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Förord  
 
Detta projekt syftar till att undersöka möjligheterna för att etablera en 
biogasanläggning inom Flyingebygden baserat på hästgödsel. Inom 
bygden och dess närområde finns 5-6000 ton hästgödsel, huvudkontoret 
för kycklingkläckeriet i Sverige, stora odlingsarealer som kan lämna 
bioråvara. Därtill en knutpunkt för biltrafiken med tankställe beläget vid 
Gårdstånga rondellen. Här passerar minst 30 000 fordon per dygn. 
Flyinge Taxi har ett 20-tal gasdrivna bilar.  
 
Projektet har kunnat ge svar på frågor som ställdes och ansträngningar 
har gjorts för att kunna ansöka om medel till en testbäddsanläggning på 
Flyinge Kungsgård.  
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1. Bakgrund och förutsättningar 

I Skåne finns det flera platser med stora ansamlingar av hästar. För många 
människor är hästar en livsstil och för många är hästar en näringsgren. Stora 
ansamlingar av hästar kan vara ett problem då det produceras mycket gödsel. 
Många hästägare betalar för att bli av med gödseln och i många fall utnyttjas 
inte den näring eller den energin som finns i gödseln. Det är ett slöseri med 
resurser. Genom att göra biogas av gödseln utnyttjas både energin i gödseln och 
näringsämnena i biogödseln blir mera lättåtkomliga.  Vi får också en positiv 
klimateffekt eftersom gasutsläppen minskar. 
 
Flyingebygden är på många sätt ett centrum för hästsporten i Sverige. I området 
finns många hästar, både på Kungsgården, men också på ett stort antal privata 
gårdar och antalet förväntas öka. Flyinge Kungsgård är idag en av tre 
riksanläggningar i Sverige, med cirka 170 elever och lika många hästar.  
 
Flyingebygden har ett bra läge strax intill ESS och MAX4 investeringarna. 
Bygden har ett stort antal hästar med Flyinge Kungsgård i centrum och därtill 
huvudkontoret för kycklingkläckerienäringen i Sverige - Lantmännen 
SweHatch. Gårdstångarondellen vid E22 /104/113 är ett bra läge för 
gastankställe. Det finns planer på att via VA-SYD koncentrera 
reningsanläggningar inom Lunds och Eslövs kommun till färre och större 
anläggningar. Det finns flera verksamheter med stora energibehov. 
 
Internationellt finns kunskap om biogasproduktion från hästgödsel, som sker i 
storskaliga anläggningar. Denna kunskap kommer vi under förstudien att hämta 
hem främst från Tyskland och Frankrike, där det finns områden av samma 
karaktär som Flyinge. 
 
Hästgödsel är ett problem på många platser men hästgödseln är också ett 
problem i vanliga biogasanläggningar. Gödseln är visserligen energirik men den 
är svårnedbrytbart och svårt att pumpa p.g.a. sin relativt låga vattenhalt och sin 
höga halt av strö (halm, spån, torv m.m.). Genom litteraturstudier och från 
internationella erfarenheter är det tänkt att förstudien skall ta fram ett koncept 
för hur man kan använda hästgödsel för biogasproduktion. Flyinge skall fungera 
som ett praktiskt exempel på detta. Då tillgången på gödsel varierar under året 
blir det viktigt att komplettera med annan bioråvara främst under sommaren.  

 
Förstudien kommer att ge en bild av de möjligheter med en biogasproduktion 
som finns inom bygden.  Vi ser många intressenter och möjligheter både vad 
avser läget, förutsättningar och planer hos olika aktörer. Gröna Flyingebygden 
som är vårt övergripande projekt pekar ut lokal grön energiproduktion som ett 
viktigt område för en hållbar bygd. Förstudien syftar till att peka ut dessa 
möjligheter för olika aktörer och verka för att beskriva en produktionslösning 
som kan bli så attraktiv att den kan förverkligas.  
 
Det finns många pusselbitar inom Flyingebygden, som är viktiga för en lönsam 
biogasproduktion: 

• Flyingebygden vill vara en testbed för klimatsmarta lösningar, där 
biogas är en viktig del. 

• Det finns stor mängd gödsel inom området. 
• Det finns många gårdar, som betalar för att bli av med hästgödsel. 
• Det finns åkermark i området för spridning av biogödsel. 
• Det finns flera verksamheter med stort energibehov. 
• VASYD konsoliderar sin verksamhet i området vilket lämnar utrymme 

för samarbete eller övertagande av överbliven anläggning. 
• Det finns infrastruktur för naturgas i Södra Sandby. 
• Vid Gårdstånga finns stora trafikströmmar och ett tankställe för bensin 

och diesel, som är en lämplig placering för tankning av fordonsgas.   
• Hästgödsel kräver nya tekniska lösningar som kan få betydelse om man 

hittar en intressant lösning.  
• Det finns även tillgång till annan bioråvara inom närområdet. 
• Lågtempererad överskottsvärme från planerade ESS anläggningen på 

ett avstånd av cirka 5 000 meter. 
• Flyinge Taxi har en relativt stor fordonsflotta (24 bilar), som baseras på 

fordonsgas.  
• Flyinge Kungsgård har 100 000 besökare årligen samt cirka 200 elever 

som får utbildning som leder till arbete inom hästnäringen. Att kunna 
visa en demoanläggning för biogas baserat bland annat på hästgödsel 
skulle ha en stor effekt på spridning av biogasens fördelar inte minst till 
människor inom näringen. Skåne har fler hästar än kor och är Sveriges 
mest hästtäta region. 

• Närhet till LU/LTH och Forskningsbyn Ideon cirka 15 minuter samt 
många företag som verkar för en ökad biogasproduktion. Exempelvis 
AnoxKaldnes, SP, Biomill och bioprocess control.  
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• Region Skåne är Sveriges mest pådrivande region inom biogas och en 
testbädd/demoanläggning nära forskningscentrum i Lund skulle vara 
strategiskt.  

 

2. Sammanfattning 

Denna förstudie har undersökt förutsättningar för att etablera en 
biogasanläggning inom Flyingebygden med hästgödsel som drivkraft.  
 
Många projekt inom biogasområdet skjuts just nu på framtiden på grund 
av osäkra ekonomiska förutsättningar. Att då satsa på en test och 
demoanläggning i mindre skala, för att öka kunskapen borde vara 
strategiskt riktigt. 
 
Vårt huvudförslag är en torröttningsanläggning med placering på Flyinge 
Kungsgård, som kan leverera biogas för uppvärmning till den 
hippologiska högskolan under främst vinterhalvåret.  
 
