
WORKSHOPEN OM HANTERING 
AV NÄRINGSÄMNEN OCH 

BIOGASPRODUKTION PÅ ÅLAND

Workshop, Teams • 10.2.2022

Sustainable Biogas project



PROGRAM
9:00 Välkommen och start på workshopen, Erica Scott, Two Feathers Consulting

9:05 Presentation av projektet Sustainable Biogas och mål för workshopen, Marjukka Porvari, John Nurminens 
Stiftelse

9:15 Presentation av förfarandet hittills:

o Rapport om nuläget gällande biogasproduktion på Åland, Marjukka Porvari, JNS

o Ålands näringsämneskartor (på engelska), Petrina Köngäs och Anne Liljendahl, Vahanen Environment

10:00 Gruppdiskussioner/pass 1: Vilka är utmaningarna för hanteringen av näringsämnen på Åland? 

10:45 Gruppdiskussioner/pass 2: Vilka är de lösningarna och resurserna idag – och var finns de största 
utvecklingsbehoven?

11:30 Lunchpaus

12:15 Gruppdiskussioner/pass 3: Åtgärder och möjligheter för att förbättra näringshanteringen

13:00 Presentation av gruppdiskussioner, slutsatser och nästa steg i projektet 

13:30 Evenemanget avslutas



PRAKTISKA INSTRUKTIONER

• För att säkerställa smidiga presentationer, 
håll kameran stängd under presentationer. 
Presentatören, talaren eller frågeställaren 
kan ha sin kamera påslagen.

• Efter varje presentation avsätts tid för 
frågor.

• Dokumentation av gruppdiskussionerna 
kommer också att finnas tillgänglig för 
deltagarna efter workshopen på Miro board.



PROJEKTET SUSTAINABLE BIOGAS 
OCH MÅL FÖR WORKSHOPEN

10.2.2022 – Marjukka Porvari, John Nurminens Stiftelse



Foto: Seppo Knuuttila
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1. Punktbelastning från kommunala avloppsreningsverk

- Fosforrening i  St. Petersburg och andra städer i 
Ryssland, Baltiska länder, Polen och Vitryssland

2. Punktbelastning från industri

- Gödselindustri (e.g. Fosforit i Ryssland) och
gödseltransporter

- Biogasproduktion (Sustainable Biogas)

- Hantering av utsläppen från biogasanläggningen i Lviv

- Industriell djurproduktion (Udarnik hönshus i Ryssland)

- Industriell belastning till kommunala
avloppsreningsverk (projektet BEST)

3. Diffusbelastning från jordbruk och skogsbruk

- Gipsbehandling av åkrar på Vandaån och Lundo

- Gipsbehandling av åkrar på Östersjöområden (Gypsum
Initiative)

- Gödselåtervinningsprojekt i Sydvästrä Finland

- VALVE-skogsprojekt

4. Östersjöns internbelastning

- Smartfiske av mörtfiskar i Finland, Sverige och Åland

- Projektet SEABASED

- Kustvassprojektet

John Nurminens Stiftelse har arbetat för 

att minska Östersjöns övergödning sedan 

2005 genom att reducera:



BIOGASPRODUKTION ÖKAR SNABBT

Varför biogas?

• Övergång till förnybar och fossilfri energi

• Möjligheter för cirkulär ekonomi och
näringsåtervinning

Men

• Slutprodukter av biogasproduktion dvs. rötrester är
näringsrika och kan orsaka regional ackumulering av 
näringsämnen

• Rejektvatten från biogasanläggningar kan orsaka
problem för kommunala avloppsreningsverk

• Brist på efterfrågan för rötrester kan leda till
ackumulering av rötrester till biogasanläggningar

→ risk av näringsläckager till lokala vattendrag och
Östersjön



PROJEKTET I ETT NÖTSKAL

Fokus på biogasproduktion och 

hantering av näringsämnen

Sustainable biogas-projektet 

• Biogas är en klimatvänlig energiform 

som också möjliggör återvinning av 

näringsämnen. Den kan dock utgöra en 

risk för näringsutsläpp till vattendrag 

om hanteringen av rötrester och 

avloppsvatten från biogasanläggningar 

inte planeras noggrant. 

