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Nu är det hög tid att berätta om Botnia Näring 
i kretslopp. Projektet startade i höstas och nu 
börjar de första leveranserna komma. Samti-
digt pågår redan en del av analysverksamheten 
och vi är på väg att starta upp de så intressanta  
demonstrationsodlingarna som kommer ge-
nomföras i samarbete med naturbruksskolor i 
regionen. I och med att projektet går in i en ny 
och mer praktisk fas tycker vi det är läge att be-
rätta mer om helheten.

  Botnia Näring i Kretslopp är ett gränsöverskridande 
projekt där aktörer från båda sidor om kvarken sam-
verkar i ett biogaskluster för att bemöta områdets ut-
maningar. Projektet fokuserar på utmaningarna kopp-
lade till biogasproduktionens restprodukt, rötresten. 
Målet med projektet är att försöka förädla rötresten 
till en kommersiell resurs. 

Projekt partners är Stormossen Ab/Oy, Yrkeshög-
skolan Novia, BioFuel Region och Sveriges Lantbruks-
universitet.

Biogasanläggningar genererar stora mängder röt- 
rest som innehåller värdefulla växtnäringsämnen så-
som fosfor, kväve och kalium. Med ny teknik skulle 
rötrest från avfallsbaserade biogasanläggningar kunna 
återföras in i lantbruket. En lösning som möjliggör det-
ta vore ett stort steg mot en mer cirkulär ekonomi.

RAPPORT, ANALYSER, STUDIEBESÖK 
OCH DEMONSTRATIONSODLINGAR
Projektet har ett uttalat mål att söka nya lösningar på ett 
befintligt problem som hämmar såväl utvecklingen av 
biogas som övergången till en mer cirkulär ekonomi. För 
att kunna finna nya lösningar behövs ett helhetsgrepp om  
produktionscykeln samt en förståelse för slutanvän-
darnas behov och farhågor. 

Rapporten
Även om detta inte är helt ny vetenskaplig mark så är 
det ett område som fått förhållandevis lite uppmärk-
samhet. Och med anledning av detta finns det ett 
stort behov av en helhetsbild över hur hanteringen av 
rötrester vid olika biogasanläggningar ser ut. Därför 
håller vi på och arbetar med en rapport över nuläget 
i kvarkenregionen. Rapporten tar också upp regelverk, 
olika analysmetoder och återvinningstekniker av nä-
ringsämnen för rötrest.

Analysera
Sedan en tid tillbaka har Yrkeshögskolan Novia börjat 
göra tester på rötrest för att undersöka innehåll och  
dokumentera relevanta mängder av bl.a. läkemedel 
och plaster. Även laboratorieförsök med utfällning av 

Ett biogaskluster på båda sidorna om Kvarken

BOTNIA NÄRING I KRETSLOPP

Partnerskap:
Stormossen Ab/Oy 
– samordnande stödpartner

Yrkeshögskolan Novia
BioFuel Region
Sveriges lantbruksuniversitet

Projekttid:
1 augusti 2019 – 30 juni 2022

Budget:
€ 933 681,
varav EU finansierar 60% genom
Botnia-Atlantica programmet

Regionala medfinansiärer: 
Region Västerbotten
Region Västernorrland
Österbottens Förbund
Härnösand Energi & Miljö
VAKIN



fosfor som struvit från rötrest har utförts. Testerna är 
fortfarande i en initial fas, men de är en viktig del för 
rötrestens framtida kvalitet och cirkulära återvinning.

Studiebesök i Sverige och i Finland
I november 2018 deltog projektmedarbetare från 
Stormossen, Sveriges lantbruksuniversitet och Bio- 
Fuel Region i en studieresa inom projektet Baltic  
Biogas Circles. Den internationella studieresan be-
sökte biogasanläggningarna vid Stormossen utanför 
Vasa, Norrmejerier och VAKIN i Umeå samt HEMAB:s  
anläggning utanför Härnösand.

Studiebesöken är en viktig del både i det transna-
tionella samarbetet och för att inom projektet kunna 
skapa sig en bild över vilka utmaningar olika anlägg-
ningar har, vilka lösningar man funnit samt vilka frågor 
som behöver besvaras för att kunna få till en bra han-
tering av rötresten.

Demonstrationsodlingarna
Nu närmar sig våren med stora steg och det är dags 
att starta upp ytterligare en fas i projektet, nämligen 
demonstrationsodlingarna. Inom ramen för projektet 
kommer det att genomföras tre demonstrationsod-
lingar, en sommaren 2020 och två sommaren 2021. 
Syftet är att vi ska lära oss mer om hur näringsämnen 
kan doseras, kvaliteten säkerställas samt hur gödsling-
en fungerar i praktiken och dess utfall.
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PÅ GÅNG
Närmast i tid ligger all så ett färdigställande och publicering 
av tidigare nämnda rapport om nuläget inom området. 
Preliminär tid för detta är i månadsskiftet maj/juni. 
Under våren här kommer arbetet med projektets  
demonstrationsodlingar att inledas. Även utfällning av 
fosfor som struvit kommer att börja testas i pilotan-
läggningen vid Novia under hösten.

Vi söker också efter samarbetspartners för att göra 
biokol/rötrest pyrolysförsök.

I slutet av april hade vi planer för en studiebesöks-
resa i Finland, men med anledning av Covid-19 så har 
dessa planer fått skjutas på framtiden. Vi har istället 
börjat planera för en digital workshop kring forskning/
hantering av rötrester till början av hösten ifall situta-
tionen kräver fortsatta restriktioner för resor.