Vi menar också att anläggningen skall vara en testbädd för biogas främst 
på sommarhalvåret och en demoanläggning för hela hästnäringen. 
Flyinge Kungsgård har uppemot 100 000 besökare varje år.  De flesta 
med koppling till hästnäringen. 
 
Biogasproduktion kan också vara en del inom den utbildning man 
bedriver inom den hippologiska högskolan i Flyinge. Kontakterna med 
forskningen och utbildningen som rör biogas och förnybar energi främst 
vid Lunds Universitet och SLU Alnarp och Ulltuna skulle ytterligare 
kunna stärkas.   
 
Lundabygdens farmartjänst som idag svarar för insamling och spridning 
av 5-6000 ton hästgödsel  inom området, har visat intresse för att driva 
en mindre biogasanläggning.    
 

Biogasforskningen vid Lunds universitet är omfattande och har visat 
intresse för en testbädd för biogas som ligger endast 15 minuters resa 
från Lund.  
 
Region Skånes vision är att biogasproduktionen inom länet skall uppgå 
till så mycket som 3 TWh före år 2020. Denna vision är den mest 
långtgående i Sverige.  
 
Inte minst i Lund finns flera företag som är verksamma inom området 
biogas, som skulle gynnas av en test och demoanläggning på nära håll. 
Ett av dessa företag är AnoxKaldnes AB, som har kompetens för att 
svara för uppförandet av en anläggning på Flyinge Kungsgård. Företaget 
ingår i Veolia med säte i Frankrike.  
 
Projektet Green Valley Flyinge skulle stärkas om en biogasanläggning 
uppfördes på Flyinge Kungsgård. Överskottsvärme från ESS skulle 
kunna användas för att hålla substratet vid rätt temperatur i 
rötkammaren.   
 
Vi söker kontakt med organisation som kan ta denna förstudie till ett 
genomförande. (Se även under punkt 25.)  

 

3. Projektidé 

En förstudie som samlar och bedömer alla förutsättningar för att etablera en 
biogasanläggning inom Flyingebygden med hästgödsel som huvudsakligt 
substrat. 
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4. Syfte 

Att bidra till lantbrukets lönsamhet och samtidigt minska utsläpp av 
växthusgaser. Att bidra till utvecklingen av Flyingebygden och öka 
möjligheterna för bilar att tanka med fordonsgas. Att bättre ta tillvara 
bioråvara, som kan användas för framställning av biogas. Att söka dra 
fördel av närheten till ESS och MAX4 och den överskottenergi som kan 
komma därifrån via kylvatten.  
 
 

5. Flyingebygden  

Flyingebygden är ett 45 km2 stort område strax utanför Lund och Eslöv. 
Tankstället vid Gårdstångarondellen ligger strategiskt vid en trafikpunkt 
som är mycket väl trafikerad med över 30 000 fordon per dygn. Här 
finns också från och med 2015 en busshållplats för Skåneexpressen 1 o 2.  

 
Flyingebygden ligger strax utanför Lund och Eslöv. Kommungränsen 
går väsentligen i Kävlingeån. Inom bygden finns cirka 2 000 invånare, 
främst bosatta i sju mindre orter Flyinge, Flyinge Kungsgård, Flyingeby, 
Holmby, Gårdstånga, Getinge och Roslöv. Bygden definieras av 
postnummer 247 47, 247 93 och 247 97.  
 
 
 
 
 
 



 
 

Gröna Flyingebygden pekar ut bygden som en testbed för klimatsmarta 
lösningar. Bygden ligger precis utanför Lund och ESS. En 
biogasanläggning skulle vara ett bra tillskott i en sådan testbed. Flyinge 
är välkänt för sina hästar och är troligen Sveriges mest hästtäta bygd.  

6. Mål med förstudien 

Att om förstudien visar på att det finns goda förutsättningar för en 
biogasanläggning för produktion av fordonsgas också finna en part som 
önskar genomföra ett sådant projekt.  
 

7. Varför genomföra förstudien  

 
Flyingebygden är känd som ett hästcentrum i Sverige. Baksidan med så mycket 
hästar på en begränsad yta är att hanteringen av gödseln är ett problem. Gödsel 
är en resurs både som gödningsmedel och som energiråvara. Med dagens 
hantering tas inte energin tillvara och inte heller på ett optimalt sätt alla 
näringsämnen. Ett sätt att både använda energin och näringsämnena i gödseln är 
rötning för att utvinna biogas. Biogasen är energirik och restprodukten 
biogödsel är ett bättre gödningsämne än ren gödsel. I närheten finns också stora 
mängder kycklinggödsel och mycket åkermark som kan leverera råvara till en 
biogasanläggning.  
 
Flyingebygden har ett utmärkt läge precis intill MAX4 och ESS. Vi söker 
etablera Gröna Flyingebygden som en grönt, klimatsmart hållbar bygd. I detta 
syfte söker vi få intressanta etableringar till bygden, som en visningsbygd. Grön 
energi är ett viktigt sådant område, där vi tycker att vi har goda förutsättningar 
till att det skall kunna gå att etablera en biogasanläggning. Inom bygden finns 
också verksamheter som har stora behov av energi samt ett tankställe för 
drivmedel vid Gårdstånga-rondellen. Flyinge Kungsgård förbrukar omkring 2,2 
GWh elenergi/årligen.   
 
Biogas från gödsel är en klimatsmart åtgärd. Gröna Flyingebygden är ett projekt 
som syftar till att testa klimatsmarta lösningar i verkligheten.  

Närheten till ESS gör Gröna Flyingebygden extra intressant. Flyinge är känt i 
hästkretsar och många hästintresserade kommer hit. Överskottsvärme från ESS 
behöver kunna användas i verksamheter inom närområdet. En 
biogasanläggning behöver energi till rötningsprocessen.  
Förstudien medför att möjligheterna inom bygden kan lyftas fram och 
analyseras i samband med andra planer i Skåneregionen.  
Att förstudien kan peka ut en möjlig ekonomiskt hållbar lösning på en 
biogasetablering inom bygden. 
Att en storskalig biogasanläggning kan få ett extra värde som visningsanläggning 
inte minst för andra hästanläggningar i Skåne och Sverige. 
  
 

8. Energiproduktion i EU, Sverige och Skåne  

För att förstå hur stora behov av energi som vi har på en global 
energimarknad så behöver man ha lite jämförelse siffror.  
 
El-produktionen i EU27 är 2500 TWh och i Sverige 150 TWh ( 6%). 
Sveriges befolkning är cirka 2% av EU27.  
I Sverige spolas 110 TWh bort som överskottsenergi i samband med 
energiproduktion. Vid cellulosa tillverkning är det 25% av energin som 
kyls bort.  
 
