som Jordbruksverket godkänt och kan bestå av
t.ex. rötning, kompostering eller enbart värmebehandling (med eller utan pellettering). När ett organiskt
gödningsmedel får släppas ut på marknaden är det en ”framställd produkt”, men den omfattas
fortfarande av ABP-lagstiftningen.
Både ABP-lagstiftningen och miljölagstiftningen tillåter att hästgödsel (såväl obearbetad som bearbetad)
förbränns som avfall (vilket givetvis även kan innebära värmeåtervinning- men pannan måste vara
godkänd för förbränning av avfall). Ska gödseln istället användas som bränsle (i en panna som inte är
godkänd för avfall) måste det göras inom ramen för ABP-lagstiftningen. I somras kom ett tillägg till ABPlagstiftningen som ställer lägre utsläppskrav än avfallsförbränningslagstiftningen på förbränning av
gödsel. Kompletteringen tar hänsyn både till miljö- och smittskydd, men den omfattar i dagsläget bara
gödsel från fjäderfä. Om gödseln är behandlad/bearbetad eller helt obehandlad när den används som
bränsle har dock ingen betydelse ur ABP-lagstiftningens sätt att se det.
Vi har inte fått någon information om att det finns andra länder som är intresserade av att få
användningen av hästgödsel som bränsle tillagd till lagstiftningen. Det har varit Sverige som drivit
frågan, och utan direkt stöd från andra medlemsstater. (Däremot har jag heller inga indikationer på att
något land skulle vara emot förslaget.) Vi väntar nu på att något svenskt företag ska kunna visa att det
fungerar att använda hästgödsel inom givna utsläppsramar och att företaget presenterar detta för
Kommissionen så att vi kan få till det tillägg som hästbranschen önskar. Kommissionen har sagt sig vara
positiva till ett tillägg, men vill se att det går att hålla sig inom utsläppsramarna med olika typer av
ströinblandning.
Grundregeln är att om animaliska biprodukter (till vilket naturgödsel hör) ska förbrännas som avfall ska
anläggningen ha de miljötillstånd som krävs för förbränning av avfall och vara registrerad av
Jordbruksverket. Om anläggningen istället använder animaliska biprodukter som bränsle (och det inte är
avfall) ska anläggningen godkännas av Jordbruksverket. Jordbruksverket kan inte godkänna en panna
som använder hästgödsel som bränsle förrän lagstiftningen är på plats.
4.2 Hanteringskedjan
Att torka hästgödseln i EWA fungerade bra. Vilket strömaterial som använts i boxen påverkade inte
processen i EWA, d.v.s. temperaturen steg upp till >70 ᵒC inom 20 timmar. Bortförsel av vattenånga och
nedkylning påverkades inte heller. Vid tömning låg vattenhalt på 27 % oavsett strömaterial.
Yttertemperaturen eller ingående materials temperatur påverkade inte heller processen i någon större
utsträckning. Vid - 25ᵒC var enda problemet att hålla maskinens mekaniska delar över fryspunkten
mellan batcherna. När EWA väl var lastad och processen var igång var inte kylan i materialet eller
luftningsluftens temperatur något problem utan temperaturen steg till >70ᵒC inom 20 timmar.
Däremot hade det ingående materialets vattenhalt stor betydelse. Vid en ingående vattenhalt på 40-65
% fungerade processen bra. Processen gick fortare när vattenhalt låg mellan 45-50 %.
Då nådde materalet 70ᵒC på mindre än 8 timmar medan vid en vattenhalt på 40-45 % och 50-65 % tog
det upp till 20 timmar.
Men vid de två provkörningarna där materialet hade en vattenhalt på >80 % fungerade processen dåligt
och det var svårt att få upp temperaturen till 70ᵒC i allt material. Vi försökte förvärma tilluften men
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nådde bara upp till 68ᵒC i vissa delar av materialet. Också vid nedkylningen fungerade det dåligt. Varken
värmen eller vattenångan vill släppa taget om materialet och efter mer än 96 timmar var vattenhalt
strax under 80 % och temperaturen över 50ᵒC.
Vi lagrade bränslet på två olika vis. Det som lades i en container visade en liten eftertorkning i översta
lagret av materialet (ca 0,5m ner) medan materialet som lades på ett vagnsflak under tak eftertorkade
och vid användningstillfället 2 månader senare hade torkat ytterligare 13 % ända ned till 14 %.
4.3 Förbränning
Projektet har gjort två proveldningar. Först gången på våren 2013 innan vi visste att man inte fick elda
hygieniserad och nedtorkad hästgödsel i en vanlig biobränslepanna och andra gången våren 2015 då vi
fick dispens från SJV.
Pannan som användes vid den första proveldningen var en Rekapanna på 500 kW för torra bränslen upp
till 40 % vattenhalt.
Vi provade först att elda enbart biobränslet framställt av hästgödsel. Detta material brann väldigt bra
och effekten ut från pannan var lika hög som vid eldning av råflis. Men det var problem med
inmatningen. Inmatningsskruven fick inte med sig tillräcklig mängd bränsle. Bränslet var för lätt och flyet
så även om skruven var full med bränsle var det för lite bränsle och för mycket luft i materialet.
Desiteten var för låg. Därför gjorde vi ett försök med en inbladning av 25 % råflis. Blandningen av flis
och gödsel fungerade mycket bra i skruven och pannan fick en jämn tillförsen av bränsle under tid och
därmed var effekten konstant hög. Inte i någon av bränsleblandningarna kunde vi märka luktproblem
och utsläppsvärdena finns i scannat material nedan.

