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Studieresa till Tyskland – biogas från åker 

Mål och syfte 

Målet med studieresan är vi forskare som deltog; Johanna Olsson och Carina 

Gunnarsson, ska förstärka och etablera ett långsiktigt utvecklingsarbete inom 

området biogasgrödor med fokus på logistik- och odlingssystem. Syftet är att 

inhämta kunskap och knyta kontakter inom området under studieresan i Tyskland. 

Frågeställningar som belysts 

Biogasanläggning Güstrow 

NAWARO BioEnergie Park ”Güstrow” GmbH, Am Langen Bruch 1, Güstrow 

Kontaktperson: Norbert Hoogen, Betriebsleiter 

Datum: 2011-05-02, förmiddag 

 

Besök på Nawaros biogasanläggning baserad på åkergrödorna majs till 80-85% 

samt helsädesensilage och vallensilage. Anläggningen startade 2009 och rötar 

1000 ton per dag motsvarande 400 000 ton per år. Antalet anställda är ca 45 st. 

Rötningen sker vid 38-40 grader med en uppehållstid på 50-80 dagar. 

Anläggningen producerar 10 000 m
3
 rågas per timme vilket resulterar i 5200 m

3
 

uppgraderad biogas per timme som levererar till det närliggande naturgasnätet. 

För att nå upp till naturgasnätets krav på energiinnehåll i gasen tillsätts 2-3% 

propan till biogas innan den matas in på gasnätet. Anläggningens effekt är 55MW 

termisk effekt (motsvarande 22 MW el). Anläggningen är uppbyggd som 5 

likadana moduler bestående av 4st rötkammare var och en med en volym av 4500 

m3, en rötrest tank, ett mottagningshus samt ett biofilter (Figur 1). På 

anläggningen finns endast plats för att lagra 10-15% av det årliga substratbehovet. 

    

Figur 1. Översikt över en av de fem modulerna på biogasanläggningen. På bilden syns 
mottagningshus samt två av rötkammarna. 
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Nawaro har kontrakt med löpandetider upp till 8 år med lantbrukarna för leverans 

av grödor till anläggningen. Priset på substratet är reglerat och räknas upp med ett 

index varje år. Ca 20% av mängden substrat per år köps in till spotpris, dvs utan 

kontrakt. Lantbrukarna erhåller 25-30% av betalningen i förväg samt resterande 

vid leverans. Förutom ett mindre plansilolager vid eventuella stopp i 

grödleveranserna lagras grödorna i plansilo eller i markstack hos lantbrukarna 

(Figur 2). Grödorna levereras därefter in till anläggningen dagligen med lastbil 

och tippas i mottagningsfickor (se Figur 3). Enligt Dr Hoogan är slangensilering 

en för dyr lagringsmetod.   

 

Figur 2. Plansilolager av åkergrödorna vid anläggningen. I bilden syns även lastbilen som 
dagligen transporterar ensilerad gröda från lagren hos lantbrukarna in till anläggningen. 

 

 

Figur 3. Mottagningsdelen där lastbilarna med det ensilerade substratet kör in och tippar 
av grödorna. 
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Rötresten behandlades genom tillsats av polymerer, centrifugering, 

mikrofiltrering, ultrafilterringsamt omvänd osmos i två steg. I första hand sprids 

den på åkermark hos de lantbrukare som levererar grödor till anläggningen. För 

den fasta rötresten finns en veckas lager på anläggningen och för den flytande 

rötresten 2-3 månaders lager. De beräkningar de gjort visar att av majsens 

kvävebehov på 209 kg N/ha till stor del tillgodoses av rötresten och endast 60 

kg/ha måste tillföras med handelsgödsel. 

I framtiden tror Dr Hoogan att deras eventuella nya anläggningar kommer att vara 

mindre bland annat pga stora transportbehov för att få in grödorna till 

anläggningen. Denna anläggning är så stor eftersom de system de använder för 

avvattningen av rötresten är så dyr. 

Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei 
Mecklenburg Vorpommern 

State Research Institute for Agriculture and Fisheries Mecklenburg-Vorpommern, 

Dorfplatz 1, Gülzow 

Kontaktperson: Andreas Gurgel, Sachgebietsleiter Bioenergie und 

Nachwachsende Rohstoffe 

Datum: 2011-05-02, eftermiddag 

 

Institutet är helt inriktat på forskning och finansieras av staten. Forskningens 

innehåll bestäms av efterfrågan från ministeriet samt att de försöker leta upp 

frågor som kan bli viktiga i framtiden. 65 personer arbetar på institutet.  

Andreas berättade om jordbruket i Mecklenburg Vorpommern. På 13 % av 

arealen odlas majs, vilket är en låg siffra jämfört med i andra delstater. 

Koncentrationen av majs har fördubblats på senaste 8 åren. Råvaror från det tyska 

jordbruket är inte längre så intressanta för den kemiska industrin pga konkurrens 

andra länder som exv. hampa från Rumänien. Biomassan från Tyskland är därför 

för dyr i dagsläget. 

Andreas berättade om ett projekt (EVA) som pågår tillsammans med andra institut 

och universitet i Tyskland och där de undersöker växtföljder och grödor för 

biogasproduktion.  

Efter Andreas genomgång av deras verksamhet åkte vi ut och tittade på deras 

fältförsök med energigrödor innehållande exv Galega officinalis, en perenn 

kvävefixerande växt som förekommer i Estland. 

En växt som bedöms vara en av de intressantaste nya perenna växterna för biogas 

är silphium perfoliatum med en skörd på 14 ton TS per år (Figur 4). Enligt 

Andreas vill de ha minst en avkastning på 15 ton ts/ha och år om de odlar till 

biogasproduktion. 
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Figur 4. Solört (Silphium perfoliatum ) en av de grödor som odlas i försök om alternativa 
biogasgrödor.  

 

Institutet har även ett försök med snabbväxande energiskogsodling av salix och 

poppel och där man undersöker olika rotationstider; 3, 6 och 9 år (Figur 5). Ett 

resultat som de sett är att den årliga skörden är högre vid skörd var 6:e år jämfört 

med var 3:e, beroende på att fler plantor dog vid 3 års omdrev pga. av de störs vid 

skörd.   

 

Figur 5. Försöksodling med poppel och salix. I förgrunden ses den del av odlingen som 

skördades i vintras. 
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Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, FNR 

Agency for Renewable Resources, Hofplatz 1, Gülzow 

Kontaktperson: Aino Martikainen, EU-Assistentin  

Datum: 2011-05-03, förmiddag 

 

FNR´s huvudsakliga syfte är att stödja forsknings-, utvecklings- och 

demonstrationsprojekt inom förnybar energi samt att förse myndighet och 

beslutsfattare med information och råd. Årligen finansierar de ca 450 projekt med 

ca 50 miljoner € per år. Finansieringen kommer från jordbruksministeriet samt i 

framtiden även från miljöministeriet. FNR deltar även själva i exv EU-

finansierade forskningsprojekt och deras uppgifter kan då handla om att utföra 

undersökning och att administrera projekt.  

Aino presenterade dagsläget inom biogasproduktionen i Tyskland, bland annat att 

det idag finns 5800 biogasanläggningar baserade på grödor från 650 000 ha 

åkermark. Av dessa är det endast 48 st som injicerar metangasen till det nationella 

naturgasnätet, de allra flesta anläggningarna producerar el och värme. För att 

främja användningen av den värme som bildas vid elproduktionen medger det 

tyska bonussystemet EEG (Eneubare Energie Gesetz) en extra bonus för 

biogasanläggningar även utnyttjar producerad värme. 

En förordning (Gas Grid Access Ordinance) ska även göra det lika enkelt som för 

elproduktion så att naturgasnätoperatörer måste tillåta anslutning av nya 

biogasproducenter. 