EU svarar för 15% av utsläppen av klimatpåverkande gaser i världen.  
Det går bra att avskilja CO2 från naturgas men svårt att lagra gasen på 
ett säkert sätt. Främsta problemen är att lämpliga lagringsområden berör 
flera länder eller att områdena ligger till havs.  
 
Färdplan Biogas för Skåne län anger att man önskar producera 3 TWh 
biogas år 2020. 1 TWh = 1000 Gwh 
 
Som jämförelse kommer ESS att förbruka kanske så mycket som 300 
GWh per år, varav hälften hamnar i 55 °C kylvatten, som behöver kylas 
till 10 °C, för att kunna återinföras i anläggningen som kylvatten.   
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Som jämförelse kan man uppskatta att 1000 moderna villor förbrukar 
högst 10 GWh per år för uppvärmning.  
 

8a. Omvärldsstrategier och aktörer 

EU börjar alltmer förstå att man behöver bli självförsörjande på energi 
och att alla EU länder behöver hjälpas åt och skapa en inre 
energimarknad. Tyskland har bestämt sig för att avveckla kärnkraften. 
Intresset för fossilfria energikällor ökar.    
 
Färdplan Biogas Skåne, som drivs av Region Skåne siktar mot en 
biogasproduktion år 2020 i Skåne på 3 TWh, som skapar 3 300 
arbetstillfällen och omsätter 6,6 miljarder kronor. Biogasen räcker till 300 
000 bilar, 7 500 bussar samt 9 000 lastbilar.  För att nå detta mål så krävs 
en långsiktig nationell politisk satsning som stärker viljan att satsa hos 
aktörerna. En sådan satsning ser vi inte ännu, varför det ser dystert ut att 
nå detta mål. Dock, Skåne är Sveriges duktigaste region då det gäller att 
satsa på biogas och Jordbergaanläggningen är störst i Sverige och bland 
de 3-4 största inom Europa.  
 
Hästföretagarna i Göteborgsregionen och Tecnofarm har genomfört en 
större studie, som visar hur man kan använda hästgödsel och då även 
beaktat hästgödsel som producerar biogas i en torrötningsanläggning. 
Denna studie av Per Wennerberg och Catarina Dahlander blev klar 
2013-05-08.  
 
Utdrag ur rapportens sammanfattning.  
Hästföretagarna i Göteborgsregionen gjorde under 2012-2013 en enkät till 
hästföretagarna i 15 kommuner i och runt Göteborg, där 116 hästföretagare svarade 
med totalt 2032 hästar. Kostnaden för hästgödselhantering per häst och år var 160-
6006 kr med ett medelvärde på 980 kr. Dessa hästar producerar uppskattningsvis 
18 700 ton färsk gödsel per år.  
 
Förbränning i biobränslepannor är det billigaste sättet för hästägarna att bli av med 
gödseln. Vi förbränning har den ett värde på 300-500 kr/ton beroende på 

transportavstånd. Men i dagsläget är det inte tillåtet att förbränna gödsel utan ett 
miljötillstånd för varje panna. Ett sådant tillstånd är både dyrt och tidkrävande 
varför det i praktiken inte är genomförbart för mindre anläggningar.  
 
Kostnaden för lagring och spridning på närliggande åkermark är det näst billigaste 
för hästägarna uppskattas till 70 kr/ton färsk hästgödsel (700 kr/häst, år).  
 
En tänkt biogasproduktion i Göteborgsregionen på 8600 ton hästgödsel skulle 
inklusive gödselhantering och uppgradering till biometan som drivmedel kosta ca 1 
kr/kWh. Med dagens pris på fordonsgas finns det möjlighet till lönsamhet. 
Torrötning rekommenderas för att hålla nere volymerna och undvika problem med 
sand & grus.  
 
Kommersiell kompostering är det dyraste alternativet med en kostnad på 230 kr/ton 

r). Med bättre logistik och organisation bör det gå att sänka 
on gödsel (1000 kr/häst, år). 

gödsel (2300 kr/häst, å
denna kostnad 100 kr/t
Kan ge 3300 jobb. 
Kraftringen har planer på en biogasanläggning i Dalby. Inför denna 
förstudie fanns planer på en stor fullskalig anläggning baserat på substrat 
från närområdet, bland annat hästgödsel. Planerna har dock efterhand 
tonats ned och ligger passiva.  
 
SYSAV samlar årligen in cirka 100 000 ton matavfall som förvandlas till 
slurry för våtrötning. Man har planer på att bygga en egen anläggning i 
Malmö men har flera gånger tagit beslut att senarelägga planerna.  
Rötningen sker idag via anläggning i Kristianstad, vilket medför 
fördyrande transporter.  
 
 
E.ON planerar att bygga en anläggning för produktion av andra 
generationen biogas – genom förgasning av fasta biobränslen. 
Anläggningen planeras för en kapacitet upp till 200 MW – eller 1,6 TWh 
producerad biogas och med möjlig driftsättning år 2015/2016. (från E.ONs 
hemsida i april 2015). Det finns dock en tydlig tvekan att genomföra 
planerna. E.ON vill se en tydligare efterfrågan hos konsumenterna innan 
man sätter planerna i verket.  
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8b. Siffror om biogas från hästgödsel  000 lastbilar 
årligen. 
En normal svensk häst producerar 10 ton färsk gödsel per år med en 
volymvikt på 500 kg/m³. Årsvolymen blir då 20 m³/häst. Om man har 
200 hästar skulle det bli 4000 m³ eller 2 000 ton.  
 
Biogas bildas vid rötning av organiskt material under syrefria 
förhållanden. Biogas består i huvudsak av 50-70% metan och 30-50% 
koldioxid.   Processen är mycket energieffektiv och kräver därför normalt 
tillskott av värme, för att ha optimala förhållanden. Normalt rötar man 
antingen med en mesofil process vid ca +37°C eller vid en termofil 
process vid ca +55°C. Den mesofila processen är stabilare och 
långsammare medan termofila är känsligare och snabbare. En snabbare 
process ger en kortare uppehållstid i rötkammaren och medger en 
mindre rötkammarvolym alternativt en högre kapacitet i anläggningen. 
 
1 ton hästgödsel ger 100 m³ biogas, vilket motsvarar ca 65 m³ ren metan, 
som har ett energivärde på 638 kWh.  
 