• Främjar hållbarheten hos biogas ur 

vattenskyddssynpunkt

• Finansieras av EU:s Interreg Central 

Baltic-program

• Pågår från 2020 till 2022

• https://sustainablebiogas.eu/

https://sustainablebiogas.eu/


PROJEKTPARTNER

• Projektet genomförs genom ett finsk-lettiskt partnerskap som omfattar

• John Nurminens stiftelse  

• Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland 

• Suomen Biokierto ja Biokaasu ry 

• Biogasföreningen i Lettland

• Lettlands statliga miljötjänster 



MÅL

Sustainable biogas-projektet kommer att minska näringsutsläpp 
från biogasproduktion genom att 

gemensamt utveckla förbättrade reglerings- och 
verksamhetsmetoder

skapa verktyg för mer holistisk hantering av 
näringsbalanser

öka medvetenheten om frågan och skapa 
marknader för återvunna näringsämnen



RESULTAT

Sustainable biogas-projektet kommer att förbättra hanteringen av 
näringsämnen i produktionen av biogas genom att utveckla

Policyrekommendationer, 
både nationella och för 
hela Östersjöregionen

Nationella strategier för 
hanteringen av 

avloppsvattenbaserad 
biomassa

Kvalitetssystem för 
rötrester från biogas för att 
stödja marknadsskapande i 

Finland och Lettland

Hållbara hanteringsmetoder 
i sydvästra Finland, i 

Zemgale i Lettland och på 
Åland



AKTIVITETER OCH FÖRVÄNTADE HUVUDSAKLIGA 
RESULTAT

• Projektet hjälper nationella miljömyndigheter och biogasoperatörer att planera och 

driva biogasanläggningar på ett mera hållbart sätt. Fokus ligger på att lära av bästa 

praxis i föregångarländer och på att förbättra hanteringen av näringsämnen i 

anläggningarna genom miljökonsekvensbedömning, tillstånd och informativa 

instrument.

• Reglerande och förvaltningsriktlinjer för hållbar biogasproduktion (tillgängliga i juni 2022)

• Ett policydokument om hantering av näringsämnen vid biogasanläggningar (tillgängligt i juni 

2022)

HANTERING AV NÄRINGSÄMNEN VID BIOGASANLÄGGNINGAR

• Regionala strategier för god hantering av näringsämnen kommer att vägleda 

beslutsfattandet om biogasanläggningar så att hanteringen av näringsämnen beaktas i 

anläggningarnas planering och tillstånd.

• Näringskartor för Zemgale, sydvästra Finland och Åland (tillgängliga i augusti 2021)

• Regionala planer för hantering av näringsämnen (tillgängliga i juni 2022)

• Ett policydokument (tillgängligt i juni 2022)

REGIONALA NÄRINGSBALANSER



AKTIVITETER OCH FÖRVÄNTADE HUVUDSAKLIGA 
RESULTAT

MÖJLIGHETER TILL ANVÄNDNING OCH BORTSKAFFANDE AV AVLOPPSBASERAD BIOMASSA

•Marknadsskapande och återvinning av näringsämnen stöds av kvalitetssystem för rötrester, 

information om korrekt och optimal användning av återvunna näringsämnen och utvecklingsplaner 

för att övervinna aktuella lagstiftnings- och regleringshinder.

• Ett kvalitetssystem för rötrester för Lettland (tillgängligt i april 2022)

• Ett kvalitetssystem för återvunna gödselmedel i Finland (tillgängligt i april 2022)

• Ett policydokument om skapandet av marknad för rötrestprodukter och återvunna näringsämnen (tillgängligt 

i juni 2022)

MARKNADER FÖR ÅTERVUNNA NÄRINGSÄMNEN

• Projektet hjälper till att hitta hållbara lösningar för utmaningarna i att använda och bortskaffa 

avloppsbaserade rötrester och slam genom att tillhandahålla information och möjligheter till dialog 

med intressenter.

