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Kommuner, organisationer och ideella föreningar
har möjlighet att ansöka om bidrag ur landstingets 
miljöanslag för projekt som avser att förbättra
miljön i Stockholmsregionen.

För att visa vad miljöbidrag kan möjliggöra, och för 
att inspirera nya sökanden, har vi sammanställt
redovisade projekt efter ämnesområde. I det här
dokumentet kan du läsa om projekt med fokus på 
innovation och teknikutveckling.
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Mull- och självkomposterande toaletter 
Skärgårdsstiftelsen har beviljats bidrag ur Landstingets miljöanslag för att hitta lösningar på 

problemen med bristfällig kompostering till följd av stora vätskemängder i existerande 

självkomposterande toaletter. De två delprojekten gick ut på att uppföra och vidareutveckla tre 

mulltoaletter på Finnhamn samt genomföra ett pilotprojekt med avvattning av två befintliga 

självkomposterande toaletter på Träskö-Storö.  

Lassedassen bygger på principen att urinen separeras i toalettsitsen för att avledas till en separat 

behållare. I behållaren sugs urinen upp av kutterspån/torv och avdunstas med en fläkt. Materialet i 

urintanken har visat sig motverka obehaglig lukt och påskynda avdunstningsprocessen. 

Dassen utrustades med ett system av tunnfilmssolceller, mindre känsliga för partiell skuggning, och 

en batterityp som inte åldras lika fort som blysyrabatterier. Solpanelerna driver två fläktar som 

avluftar urinbehållaren och förmultningsrummet i grunden separat. 

Dasset visade sig klara besökstrycket och systemet bedöms passa Skärgårdsstiftelsens offentliga 

områden där belastningen kan vara mycket hög under sommarhalvåret. 

Syftet med delprojektet på Träskö-Storö var att undersöka om vätskan i befintliga Clivus multrum kan 

avdunstas i en separat vätsketank. En låg behållare, ca 160*80*40 cm installerades och utrustades 

med en fläkt. Till behållarna leddes vätskan ifrån förmultningstankarna. 

Resultatet av försöket blev att avluftningen av tanken inte varit tillräcklig för att avdunsta all vätska. 

Avledningen av vätska bedöms ändå ge bädden ökad möjlighet att få en fungerande 

komposteringsprocess, men först efter ett par år kan det med säkerhet sägas om systemet fungerar 

enligt önskemål. 



SAMMANFATTNING 
 
Mer än hälften av den mat vi äter i Sverige importeras. Om vi räknar med de fossila bränslen som krävs 
för livsmedelsproduktionen blir andelen ännu större. Många av de jordbruksområden som idag exporterar 
livsmedel till Sverige står inför vattenbrist till följd av alltför stora vattenuttag, och förhållandena riskerar 
att förvärras av klimatförändringar. I framtiden kommer minskade oljereserver innebära ökade 
kostnader för transporter och produktion. Behovet av en mer lokal och hållbar livsmedelsproduktion 
kommer således att öka. 
 
Denna rapport redovisar ett projekt som genomförts vid Berga i Västerhaningeunder åren 2013-2014 
med finansiering av SLL, KTH samt Haninge kommun. Projektet har haft som målsättning, dels att visa 
på områdets potential genom att ta fram handlingar för byggandet av ett framtida ekocentrum – 
Växthuset - med uppvärmning från spillvärme från gården, dels att öka kunskapen om olika sätt att 
kombinera odling av fisk och perenna växter i slutna kretslopp oberoende av plats. Med tillgång till 
spillvärme kan en sådan enhet lokaliseras i såväl rural som urban miljö som till exempel i stadsmiljö på 
tak, innegårdar eller i parker. 
 
Landstinget anger i sitt tjänsteutlåtande att framtiden för Berga Naturbruksgymnasium är osäker, vilket 
inneburit att projektet delvis fått en mer generell utformning än vad som ursprungligen var avsikten.  
 