Om vi samlar hästgödsel från cirka 800-1000 hästar får vi ett underlag till 
en biogasanläggning på 8 000 ton hästgödsel/år. Ren produktionskostnad 
inklusive hygienisering i anläggningen uppskattas till 16,5 MSEK.  
Energivärdet i gasen blir 5,1 GWh till ett pris av 32 öre/kWh. 
En uppgradering av denna biogas till fordonsgas kostar ytterligare ca 4 
MSEK. Detta ger en total produktionskostnad av 40 öre/kWh. Därtill 
kommer kostnader för transport till macken och drift av denna på cirka 
25 öre/kWh samt kostnader för insamling av gödseln som beräknas till 
36 öre/kWh. Totalt 101 öre/kWh + moms.  
Totalt produktionspris 126 öre/kWh inkl moms. 
(angivna priser ovan från Tecnofarms utredning 2013)  
 
Snittpriset för biometan (mars 2015) för fordonsgas är 1,30 kr/kWh inkl 
25% moms. Priset exklusive moms är 1,04 kr/kWh.  Priset anges normalt 
i enheten kr/kg vilket i energivärde motsvarar 1,5 liter bensin. Ett 

genomsnittligt gaspris (mars 2015) på 17 kr/kg motsvarar då ett 
bensinpris på 11.30 kr/liter.  
 
1 kg fordonsgas = 13 kWh. 
1 liter bensin = 8,94 kWh 
1 liter diesel = 9,80 kWh  
1
1
 

 kg fordonsgas = ca 1,5 liter bensin 
 kg fordonsgas = ca 1,3 liter diesel 

Priset på bensin har fallit, viket inte gynnar priset på gas. Som jämförelse 
ett biogaspris på 1,60 kr/kWh ger ett pris i macken på 20,80 kr/kg, vilket 
motsvarar bensinpriset 13,80 kr/liter. Energivärdet i gasen kan variera så 
det behövs en marginal till bensinpriset. Dessa antaganden är generella 
och i varje specifikt fall kan kalkylen bli annorlunda.  
 
Formeln  S + G/E + U + T -  B + V + M = P  söker spegla hur 
kostnaderna för gasen fördelas på olika delar.  
S = substrat och insamlingskostnad 
G/E = kostnad för direkt produktion, där E är ett mått på effektivitet, 
där E normalt är lika med 1.  
U = kostnad för uppgradering 
T = kostnad för försäljning 
B = biogödsel som kan ge en intäkt, särskilt om den kan förädlas till 
biogödsel+ 
V = vinst för långsiktig hållbar ekonomi 
M = moms på vinsten 
P = total kostnad  
 
Formeln  Gasutbytet / tid = effektivitet  vill spegla möjligheten att 
förbättra processen,  genom att tillföra en lämplig katalysator, som 
gynnar processhastigheten och gasutbytet. Detta ger också ett lägre 
gasläckage från rötresten, vilket också är gynnsamt.  
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8c. Flyingebygdens fördelar för gasproduktion 

Bygden har en stor andel hästgårdar och hästar. I projektet Ridled i 
Flyingebygden gjordes en inventering och en uppskattning av tillväxten 
av antal boxplatser och hästar.  
Inventeringen är gjord genom intervjuer med ett flertal personer och i 
vissa fall har uppskattning gjorts efter observation på plats. Resultatet bör 
ha en god noggrannhet med en mindre felmarginal. 
Antalet hästplatser i tabellen är antalet möjliga hästar, alltså antalet 
boxplatser på varje gård. Antalet hästar inom området är idag cirka 675, 
vilket ger en beläggningsgrad på cirka 75% i genomsnitt för hela 
Flyingebygden.  
 

Bedömningen av den framtida utvecklingen bygger både på planerad 
nybyggnation enligt kommunernas översiktsplaner och en uppskattad 
ytterligare utveckling av antalet hästgårdar inom de fyra sektorerna. 
 
Inventeringen gjordes år 2012 och nu tre år senare så är bedömningen 
mera pessimistisk. Flyinge Kungsgård är motorn för hästnäringen inom 
Flyingebygden. Det lokala inflytandet över verksamheten har minskat 
och kommer att minska ytterligare. Vad det kommer att betyda är idag 
svårt att veta men risken att motorn saktar in är betydande.  
 
Flyingebygden har ändå en stor täthet vad gäller hästar på en begränsad 
yta och om en betydande andel av den hästgödseln som är lämplig för 
torrötning kunde insamlas borde en anläggning för 6-8 000 ton kunna 
etableras, som i så fall kan producera gas motsvarande 4-5 GWh.  
 
Genom att man även inom bygden har en lämplig plats för gastankning 
vid Gårdstångarondellen kan man uppnå fördelar båda vad gäller 
insamling och försäljning.  
 



 
 

 
 Nuläge Ökning Framtid 

Sektor Antal 
häst-

platser 

Antal 
häst- 

gårdar 

Antal 
häst- 

anlägg-
ningar

Antal 
häst- 

platser

Antal
häst-

gårdar

Antal 
häst- 

platser

Antal
häst-

gårdar

A 166 25 2 100 25 266 50 
Flyinge 

Kungsgård
270   1 1   270 1 

B 274 36 2 80 20 354 56 
C 119 17 6 40 10 159 27 
D   68   4 2 8 2 76 6 

Totalt 897 83 13 228 57 1125 140 

 

 
Fördelar 
En anläggning på cirka 8 000 ton, vilket motsvarar hästgödsel från minst 
800 hästar inom Flyingebygden verkar realistiskt med tanke på alla de 
tillkommande hästar som också årligen besöker Flyinge vid olika events.  
 

Gastankning vid Gårdstånga skulle vara synnerligen önskvärd och en 
permanent gasledning dit från produktionsanläggningen kunde sänka 
distributionskostnaderna.  
 
Insamlingskostnaden blir lägre eftersom det ansamlas cirka 3000 ton 
hästgödsel på Flyinge Kungsgård.  
 
Cirka 100 000 personer besöker Flyinge varje år. En biogasanläggning 
här skulle få uppmärksamhet då en stor andel av dessa personer har 
någon koppling till hästnäringen.  
 
Biogödsel+ 
En rötrest som kan säljas bland annat lokalt hos Flyinge Plantshop, som 
har en betydande försäljning av allt för trädgården och offentliga miljöer.  
 
Gödselgasstöd 2015 
Den som driver en biogasanläggning och rötar gödsel kan ansöka om att 
få delta i ett projekt och söka gödselgasstöd. Syftet är att skapa dubbel 
miljö- och klimatnytta genom att minska metanutsläpp från gödsel. Det 
ska också minska behovet av fossila energikällor. Dock är stödet ännu 
inte helt fastställt. (källa Jordbruksverket) 
 
Nackdelar 
Svårt att hitta en entreprenör, som långsiktigt är villig att ta på sig jobbet 
att driva en mindre anläggning baserat på hästgödsel. Farmartjänst har dock 
visat intresse.  
 