• Näringsutsläpp från användningen av rötrester i grönområdesanläggningar (tillgängliga i juni 2021)

• Alternativa nationella möjligheter till användning eller bortskaffande i framtiden (tillgängliga i juni 2022)

• Ett policydokument (tillgängligt i juni 2022)



MÅLSÄTTNING I DAG

• Börja skapa regionala planer för hållbar
biogasproduktion och näringämneshantering genom att:

• Identifiera utmaningar och lösningar i hantering av 
näringsämnen på Åland inom och utanför biogassektor

• Samla nya ideer och synpunkter om näringshållbar
biogasproduktion och hantering av näringsrika biomassor

• Kartlägga samarbetsmöjligheter på Åland

• Försäkra att det som produceras inom projektet är
tillämpligt och nyttigt för Åland och ålänningarna och
att de berörda parterna har varit med i görandet



UTVECKLINGSPLANER FÖR HÅLLBAR
BIOGASPRODUKTION OCH HANTERING AV 
NÄRINGSÄMNEN

Hur kan hållbarheten i biogasproduktion och hantering av näringsrika biomassor främjas med

• Regionalpolitik

• Ålands Biogasstrategi

• Planering och tillstånd av biogasanläggningar

• bästa praxis för fysisk planering (råvaror, rening av avloppvatten, känsliga mark- och vattenområden)

• Övervakningsmetoder

• Råmaterial- och rötresthantering vid biogasanläggningar

• bästa praxis för råvaruhantering, transport och lagring

• Rötrestanvändning

• bästa praxis för rötgasappliceringsmetoder och teknologier för att minimera läckage

• Information

• Etc.



Nuläget av 
biogasproduktion

på Åland



BIOGASANLÄGGNINGAR PÅ ÅLAND

Produktionsmetod Anläggning Läget 

2021

Typ Kapasitet m3/a Råvara

Samrötning Orkla Confectionery & Snacks 

Oy, Haraldsbyfabriken

På 

operation

Våt 1 400 000 Potatavfall, gödsel

Samrötning Ålands Centralandelslag, ÅCA På 

operation

Våt 670 000 Avfall från mejeriproduktion

Anläggning vid 

reningsverk

Lotsbroverket in Mariehamn På 

operation

Våt Ingen begränsning i 

miljötillstånd (425 600 in 2020)

Avlopsslam

Samrötning Svinryggens Deponi Under 

planering

Torr Up till 300 000 Bioavfall från hushåll och

restauranger, trädgårdsavfall, 

slakteriavfall, grönsaksavfall, död

fisk från fiskodling, träavfall



REGLERINGEN AV 
BIOGASPRODUKTION

• Miljökonsekvensbedömning (MKB): För 
biogasanläggningar, det finns inga krav på MKB på
Åland. Projektägaren kan dock utföra en MKB på
frivillig basis.

• Miljötillstånd: För anläggning som rötar mer än
100 ton/dygn behövs miljötillstånd av ÅMHM. 
Eftersom anläggningarna på Åland är mindre, 
gäller det ingen anläggning i dagsläget. Men 
specialvillkor för biogasproduktion har inkluderats
i miljötillstånd av företags andra operationer. 

• Spridning av rötrester regleras för kväve på grund
av Nitratdirektiv och för fosfor på grund av 
Gödselmedelförordning. De flesta farmer är med i 
EU miljöersättningssystem, som begränsar
spridning av fosfor.



AKTUELLA UTMANINGAR INOM NÄRINGSHANTERING 
VID BIOGASANLÄGGNINGAR PÅ ÅLAND

• Kväverikt rejektvatten från den avloppsslambaserade biogasanläggningen Lotsbroverket
leds tillbaka till vattenreningsprocessen som ökar den interna belastningen i 
anläggningen och begränsar mängden kväve som kan tas emot utifrån.

• Efterfrågan på slambaserat rötrest är låg. För närvarande komposteras den och används 
som underlag för gräsmatta som säljs både till privatkunder och för landskapsarkitektur.

