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Bioråvaror för ersättning av andra 
material och drivmedel 
Per Erlandsson, FoU-chef, Lantmännen Energi 
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Lantmännen – korta fakta 
• En av Nordens största koncerner 

inom lantbruk, maskin, energi och 
livsmedel. 

• Ägs av drygt 33 500 svenska 
lantbrukare, har cirka 10 000 
anställda och närvaro i 22 länder. 

• Omsättning (2012): 
36,5 miljarder kronor. 

• Resultat efter finansnetto (2012): 
565 miljoner kronor. 

• Ordförande: 
Bengt-Olov Gunnarson. 

• Vd och koncernchef: 
Per Olof Nyman. 
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Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord 

3 Det här är Lantmännen - 2013 

• Vi tar ansvar genom att ha kontroll i hela värdekedjan – från jord till bord. 

Insatsvaror och 
maskiner (Jordbruk) Spannmålshandel 

Försäljnings- 
marknader Tillverkning 
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Spannmål 
600 000 ton 

Agroetanol – en unik anläggning med många 
möjligheter, men etanolen utgör ännu basen  

4 

Halm 

CO2-neutral  
bioenergi 

Förnybar CO2 
200 000 ton  

Biogas  

Etanol 
230 000 m3  

Protein 
60 000 ton 

Livsmedelsindustri 
Massaindustri 
Medicin 

Nöt, svin & fjäderfä 
Fisk 
Människa 

Drivmedel 
Kemi 
Material 

Drivmedel 
Egen användning 
Biogödsel 

Agroetanol ingår i Händelökombinatet 
tillsammans med E.ON, Svensk Biogas 
och Norrköpings fjärrvärmenät och 
avfallsåtervinning. Kombinatet är en del 
av kretsloppet mellan stad, industri och 
lantbruk. 
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Dagens ämne 
 

• Drivmedel 

• Polymerer, plast 
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Utgångspunkter 
 

• Överskott av mat 

• All odlingsmark brukas inte 

• Överskott av solenergi 
till fotosyntes 

 



 

 

Andel fossil energi inom olika sektorer i Sverige, 1983-2007.  
Källa: Energimyndigheten, Energiindikatorer 2009, SCB 
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Det går att ta marknadsandelar från fossilt 
Andel fossil energi i olika sektorers energianvändning 

Källa: PROFU 
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Fossila oljeprodukter 

• Mogen marknad 

• Minskande volymer 

• ”Peak-Demand” 2006 

 

• Energieffektiva fordon 

• Urbanisering 

• Biodrivmedel 
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Biogas behöver kostnadseffektiva råvaror  
- monopol 

 

Source: Energimyndigheten 
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Kategorier plast 
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Bioplastics <1% 
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Befintliga investeringar i produkter och 
anläggningar 

• Bio-polymerer 

• Bio-monomerer 
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Pris vs Volym 
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Utmaning:  
Ta marknadsandelar på en minskade marknad 
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• Hård konkurrens för energi och material 

• Marginalmark = svårt att konkurrera ekonomiskt 

• Räcker inte med att bara vara hållbar ”Grön” 

• Produkten måste vara minst lika bra som befintliga 
- helst bättre 



Landscape LM-Energi 

Teknikläget 
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Source: IEA 
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Teknikläget, exempel 

Bio-PE Bio-PET 

Bioetanol Tereftalsyra + Bio-etandiol 
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Vad krävs för att få fart på verksamheten? 
 

• Tillväxt i ekonomin 

• Konkurrenskraftiga produkter 

• Ökad produktivitet, kostnadseffektivitet 

• PPP –Polluter Pays Principle 

• Konkurrensläge t ex GMO, Energipriser 

• Attityder & Politik (Dels politiken innehåll, men också 
långsiktighet, konsistens och samverkan med näringslivet) 
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Tack! 
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