Inget intresse våren 2014 från ordförande på Flyinge Kungsgård för 
biogasproduktion. I stället planer på att installera förbränningsanläggning 
för hästgödsel och pellets. Man har dock fått en ny styrelse från april 2015 och 
planerna på gödselpanna har ej ännu realiserats.   
 
Kraftringens planer på stor biogasanläggning i Dalby och därmed behov 
av substrat. Kraftringens planer ligger fortfarande  på is 
 
Vårt förslag testbädd biogas avvisades av ordförande Flyinge Kungsgård.  
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Vinnovas utlysning testbädd biogas Q2:2014 drogs tillbaks. Ny utlysning 1 
juni 2015 
 
Viss osäkerhet vad gäller framtida tillgång på hästgödsel med finhackad 
vetehalm, som är optimalt för torrötning vid biogasproduktion.  
 
Komplettering av substrat kommer att behövas under sommaren, vilket 
fördyrar substratkostnaden.  
 
Hästar som tillfälligt kommer till Flyinge Kungsgård använder 
huvudsakligen spån som strömedel. Mängden spån blir också hög, då det 
tillfälliga hästbesöket ofta inte fullt ut brukar strömedlets kapacitet. 
Gasutbytet minskar från 48 Nm3 metan/ton gödsel med halmpellets till 
24 Nm3 metan/ton med spån. 
 
Active stable är en ny form av stall, som underlättar skötseln av hästar. 
Framgent kan denna form av hästhållning bli mera populärt och bidra till 
att insamlingen av gödsel blir enklare och därmed billigare.  
 
Biogödsel+ är en produkt som skulle kunna utvecklas och innebära en 
mera gynnsam kostnadskalkyl.  Man skulle vinna både vad gäller faktor 
E och faktor B i formeln ovan. Här krävs dock mera undersökningar. 
Gissningsvis kan E öka från 1 till så mycket som 2 och B+ representera 
ett värde 2-3 gånger högre än värdet på B (kvalificerad gissning!).   
 

9. Hur kan projektet utveckla lantbruket 

Fler hästgårdar gynnar landsbygden på olika sätt och genom att göra 
hästhållningen mindre kostsam, så kan fler vilja bosätta sig på 
landsbygden och driva hästgård.  
 
Genom att tillföra en katalysator, som både gynnar biogasproduktionen 
och ger en biogödsel+ med förbättrad kvalitet för odling, så kan 
lantbruket och den ekologiska odlingen gynnas.  
 

En testbädd för biogas som kan använda överskottsvärme från ESS och 
hästgödsel från Flyingebygden skulle kunna spegla att de goda 
förutsättningar, som finns tas tillvara.  
 
Att hitta en optimal katalysator med de goda egenskaper som pekas ut 
ovan kommer att kräva en betydande forskningsinsats, som på sikt kan 
bli mycket lönsam och även bli en exportprodukt. Flyingebygdens närhet 
till Lunds Universitet och Lunds tekniska högskola samt forskningsbyn 
Ideon är gynnsamma.  
 

10. Värdet för miljön och omställningen 

En biogasanläggning som baseras på rötning av matavfall, gödsel, 
odlingsrester, växtdelar och liknande är mycket gynnsam för miljön.  
Miljön och klimatet gynnas av ett minskat utsläpp av metangas. Att ta 
tillvara metangasen och använda denna som bränsle i fordon är optimalt 
då gasen är en förnybar energikälla, som av bilmotorn omvandlas till en 
ofarlig restprodukt. CH4 + 2O2 ---> CO2 + 2H2O + värme 
 
Bilar för gasdrift kan även köras på metangas som kommer från 
naturgas, som dock inte är fossilfri.  Exempel på sådan gas är den i USA 
så omtalade skiffergasen. Framställningsprocessen är dock dyrbar och 
innebär stora risker för miljön inte minst i form av metangasläckage och 
förgiftat grundvatten.  
 
Omställning till lokalproducerat skulle gynnas om vi kan använda en 
fossilfri biogödsel+ med ett rikt utbud av viktiga näringsämnen som 
odlade växter lätt kan ta till sig.  
Biogasanläggningen kan då om man så vill ses som en biogödselfabrik 
och på så sätt aktivt bidra till omställningen på dubbla sätt.  
 
Insamlingen av substrat sker i närområdet, liksom produktionen och 
försäljningen av biogasen samt produktion och användningen av 
biogödsel+.  Man får då ett slutet kretslopp, som gynnar miljön.  
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Odling av grönsaker kommer sannolikt i framtiden att ske i alltmer 
optimala odlingsmiljöer, gärna i rurbana områden. Biogödsel+ blir en 
viktig del i sådana växthus.  (Plantagon är ett företag som bygger 
växthus på höjden, där odlingsförhållanden och arbetsinsatser kan 
optimeras).  
 
Genom skiktning av rötresten i en särskild för ändamålet lämplig tank 
borde biogödsel+ kunna utvinnas som är lämplig i olika sammanhang.   

 

11. Målgrupper 

En testbädd för biogasproduktion inom Flyingebygden, skulle kunna 
inspirera andra hästbygder och hästkommuner att starta egen 
biogasproduktion. Andra hästbygder och hästnäringen blir en målgrupp.  
 
En testbädd som fokuserar på både effektiv rötning och att producera en 
värdefull biogödsel+ skulle kunna ge ett bra bidrag till omställning, både 
vad avser drivmedel och gödselmedel. Ekologiska odlare blir då en 
målgrupp.  
 
Forskning och utveckling i södra Sverige, som kan skapa nya produkter 
och tjänster.  
 
Stimulera aktörer inom region Skåne att bidra till målen i färdplanen för 
biogas.  
 

12. Projekttid 

Projekttid från november 2011 – maj 2015 
 

13. Aktiviteter 

Projektet har haft ett antal aktiviteter, som kan sammanfattas sålunda.  
 
Studiebesök och studieresor 
 
Blekinge – Mörrum  5 september 2012 
Blekingeresan 19 juni 2013 
Baskemölla 22 maj 2014 
Samsø 7-8 oktober 2014  
Samsø 5-9 maj 2015 
  
Mörrum 5 september 2012 
 
SLU Alnarp arrangerade en studieresa till Mörrum Södra Cells 
anläggning där man visade hur man kunde dra nytta av överskottsenergi 
från cellulosafabriken i en 6 ha stor tomatodling under glas. Många 
viktiga kontakter skapades också.  
 
 
 
Blekingeresan 19 juni 2013 
 
Resan gjordes för att studera torrötning vid två anläggningar. Dels 
Flingas containerlösning för hästgödsel men också VMABs anläggning 
utanför Mörrum, som rötar våtfraktionen från hushållsavfall.  
 