Mätvärden från första
proveldningen.
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Det andra proveldningstillfället gjordes i en 150 kW Rekapanna. Dag ett eldades materialet obehandlat
men något komprimerat och dag två eldades pellets som Läppe Ställar´n framställt i sin
pelleteringsmaskin. Nedan ses emissionsvärdena från dag 2. Hela mätrapporten finner du i bilaga 1.
Parameter Delprov 1 Delprov 2 Medel Enhet Källa
Datum: 2015-03-10 2015-03-10
Starttid: 12:10 12:44
Stopptid: 12:40 13:04
Panneffekt, medel 104,8 109,7 107,3 kW Anläggning
min 87,9 102,7 95,3
max 117,4 123,9 120,7
Rökgastemperatur, medel 133,3 120,4 126,8 °C vg EnviLoop
min 106,9 88,4 97,7
max 138,6 130,2 134,4
O2, medel 15,7 15,7 15,7 vol-% tg EnviLoop
min 13,2 13,7 13,5
max 17,4 18,9 18,1
CO, medel 209,6 96,7 153,1 ppm tg EnviLoop
min 51,7 22,9 37,3
max 530,5 300,5 415,5
NO, medel 102,6 94,6 98,6 ppm tg EnviLoop
min 70,0 31,4 50,7
max 155,5 126,2 140,9
NOx som NO2, medel 93,0 88,0 90,5 ppm tg EnviLoop
min 56,4 28,7 42,6
max 144,9 117,4 131,2
SO2, medel 11,7 21,0 16,3 ppm tg EnviLoop
min 3,0 7,7 5,3
max 18,7 29,5 24,1

Det finns inga gränsvärden för pannor mindre än 2 000 kW att jämföra vårt resultat med. Vi kan bara
konstatera att siffrorna är så här och att vi inte såg några partiklar i luften eller nedfall av partiklar i en
radie på 100 m.
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4.4 Ekonomi
Den ekonomiska kalkylen för biobränsleframställning i EWA ser ut enl. tabell 1.

Lösamhetskalkyl

Antal dagar i
AF

Antal
batcher/år

3
Kräver st
hästar
103,9
Antal
1
1
2
1

90

Hästgödsel

AF
Continer

m3/dag
0,093
JORD
Anläggning end AF
Mixervagn
Transport band
Markberedning

m3 ut
29
Investering
2 565 000
250 000
30 000
50 000

Summa

2 925 000

72 375

2 997
375

Amortering antal år

10

299 738

kr

Driftskostnader

50 000

50 000

kr

Arbetskostnad kr/h

350

220 500

kr

714 988

kr

29

0

m3/år

300
783 000
3
2 349 000

783

ton/år

2 349

MWh/år

304

kr/MWh

1
h/år
630

Totalt
Antal m3 en batch i AF
densitet hästgödsel
kg/m3
ton/år
värmevärde MWh/ton
MWh/år
Kostnad/MWh
Tabell 1.