• För tillfället, de flesta råvaror kommer direkt utan mellanlagring från tidigare processer 
till biogasanläggningar, och det finns få lagren. I framtiden, uppmärksamhet bör ägnas 
åt lagringen av råvaror (t.ex. hur lagringen täcks för att undvika näringsförluster och 
läckage) eftersom antalet lagringar ökar och ett större utbud av råvaror kommer att 
användas. 

• Det finns inga fasta lagren för rötrester, utan de lagras i mobilcontainrar som hämtas av 
slutanvändaren. Det är viktigt att beakta dräneringssystem på lagringsområden.

• Tillförsel av näringsämnen i landskapsarkitektur är inte strikt reglerad.



NÄRINGSÄMNES-
KARTOR FÖR ÅLAND

En del av Sustainable biogas 
projektet

Petrina Köngäs

Vahanen Environment Oy



ALLMÄNT

• Näringsämneskartor gör det möjligt att studera uppkomsten av kväve 
och fosfor och möjligheterna att använda dem i målområdet genom att 
ge en översiktsbild av 
– uppkomsten av biomassor som innehåller rikligt med näringsämnen och deras källor i 

området, samt av

– behoven av näringsämnen inom åkerodlingen i området, dvs. möjligheterna att 
utnyttja organiska näringsämnen på åkrarna i området.

• Genom att jämföra produktionen och användningsmöjligheterna kan vi 
se om det råder ett över- eller underskott av organiska näringsämnen i 
området.
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NÄRINGSÄMNESKARTOR

• Utgångsdata är mängden av vissa biomassor som uppkommer i målområdet, 
mängden näringsämnen som dessa biomassor innehåller och potentialen att 
använda näringsämnena som gödselmedel vid åkerbruk. Biomassor som 
studeras är:
– spillning av produktionsdjur (svin, nötkreatur, fjäderfä, hästdjur, pälsdjur, får och getter) 

– avloppsslam från bosättning 

– bioavfall från bosättning

– organiskt avfall från livsmedelsindustrin och andra industrier 

– växtavfall från jordbruket (t.ex. skyddszoner och naturvårdsåkrar o.d.)

• Dessutom områdets åkerareal och odlingsväxter per skifte, åkrarnas P-tal och jordart.

• Resultatet är en visuell översikt över hur mycket biomassa som produceras i olika delar 
av målområdet, hur mycket fosfor och kväve som finns i dem och i synnerhet hur mycket 
fosfor som kan återanvändas som åkergödsel i området. 
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POTENTIALEN FÖR ANVÄNDNING AV 
NÄRINGSÄMNEN PÅ ÅKRARNA 

Potentialen för användning beräknas på två olika sätt:

1. Beräkning som bygger på växternas fosforbehov 
– Bygger i fråga om spannmål och vallväxter på modellen i Ylivainio m.fl. (2014). För 

andra växter används en konstant faktor på 20 kg P/ha. 

2. Beräkning som bygger på åkrarnas mottagningspotential (fosfor och 
kväve)
– Bygger på de gällande gödslingsbegränsningarna som anknyter till odlingsmetoderna 

under beaktande av stallgödselundantaget. (Maximal fosfor/kvävegödsling per 
odlingsväxt, bördighetsklass och organiskt innehåll i jorden i enlighet med det 
nationella miljöersättningssystemet)
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NÄRINGSÄMNESKARTOR
• Uppgifterna presenteras huvudsakligen i 

rutnät på 5x5 km. Uppgifter om en enskild 
gård eller ett enskilt åkerskift kan inte 
härledas från rutorna.

• 307 rutor → 136 rutor i områden utan
produktion eller åker.