 
Flingas containerlösning. Anläggningen dock inte i bruk 
 
 
 
VMABs anläggning i Mörrum ger bättre gasproduktion än man 
beräknade under planeringsstadiet.  
 
Siffrorna från 2013 är att 15 000 ton substrat behandlats.  
Fordonsgas: 50 öre/kWh 
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Restprodukter (jord): 495 kr/ton 

I dagsläget tillförs knappt något park- och trädgårdsavfall alls och 
matavfall är den huvudsakliga råvaran. 
Matavfallet, som levereras i papperspåsar, sönderdelas och siktas i 80mm 
sikt för att få bort eventuella föroreningar, exempelvis plast. 
Avfallet rötas i två stycken reaktorer (på grund av driftsproblem 
är bara en av dem i drift vid vårt besök) under 27 dygn vid en 
termofil (55°C) process. Därmed behövs ingen separat hygienisering. 

 
Torrötningsdag i Baskemölla 22 maj 2014 
 
Man har köpt en containerlösning från Flinga. Anläggningen var ej 
driftsatt ännu. Man planerade för att ansluta en gasledning till ekobyn i 
Baskemölla. Ulf Pyk hade dock ännu inte alla tillstånd klara och Flinga 
har gått i konkurs. Osäkert om anläggningen kommer igång.  
 
Studieresa Energiakademin Samsø 7-8 okt 2014 
Den danska ön Samsø är världskänd, för att på tio år ha blivit helt 
självförsörjande med lokalproducerad energi. Nyckel till framgång har 
varit en process baserad på social mobilisering och starkt lokalt ägarskap. 
Hur har den mobiliseringen gått till, organiserats och bidragit till den 
lokala ekonomin? Centrum för Publikt Entreprenörskap (CPE Skåne) 
bjöd intressenter på en resa till Energiakademin på Samsø, som på plats 
berättar om hur de jobbar med deras energiprojekt och sociala 
mobilisering. Det blir en heldag med föreläsningar, workshops och 
studiebesök på allt från solcellsparker till lokala värmeanläggningar. Man 
planerar även för att starta en egen biogasanläggning.  
 
 
 
Konferenser 
 
Alnarp 31 januari  2012  
Simrishamn 25 februari  2012 
Alnarp 18 juni 2012 
Ystad-Saltsjöbad  22 mars 2012 
Lund 16 januari  2013 
Göteborg 26 april 2013 
Harlösa 5 februari 2104 
Alnarp  3 juni 2014 
Alnarp  29 sept 2014  
Samsø 7-8 okt 2014 
Malmö 21-22 april 2015 
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Den kanske viktigaste konferensen - den 26 april 2013 under Euro-Horse 
på Svenska Mässan i Göteborg där Tecnofarm redovisade sin slutsatser 
och erfarenheter av hur hästnäringen bäst skulle kunna minska sina 
kostnader från hantering av hästgödsel.   
” Vid studiebesök i Tyskland visade det sig att hästägarna inte behövde betala något 
för att bli av med gödseln till komposterings och biogasanläggningar. Detta tyder på 
att det skulle kunna gå att reducera eller rent av eliminera dessa kostnader även i 
Sverige. ”  utdrag ur rapporten.  
 
Konferensen i Ystad-Saltsjöbad pekar framförallt på Skånes färdplan för 
biogas på 3TWh.  Fordonsflottan i Sverige förbrukar årligen 90 TWh 
45% av oljeimporten går till transporter på vägar.  
 
Reflexion: Om all fossilolja skall ersättas med fossilfri gas så innebär det 
30 gånger mer än vad Skåne tänker satsa. Skånes satsning motsvarar då 
3% av hela energibehovet på vägarna. Skåne har ju de allra bästa 
förutsättningarna i Sverige.  
 
Ett stor biogasanläggning med uppgradering till fordonsgas behöver vara 
på 60Gwh för att bli riktigt lönsam. Alltså skulle det räcka med 50 
stycken sådana i Skåne för att nå målet.  
 
Hur stor är då en 60 GWh anläggning? Någon talare menar att 3TWh 
kräver investeringar i storleksordningen 10 mdr eller 3 miljoner per 
GWh. 
 
Från biogaskonferensen i Lund den 16 januari 2013 hämtar vi att Skåne nu 
har uppnått 0,35 TWh av de 3 TWh man önskar nå 2020.  Lunds 
Energi skulle vilja bidra med 0,060 TWh till en kostnad av 2 
MSEK/GWh i sin planerade Dalbyanläggning, som skulle drivas med 
svingödsel + bioavfall från lantbruket. Pia Sandell Region Skåne 
meddelar nu april 2015 följande: 
”Enligt SWECOs utvärderingen av färdplanen har de gjort en uppskattning att Skåne 
producerar ungefär 0,45 TWh idag. De projekt som har tillkommit under 2014 är 
Jordberga och utbyggnaden av NSR.” 
 

Från Alnarp 3 juni 2014  rapporterades möjligheter att använda 
grönmassa från särskilda snabbväxande växter som elefantgräs. 
Biomassa från marginalmarker eller andra grödor som kunde odlas i 
växtföljden.  
 
Alnarp den 29 september behandlas park- och trädgårdsavfall, som möjlig 
råvara för biogasproduktion. 
Harlösa 5 februari 2014 Ekovisionsdagen 
 
Konferensen behandlar möjligheten att Vombsjösänkan blir Unesco 
biosfärområde. Där Flyingebygden blir entré från väster via E22 
Gårdstångarondellen. Ett biosfärområde drivs av lokalt engagemang 
kring natur och kultur. Kommunerna Sjöbo, Eslöv och Lund är 
engagerade i att driva processen. Lokala utvecklingsgrupper från 
Flyingebygden, Harlösatrakten, Södra Sandby och Vombbygden blir 
viktiga partners för kommunerna.  
 
 
Besök och kontakter inom närområdet 
 
Projektet har haft täta besök och samtal med Flyinge Kungsgård, främst 
fastighetschef Sune Hagström och vd Marianne Lilja Wittbom.  
 
Lantmännen Swehatch, som har sitt huvudkontor i Flyinge kläcker 
kycklingar. Vi har fört samtal med vd Erik Hult.  
 
Samtal med Lundabygdens Farmartjänst i Södra Sandby Håkan 
Wahlman som är en viktig aktör för insamling av hästgödsel med goda 
kontakter inom hela Flyingebygden.  
 
