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INFORMATION OM PROJEKTET

Botnia Näring i Kretslopp är ett gräns- 
överskridande projekt där aktörer 
från båda sidor om kvarken samver-
kar i ett biogaskluster för att bemö-
ta områdets utmaningar. Projektet 
fokuserar på utmaningarna kopp-
lade till biogasproduktionens 
restprodukt, rötresten. 

Målet med projektet är 
att försöka hitta inno-
vativa metoder för att 
förädla rötresten till en 
kommersiell resurs.

— Ett strategiskt biogaskluster för att främja  biogas-
produktion i Botnia-Atlantica regionen



Biogasanläggningar genererar stora 
mängder rötrest som innehåller vär-
defulla växtnäringsämnen såsom fos-
for och kväve. Med ny teknik skulle 
gödselprodukter från avfallsbaserad 
biogasproduktion kunna återföras till 
lantbruket som ett steg mot en cirkulär 
ekonomi.

Med allt högre ambitioner om att ställa 
om samhället mot ett mer hållbart-  
system krävs det också nya lösningar för 
att hantera de utmaningar som kommer 
med det. Om vi vill tillverka mer biogas 
och minska mängden restprodukter 
från produktionen behöver vi finna en  
process som är mer cirkulär.

Genom att stärka och utveckla befintliga nätverk 
samt insamla befintlig kunskap läggs en solid 
grund för projektets innovativa arbete. 
Ett stärkt nätverk och kunskapsutby-
te är centralt för projektets möjlig-
heter att lyckas förädla rötrest till 
kommersiellt gödsel. Olika sam-
verkansaktiviteter kommer att 
undersöka behov, utmaningar 
och möjligheter kopplat till 
rötrest i regionen. 

ten. Plast- och mikroplastinnehållet i rötrest och 
dess analysmetoder är ett annat fokusområ-

de. Demonstrationsodlingar kommer 
att genomföras i samarbete med  

naturbruksskolor i regionen för att  
undersöka kvaliteten av rötrest 

som gödselprodukt.

• En dokumenterad kartläggning av nuläget i regionen avseende  
biogasproduktion och rötresthantering

• En metod för att förädla rötrest till kommersiell gödsel 
• En ökad konkurrenskraft genom förbättrade hanteringsmetoder för rötrest 
• Ett evidensbaserat kommunikationsmaterial för att kunna öka acceptansen 

för kommersiellt gödsel baserat på rötrest 

Botnia Näring i Kretslopp ska med förståelse för slutanvändarnas  
behov och farhågor söka nya lösningar genom att ta ett helhetsgrepp om 
produktionscykeln. För att belysa och hantera dessa aspekter har projektet 
tre arbetspaket med dessa frågor i fokus. 

FÖRVÄNTADE RESULTAT

UTMANINGAR

MÖJLIGHETER Transnationellt samarbete

Metodutveckling
Metodutveckling för att testa 
och utvärdera råvaran är cen-
tralt för att möjliggöra framställ-
ning av ett säkert gödselmedel. 
För att möta detta behov kommer 
nya metoder och innovativa lös-
ningar att testas och utvärderas. Ett 
mål är att kunna presentera ett enkelt och 
snabbt sätt att mäta näringsinnehållet i rötres-

Kommersialisering 
Projektets tekniska lösning-
ar är bara halva lösning-
en, en lika viktig aspekt är 
kommunikation varför en 
marknadsstrategi för kom-
mersiell gödsel baserat på 

rötrest kommer att ta fram. 
Detta är centralt för att möj-

liggöra en vidare satsning från 
producenterna i regionen. Likaså 

behövs undersökningar om andra 
användningsområden för rötresten, 

allt för att öka acceptansen för produkten. 

Nästa steg i en ansvarsfull  
utveckling av biogasproduk-
tion är att möjliggöra en  
säker återföring av rötrestens 
näringsämnen som gödsel i 
lantbruket.

Om projektet kan lösa problemen kopplade 
till de olika föroreningarna är potentialen stor. 
Då skulle det bli möjligt att öka produktionen 
av biogas på ett hållbart och ansvarsfullt sätt, 
en viktig pusselbit i arbetet mot ett fossilobe-
roende samhälle.

Genom att först ta tillvara energin i avfalls-
produkterna och sedan utnyttja växtnäringen 
i rötresten kan vi göra substantiella bidrag till 
regional hållbarhet genom att medverka till 
ett effektiviserat kretslopp för fosfor och kvä-
ve. En implementering av detta skulle minska 
behovet av importerad konstgödsel samtidigt 
som den cirkulära ekonomin skulle stärkas.

Biogasklustret ska även samarbeta med  
naturbruksskolor för att tröskeln för att använ-
da nya gödselmedel ska blir lägre i regionen. 
Dessutom skapar samarbete och kunskaps-
utbyte möjligheter till lokala anpassningar på  
anläggningarna utifrån rådande förutsättningar.

I dag är rötresten från avfallsbaserad bio-
gasproduktion en icke lönsam restpro-
dukt, dock innehåller rötresten värdefulla 
näringsämnen såsom fosfor och kväve. 
Samtidigt klassar EU fosfor som ett kritiskt 
grundämne och mineralfosfor är en ändlig 
resurs. Dessutom produceras kväve i dag 
med fossil naturgas. 

Rötresten har således en stor potential. För 
att rötresten ska gå att omvandla från pro-

blem till resurs behövs det lösningar för att 
säkerställa att slutprodukten inte innehåller 
mikroplaster, läkemedelsrester, tungmetaller 
eller sjukdomsframkallande organismer.


