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Kalorier och Kilowattimmar 
från lantbruk



FODER

10.000l mjölk = 
5000kWh i kalorier



27.000liter gödsel =
5000kWh i biogas

FODER

10.000liter mjölk = 
5000kWh i kalorier



Varför lantbruk?



300kvm takyta, söderläge

6000kbm flytgödsel mjölkkor

Förutsättningarna avgör vilken lösning som 
är bäst



solceller biogas
energikälla 300kvm takyta 6000kbm flytgödsel

effekt (kWel) 50 33

årsproduktion 50.000 kWhel
225.000 kWhel

200.000 kWhvärme

investering 
/återbetalning

700.000SEK
? 10-15 år

2.000.000SEK
? 5-10 år

olika för- och nackdelar (underhållskostnader), 
klimatvinst (metan), biprodukter, …



Enkelhet är den yttersta förfiningen
Leonardo Da Vinci





Stora fördelar med 
småskaliga lösningar
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Många fördelar!

- el dygnet runt

- spillvärme och upp till 2x mer kWh per investerad krona än 
solceller

- rötrest bättre slutprodukt, mindre lukt



klimatvinst!!: CH4 = 30 x CO2

mjölkproduktion: elförbrukning runt 0,1kWh/kg mjölk, motsvarande 1000kWh per ko
(LRF, 2009)

elektrisk potential från gödsel per ko: ungefär 1000kWh



Potential?!

•300.000 mjölkkor i Sverige
•genomsnitt 80 per mjölkgård
•andel större gårdar växer

•1600 företag - 200.000 mjölkkor med 
potential för småskalig biogasanläggning

•200GWhel per år, 20-25MW
•klimatvinst motsvarande 200.000 bilar 

som tas ur trafiken



energi-effektivisering 
-> sälja mer

energi-effektivisering 
-> minska topparna

producera själv 
-> minska överföringsbehov

producera själv 
-> ersätta fossil med egen el

Indirekta effekter från egen el från biogas

producera spillvärme 
-> minska elförbrukning totalt



120 milj till 
1 uppgraderingsanläggning

120 milj till 
60 småskaliga anläggningar

ELLER

OCH

…och elförbrukningen på en mjölkgård motsvarar 20-40 hushåll…



120 milj till 
1 uppgraderingsanläggning

120 milj till 
60 småskaliga anläggningar

ELLER

OCH

…och elförbrukningen på en mjölkgård motsvarar 20-40 hushåll…

fordonsbränsle

elproduktion

värmeproduktion



- incitament med låga mjölk- och energipriser?

- administration, regelverk och bidrag: kan det bli mer 
komplicerat?

- överskotts-el: ointressant trots stor potential

Varför inte som i Tyskland?

Vi gör 
ingenting

Vi gör en 
omställning

Klimathotet är 
påhittat

Klimathotet är 
på riktigt



Stan Weyns
mobil: 076 76 76 443
e-post: stan.weyns@biolectric.se

mailto:stan.weyns@biolectric.se
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