MERAB vd Bengt Svensson, som producerar 3500 ton slurry från 
insamlat hushållsavfall. (2014) 
 
SYSAV Katarina Hansson, som visat intresse för katalysator, som kan ge 
en biogödsel+. SYSAV producerar uppemot 100 000 ton slurry, som 
skickas till Kristianstad. (2014)  
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AnoxKaldnes, vd Jacob H. Bruus som tecknat samarbetsavtal med 
Flyinge Utveckling, för att uppföra en testbädd för biogas. (2014) 
 
Biogas Syd, Desiré Grahn som informerats om projektet och 
möjligheterna med att ta fram en katalysator. (2015) 
 
Lunds Universitet Prof. Lovisa Björnsson, som i PM beskrivit sitt stöd 
för en testbädd för biogas i Flyinge.  
 
Flyinge Taxi, Michael Nilsson, som har behov av biogas till företagets 
fordonsflotta bestående av ett 20-tal gasdrivna taxibilar.  
 
Kraftringen, Göran Strandberg informationsutbyte (2013) 
 
E.ON Sonny Strömberg, informationsutbyte kring biogas (2013) 
 
SP, Ideon  Karin Willquist och Gunilla Henrikson informationsutbyte 
kring biogas.  

14. Bioråvara i närområdet 

Hästgödsel är det substrat man i första hand förknippar med 
Flyingebygden. Uppskattningsvis 5-6 000 ton1 finns att tillgå. Mängden 
varierar över året liksom vilken typ av strömedel man använder. 
Volymen är då 10-12 000 m3 varav troligen mer än hälften från Flyinge 
Kungsgård. Det har blivit mer torv och spån och mindre halm under de 
senaste åren.  
 
Biologiskt avfall från kycklingkläckeri, vilket idag tas om hand av 
Farmartjänst.  
 
Odlingsrester från lundaslättens jordbruksmark.  

 
1 Siffran kommer från Lundabygdens Farmartjänst, som har många kunder inom området. 

15. Andra aktörer som verkar inom området 

Kraftringens planerade biogasanläggning i Dalby, som dock inte ännu 
realiserats.  
 
MERAB, som samlar in hushållsavfall och årligen producerar 3500 ton 
slurry för våtrötning hos Bröderna Strid i Höör.  
 
Källby Reningsverk producerar biogas från avloppsslam motsvarande 
7,5 GWh.  
 

16. Teknisk lösning 

En testbädd för biogasproduktion och produktion av en biogödsel, som 
tillför värdefulla näringsämnen och bakterier. 
 
Under projektet har vi tillfrågat flera företag med specifik kompetens att 
uppföra en testbädd  och valde efter noggrann utvärdering att låta 
AnoxKaldnes hjälpa oss med uppförandet av en testbädd.   
Nu blev Vinnovas utlysning inställd och styrelseordförande Flyinge AB 
tackade nej varför AnoxKaldnes uppdrag föll. 
 
Under processen att välja företag skissade AnoxKaldnes på en lösning 
som fastighetsansvarig på Flyinge Kungsgård godkände.  
De tekniska förutsättningarna förelåg.  
 

17. Placering av anläggningen  

Flyinge Kungsgård är den mest naturliga platsen för en testbädd. Här 
finns behov av biogasen och här finns också tillgång till substrat i form 
av hästgödsel. Därtill har man årligen uppemot 100 000 besökare som i 
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huvudsak är verksamma inom hästnäringen och intresserade av att se 
och dra lärdom av en biogasanläggning, som baseras på hästgödsel.  
Därtill sköter Lundabygdens farmartjänst omhändertagandet av gödseln 
inom bygden och visade tidigt att man skulle kunna vara intresserade av 
att lära sig sköta en biogasanläggning inte minst om den placerades på 
Flyinge Kungsgård.  
 
Det har varit svårt att motivera annan placering.  

 

18. Ekonomiska beräkningar för uppförande 
och drift 

AnoxKaldnes tog fram en preliminär kalkyl för en testbädd, som slutade 
på cirka 5 MSEK.  
 
En större anläggning för hästgödsel som beräknas ge omkring  5 GWh 
beräknas till 10-12 MSEK i investeringskostnad.  
 
Eftersom vi inte kunde fullfölja planerna har vi inte gått vidare med att 
fördjupa de ekonomiska beräkningarna.  

19. Huvudmannaskap för genomförande 

Enligt vårt samarbetsavtal, skulle AnoxKaldnes ha huvudmannaskapet 
för genomförandet.  
 
Företaget är dotterbolag till franska Veolia med 225 000 anställda. Veolia 
har själva flera testanläggningar. Företaget har också projekterat, byggt 
upp och även varit projektledare för en stor testanläggning för avfall och 
avloppsvatten från Hammarby Sjöstad.  
 

Man har medverkat i pilotförsök på slam från Kjällbyverket i Lund, 
pilotförsök hos NSR i Helsingborg, pilotförsök Pronova i Danmark, 
pilotförsök på Öresundsverket i Helsingborg. I Lund arbetar 6 stycken 
personer direkt med biogas och totalt 50 stycken konsulter totalt.  
 
AnoxKaldnes är konsulter med ett stort laboratorium, som kan köra 
tester från liten laboratorieskala till större pilotförsök. Vi projekterar 
biogasanläggningar, optimerar gamla biogasanläggningar och sköter 
driften av en biogasanläggning. Vi har även ett stort kontaktnät inom 
hela Veoliakoncernen. Företaget Anox startade redan 1986 på Ideon i 
Lund. 

 

20. Miljökonsekvenser 

Flyinge AB har idag tillstånd för lagring av stora mängder hästgödsel på 
ett betryggande sätt.  Läckage av metangas kan dock inte förhindras.  
 
Utsläpp av metangas efter spridning på åkermark skulle avsevärt 
reduceras om gödseln först passerar genom en biogasanläggning.   
 
Användning av lämplig katalysator skulle kunna reducera läckage av 
metangas från rötrester ytterligare.   
 
 

21. Aktiviteter som stärker projektet 

Det pågår arbete inom Region Skåne i syfte att stärka hästnäringen i 
Skåne.  
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Under mars 2015 har Region Skåne antagit en ny färdplan för Biogas 
2020.  
 
Biogas kommer antagligen att undantas från beskattning fram till 2020.  
 
Intensifierat nationellt biogasarbete är ett unikt samverkansprojekt som 
Energigas Sverige driver tillsammans med Region Skåne och Swedegas. 
Projektet pågår under två år och slutförs i februari 2016. 
 
Flyinge Kungsgård har april 2015 fått en ny styrelse tillika 
styrelseordförande som heter Karin Mattsson Weber. Ny vd kommer 
under sommaren 2015. 
 
Energilösning med kulvert för Kungsgården är framtagen.  
 