En kollega till Aino, Henrik Stolte har just startat ett nationellt projekt där man 

ska titta på lustgasemissioner från rötrest på olika jordarter. 

Efter presentation och diskussion gjorde vi en rundtur i institutets helt nybyggda 

kontor byggt som ett passivhus med övervägande förnybara byggmaterial (Figur 

6).  

 

Figur 6. FNR´s nybyggda huvudbyggnad. 
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Leibniz- Institut fuer Agrartechnik Bornim c.V. (ATB) 

Leibniz- Institute for Agricultural Engineering Potsdam-Bornim, Max-Eyth-Allee 

100, Potsdam-Bornim 

Kontaktpersoner: Monika Heiermann, Christiane Herrmann 

Datum: 2011-05-04 

 

ATB har bedrivit forskning sedan 1927 och var i DDR ett ledande agrartekniskt 

institut med 400 anställda (Figur 7). Idag har de ca 160 anställda varav 60 st 

forskare och bedriver forskning fokuserat på tre områden; miljövänliga och 

konkurrenskraftiga produktionsmetoder inom jordbruket, kvalitet och säkerhet för 

livsmedel och foder samt förnybara råmaterial och energi från landsbygden. Deras 

årliga budget är på 10 miljoner euro där 70 % är basfinansiering hälften vardera 

från det federala jordbruksministeriet och från staten Berlin. Resterande 30 % 

utgörs av extern finansiering från en tredje part. ATB har även två 

pilotanläggningar, den ena för processning av naturliga fibrer som hampa samt 

den andra för produktion av mjölksyra från biomassa. Tidigare har ATB även 

arbetat med rådgivning och kunskapsöverföring men det är idag avknoppat till 

Bioenergi Beratung. 

 

Figur 7. Huvudbyggnad på ATB (foto från http://www.atb-potsdam.de/hauptseite-
deutsch/index2.htm) 

 

ATB´s biogasforskningen leds av professor Bernt Linke som var en av de första 

att jobba med biogas i Tyskland. Monika och Christiane berättade även kring 

EVA-projektet som handläggs av FNR och där fältförsök finns bland annat i 

Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg 

Vorpommern. ATB´s del av projekt består i att mäta metanutbytet från växterna 

som odlas i de olika fältförsöken samt undersöka och optimera 

ensileringsprocessen med avseende på exv additiv, hacklängd, lagringstid och 

skördetidpunkt. Projektet är nu inne i en andra fasen där man ska undersöka 

aerobiskt lagringsstabilitet och dess effekten på biogasproduktionen, 
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samensilering av majs och sorghum samt effekten av ogräs på 

biogasproduktionen. Arbetet görs både i lab-skala och i fullskala ute på gårdar. 

Ett annat projekt som de presenterade handlade om att undersöka ekonomiska och 

ekologiska aspekter av att använda substrat från permanenta vallar (permanent 

grasslands) för biogas och förbränning. ATB har även ett pågående projekt som 

handlar om sockerbetor för biogasproduktion. 

ATB har även ett annat projekt finansierat av FNR som handlar om risker för 

växtpatogener (fusarium arter) i färskt och ensilerat material till biogas. Institutet 

koordinerar även ett projekt där man undersöker tillsatser av enzymer i 

biogasproduktionen både i labskale-, pilotskale- och i fullskaleförsök.   

Därefter diskuterade vi möjligheter för samarbeten och identifierade framför allt 

området logistik för energigrödor exv till biogas som ett område där vi båda vill 

utveckla oss. Vi beslutade att undersöka möjligheter till finansiering för 

samarbeten exv för nätverkande och kunskapsöverföring. 

Universität Kassel, Ökologische Agrarwissenschaften 

University of Kassel, Department of Grassland Science and Renewable Plant 

Resources, Steinstrasse 19, Witzenhausen 

Kontaktpersoner: Thomas Fricke, Rüdiger Grass, Björn Reddersen, Benjamin 

Blumenstein, Lutz Bühle, Frank Hensgen 

Datum: 2011-05-05-06 

 

Fakulteten för ekologiskt lantbruk tillhör Kassels universitet men är lokaliserat till 

Witzenhausen, ca 60 km öster om Kassel (Figur 8). 