Inom ramen för studien har ett förslag till utformning av Ekocentrum – Växthuset inklusive situationsplan 
och planskisser för ombyggnad av befintlig lada till växthus tagits fram. Vidare har skiss för 
butik/utställning, café samt ytterligare växthus presenterats. Sammantaget visar resultatet från studien 
att det finns goda förutsättningar för en större verksamhet med växthus och besöksanläggning vid 
Berga. 
 
Studien har vidare visat att det finns goda möjligheter att etablera akvaponik med perenn odling. 
Perenna plantor har visat sig ha bättre förutsättningar än ettåriga växter (tex tomater) för akvaponisk 
odling i skandinavisk miljö. De är mer motståndskraftiga mot insektsangrepp samt mindre känsliga för 
stora temperaturvariationer. Eftersom uppsamlandet av regnvatten för en växthusenhet väl täcker 
förluster på grund av avdunstning och skörd och eftersom näringsämnen recirkulerar har projektet visat 
att det går att etablera mindre växthusenheter som är självförsörjande och platsoberoende, dvs. som 
kan placeras t.ex. i anslutning eller på tak till bostäder, kommersiella och offentliga lokaler där 
spillvärmeresurser kan utnyttjas.  
     
Det finns stort intresse för kretsloppsanpassade odlingssystem. Det befintliga växthuset har rönt stor 
uppmärksamhet med mer än 6 000 besökare under de första två åren, och anläggningen är den enda 
plats i Sverige där akvaponik praktiskt testas, utvärderas och också demonstreras för allmänheten. 
Bedömningen är att det finns goda förutsättningar för en större anläggning med möjlighet att ta emot 
fler besökare.    
 
Projektet och dess resultat har nått relativt god spridning. Främst gäller det de ca 6000 besökarna som 
utgjorts av politiker, representanter från andra forskningsinstitutioner och från näringslivet i framförallt 
Haninge kommun samt av skolungdomar och allmänhet. Projektet har nått spridning bland annat via 
vetenskapliga artiklar men även genom seminarier och posterutställningar på vattenbrukskonferenser 
samt via publicering av rapporter vid olika seminarier där hållbart samhällsbyggande och miljövänliga 
produktionsmetoder diskuteras. 

 



Till Stockholms läns ladsting, registrator.lsf@sll.se.  Hans Hammarfors, 2013-05-26 

 

 

Digital sammanfattning till Stockholms läns landsting  

Pilotanläggning för fiskfoderframställning 

Projektets syfte  

Projektets syfte var att i pilotproduktionsskala demonstrera och verifiera en process för framställning 

av fiskfoder med spillvatten från Hallsta pappersbruk i Hallstavik som tillväxtsubstrat. Processen 

bygger på forskning utförd av Dr Matilda Olstorpe vid SLU. 

De miljömässiga fördelarna med ett fiskfoder framställt på detta sätt är: 

 Minskning av avfallsmängderna från pappersbrukets biologiska reningsanläggning 

 Fodret är avsett att ersätta fiskmjöl som idag framställs ur vildfångad fisk och att därmed 

bidra till minskning av utfiskningen av världshaven. 

Projektets genomförande 

Projektet var indelat i sex huvuddelar: 

1. Skapa en pilotanläggning med 300 l bioreaktor 

2. Reproducera laboratorieprocessen i 300 l bioreaktor 

3. Trimma in och optimera processen i 300 l bioreaktor 

4. Utveckla och implementera avvattningsmetod 

5. Utveckla produktionsflödet från pappersbruket till fodertillverkningsprocessen 

6. Testa fodret på fisk 

Metodmässigt byggde projektet vidare på den forskning som tidigare utförts vid SLU i Uppsala.  

Resultat 

Uppskalningen av tidigare utförd laborationsodling av mikrobmjöl på termomekaniskt processvatten 

utföll ej tillfredställande. En kraftig tillväxt av naturligt förekommande bakterier konkurrerade ut de 

tillsatta mikroorganismerna i bioreaktorn. Projektet har därmed tyvärr inte lyckats visa att processen 

kan skalas upp till produktionsvolymer. 
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