m3/år
2 610
Ränta
5%
5%
5%
5%

På 1 år
64 125
6 250
750
1 250

Totalt

En EWA kan producera 783 000 ton biobränsle per år. Det motsvarar 2 350 MWh/år till en
produktionskostnad på 304 kr/MWh. Det kan inte konkurera med råflis eller andra biobränslen på
marknaden som används i både stora och små biobränsle pannor. Kalkylen går dock ihop om en
hästanläggning med kostnader för gödselhanteringen och tillgång till hästgödsel från ca 100 hästar samt
ett behov av uppvärmning av hus och ev. en anläggning, t.ex. travbanor, ridhus, restaurang,
konferenslokaler mm. Kalkylen går också ihop om man tar en avgift på minst 50 kr/m3 för att ta emot
hästgödseln. Flera EWA kan utnyttja samma maskinpark och lagringsytor, vilket också får ner
produktionskostnaderna.
4.5 Demonstration och visning
Under första året hade vi 5 olika visningsdagar för representanter från kommuner i närheten,
Energimyndigheten, Eskilstuna Energi & Miljö, stallägare, länsstyrelser och andra intressenter. Vi har
blivit intervjuade och publicerade i ATL, Land, Eskilstuna kuriren och Sörmlandsbygden. År två blev det
två mässor i from av Barkaby utanför Lund och deltagande i Swebios årsmöte där vi varmed som
utställare.
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Hösten 2014 var vi även med på Elmia lantbruk. Överlag har intresset varit stort för maskinen och
projektet men eftersom SJV sätter förbud mot att bränna hygieiserad och torkad hästgödsel kan ingen i
nuläget satsa på framställning av bränsle av hästgödsel. På vår hemsida www.kompostkungen.se finns
information om företaget Kompostkungen och beskrivning av de möjligheter EWA har.

5. Slutsatser
Projektets mål var att utveckla en fungerande hanteringskedja där hästgödsel blir till värme. Detta ska
ske med minst möjliga miljöpåverkan och kostnad. Vi anser att vi lyckats med det i projektet. Vi skulle
försöka få hästgödseln att vara ett prisvärt och attraktivt biobränsle, vilket vi inte lyckat s med.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Jordbruksverket kan inte godkänna en biobränslepanna som använder hästgödsel som bränsle
oavsett om den är processad och uppnått minst 70 ᵒC under en timme förrän lagstiftningen är
på plats i EU.
Hanteringskedjan hästgödsel till värme fungerar om hästgödseln har en vattenhalt på 40-65 och,
finfördelas i en fodervagn eller motsvarande innan den läggs i EWA.
Maskinparken kan stå ute hela året bara inte de rörliga delarna fryser fast och/eller sönder.
Hygieniserings- och torkningsprocessen påverkas inte av kylan.
Det färdiga bränslet hade en vattenhalt på 27 %. Vid ”luftig” efterlagring kan bränslet eftertorka
ner till 14 % på 2 månader.
Vid den första proveldningen hade vårt biobränsle samma värmevärde som råflis.
Biobränslet var för flyet pannan fick inte tillräckligt med bränsle via inmatningsskruven.
Vid 25 % inblandning av råflis fungerade inmatningen.
Vid den andra proveldningens första dag fungerade inmatningen bra då materialet var något
komprimerat.
Vid dag två användes pellets och mätrapporten från den visar samma utsläppsvärden som vid
eldning av träpellets.
De ekonomiska kalkylerna visar att producera biobränsle av hästgödsel kostar mer än att köpa in
råflis.
En hästanläggning med hästgödsel från ca 100 hästar kan värma upp en anläggning och/eller
bostadshus med gödseln med ekonomiska vinster för företaget och miljön. De kan ha alla
hästar själva eller ta emot en del från närliggande stallar.
En EWA kan producera 2 350 MWh/år till en kostnad av 304 kr/MWh.
Projektet har inte lyckats att få igång några hanteringskedjor då det inte är lagligt att elda
hästgödsel. För mer info se www.bioenergiportalen.se
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