 

Figur 8. Carina framför universitetsområdets huvudbyggnad i Witzenhausen.  



 

 JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

8 

Rüdiger Grass introducerade oss till tysk biogasproduktion baserad på grödor 

samt till tvågrödesystemet som de tagit fram och utfört odlingsförsök kring under 

flera år. Tvågrödesystemet ingår även i EVA-projektet som vi blivit informerade 

om under tidigare besök på resan.    

Bakgrunden till projektet var att majs som biogassubstrat börjar bli för 

dominerande i växtföljden i många områden i Tyskland. Om majsen utsätts för 

torka på sommaren sänker det biogasutbytet pga otillräcklig mängd näringsämnen 

och spårelement. En lösning är då att använda en mix av olika grödor som 

substrat. Tvågrödesystemet innebär att två grödor odlas och skördas på en säsong. 

Slutsatser som de kunnat dra hittills är bland annat att en blandning av råg och 

höstärter är en intressant första gröda (som sås på hösten). Eftersom vi ska inleda 

ett försök med tvågrödesystemet i Skåne i höst var det mycket värdefullt att få tas 

del av deras erfarenheter. 

 

Figur 9. Fältförsök med blandning av höstspannmål och höstärter, Universität Kassel 
Witzenhausen. 

 

Nästa föredrag som presenterades för oss handlade om sensorteknik och försök 

som pågår för att med ultraljudssensorer och NIR i fält mäta beståndshöjden i 

vallar och betesmarker för att uppskatta biomassaavkastningen. 

På eftermiddagen introducerades vi även i projektet PROGRASS som handlar om 

att ta fram ett koncept för skötsel av extensiva gräsmarker (semi-natural 

grasslands) genom extensiv skörd och energiåtervinning genom kombinerad 

utvinning av fast bränsle och biogas (se figur 10). I ett EU- projekt har de 

tillsammans med partners från industrin och forskning tillverkat en mobil 

testanläggning (även kallad Blue Konrad efter professor Konrad Scheffer som 

initierade idén till anläggningen) som de utfört försök med gräs från utvalda 

områden i Tyskland, Wales och Estland (Figur 11).      
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Figur 10. En översiktlig skiss över den mobila testanläggningen IFBB (Integrated 
Generation of Solid Fuel and Biogas from Biomass). 

 

 

Figur 11. Frank, Carina, Johanna och Thomas framför ”Blue Konrad”. 

 

Ensilaget konserverat i rundbalar var långstråigt och hackades innan det matades 

in processen (Figur 12).  
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Figur 12. Gräset från försöksområdena i närheten av anläggningen ensilerades i 
rundbalar och hackades innan de matades i anläggningen. 

 

Första steget bestod i att grönmassan genomgick en hydrotermisk behandling då 

vatten eller rejekt från avvattningen sprejades över ensilaget innan det gick in i en 

skruvpressavvattnare (Figur 13). 

 

   

Figur 13. Efter hackning matades ensilaget in i anläggningen via en elevator där första 
steget var en hydrotermisk konditionering med vatten alternativt pressvätska. 
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Den avvattnade fasta fasen torkades pelleterades alternativt briketterades medan 

den flytande fasen matades in i en av de tre parallellt kopplade rötkamrarna (Figur 

14). 

 

Figur 14. Rötkamrarna placerade i den sista av de två containrarna i anläggningen. 

 

Efter visningen av IFBB åkte vid till ett av de närliggande gräsområdena varifrån 

gräset som ingick i studien hämtades (Figur 15). 

 

Figur 15. En av försöksytorna i Vogelsbergregionen varifrån gräs till försöken skördats.  