Biogas Syd konferens 21-22 april 2015.  

22. Risker med genomförande 

Vi fick från bland annat SP, som redan driver en testbädd, synpunkter 
på vilka svårigheter som finns att långsiktigt hitta tillräckligt med projekt 
som önskar genomföra tester.   
 
Vi menade att de argument som redovisas under punkt 17. skulle verka 
positivt för att minska denna sårbarhet.  
 
Om verksamheten på Flyinge Kungsgård, helt skulle ändra inriktning så 
kunde detta allvarligt påverka testbäddens verksamhet på flera sätt.  
Eftersom Flyinge Kungsgård är en av världens äldsta igång varande 
stuterier, så är vår bedömning att denna risk är mycket liten.  

23. Studieresa inom Europa 

Eftersom Tecnofarm och Hästföretagarna i Göteborgsregionen nyligen 
hade genomfört en studieresa i Tyskland och redovisat sina resultat 
(2013), beslöt vi att inte genomföra en egen resa inom projektet.  

24. Konferens där resultatet förs ut 

Ingen beslutad under projekttiden.  
 

25. Möjligheter efter projekttiden löpt ut 

Vinnova har en ny utlysning, som öppnar 1 juni 2015 inom testbäddar 
för miljöteknik med belopp på 3-5 MSEK. Stänger utlysningen 22 
september 2015. 
 
Fortsatta kontakter med Energikontoret Kommunförbundet Skåne, som 
är en lokal aktör i Skåne, som eventuellt kan tänkas vilja driva projektet 
vidare.  
 
Region Skånes färdplan för biogas på 3 TWh har bara nått 0,35 TWh. 
En testbädd borde vara rätt strategi för att stärka möjligheterna att nå 
målet.  
 
Ny styrelse på Flyinge Kungsgård från april 2015, kan innebära en ny 
syn på behovet av en testbädd/demoanläggning.  
 
Flyingebygden har ett ökat intresse av att få flera besökare, som kan 
bidra till den lokala ekonomin.  
 
Projektet Green Valley Flyinge vill etablera en verksamhet där en 
biogasanläggning på Flyinge Kungsgård skulle passa väl in. 
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Ett tankställe för gasbilar vid Gårdstångarondellen skulle vara naturligt.  
 
Avtalet med AnoxKaldnes bör kunna förnyas. 
 

26. Projektmedarbetare 

Gunnar Petersson, FK anställningar Lunds Universitet (20 år), företagare inom 
Forskningsbyn Ideon i Lund (15 år), ordförande Flyinge Utveckling (13 år) 
Erfarenheter från projekt som syftar till samverkan, synliggöra möjligheter, 
kunskapsspridning. Projektledare i flera projekt bland annat åt Region Skåne, 
ESF-rådet, Sparbanksstiftelsen, Jordbruksverket. Länsstyrelsen i Skåne län, Hela 
Sverige skall leva, Arbetsförmedlingen Telefon 046 522 20 eller 070 75 526 97 
Epost: flyinge-utveckling@telia.com
  
Markus Paulsson FD biologi, anställd på Lunds kommun som biogasexpert. 
Har bra nätverk och kontakter med offentliga aktörerna. Arbetar redan idag 
med att ansöka och genomföra projekt inom biogasområdet. Telefon: 046-35 53 
36 
E-post: markus.paulsson@lund.se
 
Gabriella Eliasson FK f.d. chef på Ellinge reningsverk, Eslövs kommun; f.d. 
driftledare på VA syd; projektledare och biogasutredare åt Biogas på Österlen 
(Simrishamn, Tomelilla och Ystads kommuner). Anställd Trelleborgs kommun. 
Specialist på substrat och produktion samt organisatoriska lösningar och drift av 
anläggningar. Goda möjligheter att sprida förstudieresultatet. Telefon: 0417-183 
07 
E-post: gabriella.eliasson@tomelilla.se  (slutade nov 2013)  
 
Henrik Jansson, CE ekonomiansvarig, Flyinge Utveckling  046 517 98 
epost: flyinge-jobbarena@telia.com
 
Sara Ericsson, Arkitekt SAR, Flyinge Utveckling (från 2014)  
 
 
 
Styrgrupp 

Tobias Dalhammar Länsstyrelsen Skåne län, Matz Hagberg Lunds kommun, 
Kenneth Kallin Eslövs kommun, Pia Sandell Region Skåne.  

26. Publikationer  

Flyinge Utveckling har givit ut ett antal publikationer som resultat av 
projekt.  
 
Ekomuseum Kävlingeån Del I Förutsättningar, Eva Uddenberg 2005 
Ekomuseum Kävlingeån, Del II Förslag, Eva Uddenberg, 2005 
Flora och Naturvärden i Flyinge – en inventering, Linda Gustafsson, 2005 
Insektsinventering i Flyinge, Stefan Jarl, 2005 
Flyinge – centrum för Skåne som hästregion, Gunnar Petersson februari 2006.  
Flyingebygden – från förr till framtid, red. Gunnar Petersson, september 2006, 
ISBN 978-91-631-9613-3  
Horse Innovation Arena, Gunnar Petersson och Zoltán G-Wagner, november 2007, 
ISBN 978-91-977299-0-1 
Lundaland Utvecklingsstrategi 2007-2013, december 2008 
Svenskt Hästmuseum-grundrapport juni 2009, Kari Lawe ISBN 978-91-977299-1-8 
Svenskt Hästmuseum, Förstudie, Gunnar Petersson nov 2009, ISBN 978-91-
977299-2-5 
Första Koföreningen, Förstudie Henrik Jansson, Gunnar Petersson, dec 2009, ISBN 
978-91-977299-3-2 
Naturum Lundaland i Flyinge, Gunnar Petersson Sara Ericsson, juni 2010 ISBN 
978-91-977299-6-3 
Naturum i Flyinge, Lokalisering och utformning, LAR Eva Uddenberg, maj 2010 
Folkhälsa på landet, Marie Nilsson, juni 2010 ISBN 978-91-977299-7-0 
Bo i Lundaland, Gunnar Petersson, Per-Olof Treijner, december 2010, ISBN 978-91-
977299-8-7 
Lundalandsmarknaden, Gunnar Petersson, juni 2012, ISBN 978-91-979372-2-1 
NEEM, Närproducerad Etnisk Ekosund Mat, Gunnar Petersson februari 2014, 
ISBN 978-91-977299-9-4 
Biogas i Flyingebygden, Gunnar Petersson ISBN  978-91-979372-3-8 
Green Valley, Sara Ericsson, (beräknas vara klar sommaren 2015) ISBN 978-91-
979372-4-5    
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