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”Biokretsloppslån” kan leda till el från Wapnö AB
Härproducerat och Härodlat är starka ord i miljösammanhang och med energi som är
Härproducerat via en biogasanläggning, förstärker halländska Wapnö AB sin redan starka
miljöprofil. Efter många års värdering kan det bli så att Wapnö uppför en ”grön
biogasanläggning” dvs. en biogasanläggning med råvara på platsen utan avfallstransporter från
industrin. Råvara och förädling på samma plats och korna som ytterligare en energikälla.

Hur mycket energi kommer korna att bidra med?
-

Vi kommer att röta ca 35 miljoner liter där det mesta är gödsel från korna säger vd
Lennart E Bengtsson. Energi finns det teoretiskt drygt 5 GWh där det är möjligt att
utvinna nästan hälften som elenergi och 2 GWh som värmeenergi.

Ni installerade mjölkvärme för ett antal år sedan, konkurrerar biogas med
mjölkvärme?
-

Nej inte alls utan det är en komplettering för att bli mer självförsörjande samt att vi kan
använda värmeledningsnätet än bättre samt bygga ut det på gården, säger Lennart

Hur stor är investeringen?
-

Tyvärr drygt 20 miljoner kronor, säger Lennart.

Kan investeringen bli ekonomisk?
-

Det är en bra fråga då betalningstiden är allt för lång. Genom stöd från staten förbättras
kalkylen, men trots detta måste man ha 15 år på sig för att anläggningen skall vara
betald, säger Lennart

Hur stort kan statstödet bli?
-

Ja vi har lämnat in en ansökan till Länsstyrelsen och normalt är det 30 % bidrag och
utan dessa 30 % är det inte ekonomiskt möjligt att uppföra anläggningen, säger Lennart
E Bengtsson vd Wapnö AB.

Med egen insats samt lån från konsumenter och företag hoppas du kunna
finansiera byggnationen, men hur kommer upplägget med lån från konsumenten
att vara?
-

Vi har det traditionella att gå till banken men jag tror att vi kan förmedla via våra
mjölkpaket eller på annat sätt till konsumenter och företag under ”Biokretsloppslån från
konsument och företag med avkastning i natura”. Vi vet att många är intresserade av
miljön och via detta upplägg kommer man i nära kontakt med Wapnö och blir till hjälp i
finansieringen som bidrar till miljöförbättringar, säger Lennart.

Hur tror du detta kan intressera andra och inte bara er själva?
-

Det får framtiden utvisa, men vi ser gärna 10000 personer som lånar ut 1000 kr var och
där 3000 personer kan komma från Stockholm, säger Lennart.
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Till vilka villkor kommer jag att låna ut mina 5000 kr till Wapnö?
-

Vi har tittat på 10 års avbetalningstid med 4-5 % ränta, vilket ger möjlig
”naturaavkastning” likt gamla bondesamhället i mjölkprodukter, upplevelser på gården,
julbord, whiskyprovning, el från biogas, konferens eller vad nu långivaren vill ha ut i
natura av det som Wapnö erbjuder på marknaden. För dig med 5000 kr i lån till Wapnö
skulle du år ett få välja i natura för 6-700 kr. Upplägget känns spännande och bra, säger
Lennart

När får vi detta erbjudande?
-

Snart hoppas jag men först skall vi få ett bidrag och tillstånd från Länsstyrelsen och
därefter blir det byggnation om nu pengarna finns. Vi skulle gärna se att vi kom igång
under våren 2011. Det mest spännande är kanske vårt erbjudande och vilja att låna
pengar av konsumenter som vill ha sin avkastning i natura, säger Lennart E Bengtsson
vd Wapnö AB.

För ytterligare information kontakta:
Lennart E Bengtsson, VD Wapnö tfn 0705-12 55 12, lennart@wapno.se
Välkommen till Wapnö
Wapnö AB är ett nära och konsumentinriktat lantbruksföretag med småskalig gårdsförädling av livsmedel och
trädgårdsprodukter. De frigående djuren står i centrum för vår unika kedja på gården. Wapnö är en öppen gård
och varje år kommer omkring 50 000 besökare till oss för att uppleva äkta närhet.
Mjölk till Wapnö mejeriprodukter rinner 30 meter från ladugården till gårdens mejeri vilket ger färska och
naturliga produkter. På fälten har vi Härodlat® foder till korna och kalvarna samt Härodlat® ekologiskt vete och
speltvete till Wapnö vete- och dinkelmjöl. Djurens gödsel tillvaratas och används som växtnäring på de ekologiska
fälten, och som bas i förädlingen till Wapnö Trädgårdsprodukter.
Med modernt kök i slottet och nya Gårdshotellet ger vi dig minnesvärda besök, året om! Köket står för
AlleMansRätter, härlig mat från festmeny till dinkelvåffla!
Vi är sedan många år certifierade enligt ISO, KRAV och Svensk Sigill – men ser det egna förtroendevärdet som
störst för dig som konsument. Vi står för Härproducerat® – med råvara och förädling på samma plats – Wapnö
gård.