 

Inom projektet PROGRASS ingår även en intervjustudie för att undersöka andra 

områden i Europa där konceptet är intressant att prova. Redan idag byggs en 

fullskaleanläggning i södra Tyskland efter IFBB´s koncept.  
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Den gård där IFBB anläggningen står uppställd ligger i området Vogelsberg i 

södra Hessen. Som tydligt framgår av figuren 16 har solceller fått en enorm 

spridning i Tyskland pga det bonussystem (EEG) som införts för produktion av 

elektricitet från vind, sol och biomassa. Systemet innebär att man vid 

drifttagningstillfället garanteras en bonus per kWh producerad el under 20 år 

framåt i tiden. För solcellerna gäller dock att de placeras på tak.  

Från och med 2012 genomförs vissa justeringar i EEG regleringen vilket innebär 

att havsbaserad vindkraft kommer att få ökat stöd på bekostnad av landbaserad 

vindkraft. Detta medför dock ökad behov av kraftöverföring från kusten i norr till 

södra Tyskland dit elförbrukningen är koncentrerad. En annan justering är att en 

premie införs för den producent som levererar sin el vid tidpunkter på dygnet när 

efterfrågan är stor. 

 

 Figur 16. Vy över gården i Frischborn i Vogelsbergregionen där försöksanläggningen är 
uppställd. 

 

Slutsatser 

Genom studieresan har vi fått en mycket god inblick i och information om 

bioenergiproduktionen i Tyskland. Från de forskningsinstitut vi besökte har vi 

även fått en överblick över hur lantbruksforskning- och rådgivning är organiserad 

i de tyska förbundsländerna vilket kommer at underlätta vid vidare kontakter med 

tyska forskare. Vi blev otroligt väl mottagna på alla ställen vi besökte. Program 

och presentationer hade planerats inför vårt besök. Vi upplevde det också som en 

fördel att vi var endast två stycken eftersom det innebar att vi fick bra kontakt 

med dem vi besökte och stora möjligheter att diskutera och ställa frågor. Vi kom 

tillbaka till Sverige fulla av entusiasm. Det är så mycket mer värdefullt och 

givande att få möjligheten att träffa personer direkt istället för endast via telefon 

eller E-post och dessa möten är sedan bra utgångspunkt för vidare kontakter. För 

att få inspiration och värdefulla kontakter med forskare och andra som jobbar 

inom vårt område borde vi göra en så här studieresa varje år! 
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All forskningsverksamhet som vi fått presenterad för oss och diskuterat med våra 

tyska kollegor har givit oss uppslag till nya projektidéer. 

Samarbetsmöjligheter 

Det agrartekniska forskningsinstitutet som vi besökte i Potsdam är på många sett 

vårt eget instituts (JTI´s) motsvarighet i Tyskland. Men med skillnaden att deras 

verksamhet är större och med många fler anställda. Monika Heiermann och 

Christiane Hermann som var våra värdar vid besöket var mycket intresserade av 

samarbete med oss i framtiden och under besöket diskuterade vi inom vilka 

områden vi helst skulle vilja hitta samarbeten och gemensamma projekt. 

Även med universitetet i Kassel/Witzenhausen hoppas vi kunna hitta samarbeten 

med i framtiden. Exempelvis håller vi på och startar upp ett forskningsprojekt där 

vi ska testa ett tvågrödesystem för energigrödor. Detta odlingskoncept är utvecklat 

av forskare vid universitetet i Witzenhausen och de var mycket intresserade av 

vårt projekt och hur det fortlöper. Även för den pilotanläggning för produktion av 

biogas och fastbränsle av gräs från extensiva naturskyddsmarker som vi blev 

introducerade till under vårt besök i Witzenhausen skulle möjligheter kunna 

finnas för samarbeten i framtiden. Deras pågående pilotprojekt innehåller även en 

del för att undersöka förutsättningarna för deras metod i andra länder och vi har 

fått lämna uppgifter om Sveriges odlingsförutsättningar.  

 