• Platser där stora mängder av 
näringsämnen produceras och/eller 
behandlats är också markerade på kartan 
med olika färgade symboler, t.ex. 
kommunala avloppsreningsverk och de 
största livsmedelsindustrianläggningarna, 
komposteringsanläggningarna och 
biogasanläggningarna
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PRODUKTION AV FOSFOR

• Totalt 242,5 ton/år

• Den viktigaste källan är spillning av 
produktionsdjur (69,7 % av all 
producerad P)

• Växtavfall från jordbruket 13,3 %

• Avloppsslam från bosättning 9,1 %

• Organiskt avfall från industrin 6,8 %

• Bioavfall från bosättning 1,1 %
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PRODUKTION AV KVÄVE

• Totalt 1 254 ton/år

• Den viktigaste källan är spillning av 
produktionsdjur (75,6 % av all 
producerad kväve)

• Växtavfall från jordbruket 13,7 %

• Organiskt avfall från industrin 6,9 %

• Avloppsslam från bosättning 2,7 %

• Bioavfall från bosättning 1,1 %
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FOSFORBEHOV AV
VÄXTER

• Bygger i fråga om spannmål och 
vallväxter på modellen i Ylivainio m.fl. 
(2014)

• Åkers indelade i 3 klasser efter odlad
växt
– Klass 1: Bygger i fråga om spannmål och 

vallväxter på modellen i Ylivainio m.fl. (2014)

– Klass 2: andra växter 20 kg P /ha

– Klass 3: Ingen gödning (t.ex. skyddszoner och 
naturvårdsåkrar o.d.)

• Totalt 81,8 ton P/år kan appliceras på
åkrarna
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ÅKRARNAS
MOTTAGNINGSPOTENTIAL
FÖR FOSFOR
• Enligt CAP-bestämmelserna 

(miljökompensationssystem) 
– Spillning undantaget användes inte

• Jordens bördighet för Ålands regionen
från ÅMHM Laboratoriet

• Skyddszoner och naturvårdsåkrar o.d.→
ingen gödning

• Totalt 100,8 ton P/år kan appliceras på
åkrarna

• CAP-bestämmelserna tillåter att något 
högre mängder P appliceras på åkerna
än när man använder modellen av 
Ylivainio et al. 2014 
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ÅKRARNAS
MOTTAGNINGSPOTENTIAL
FÖR KVÄVE

• Enligt CAP-bestämmelserna 
(miljökompensationssystem) 

• Organiskt innehåll i jorden från ÅMHM 
Laboratoriet

• Skyddszoner och naturvårdsåkrar o.d.→
ingen gödning

• Totalt 1 356 ton N/år kan appliceras på
åkrarna
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ÖVER- OCH
UNDERSKOTTSOMRÅDERNA
FÖR FOSFOR -
FOSFORBEHOV

• Enligt fosforbehov av växter finns det 
160,8 ton överproduktion

• Inom 123 rutor överstiger P-produktionen 
växternas behov av gödsling 
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ÖVER- OCH
UNDERSKOTTSOMRÅDERNA
FÖR FOSFOR – ÅKRARNAS
MOTTAGNINGSPOTENTIAL

• Enligt åkrarnas P mottagninspotential
finns det 141,8 ton överskott

• Inom 119 rutor överstiger P-produktionen 
de gödslingsgränser som anges i CAP-
bestämmelserna
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ÖVER- OCH
UNDERSKOTTSOMRÅDERNA
FÖR KVÄVE – ÅKRARNAS
MOTTAGNINGSPOTENTIAL

• Kvävebristen är årlig, 101 ton mer kväve 
skulle kunna tillföras åkrarna än vad som 
produceras på Åland

• Inom 89 rutor överstiger P-produktionen 
de gödslingsgränser som anges i CAP-
bestämmelserna
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SLUTSATSER

• Störst näringsöverskottsområden ligger nära Mariehamn och Saltvik

• De största underskottsområdena finns där de flesta åkrarna ligger

• Över- och underskottsområden kan ligga sida vid sida 

• Fosforhalten i organiskt avfall på Åland är cirka 2,5-3 gånger högre 
än vad som kan appliceras på åkrarna

• Å andra sidan, skulle 101 ton mer kväve kunna tillföras till åkrarna än 
vad som produceras i området
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NÄSTA STEG

• JNS börjar att skissa utvecklingsplaner för hållbar biogasproduktion och hantering av näringsämnen -
hoppas att vi kan få hjälp och ideer från er och andra berörda parter!

• Ny workshop på våren med utkast av planer för era kommentarer och synpunkter

• Färdiga planer i Juni 2022

TACK ATT DU VAR MED!



THANK YOU!


