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MAGLASäTE
Bröderna Strid på Ma-
glasäte gård driver kon-
ventionell köttproduk-
tion, men det hindrar 
inte dem från att tänka i 
nya banor. 

Deras nya biogasan-
läggning förser gården 
med el, värme och bio-
gödsel.

Allt fler lantbrukare ser 
möjligheter med att inves-
tera i en egen biogasan-
läggning.

Torbjörn och Peter Strid 
hade haft funderingar på 
biogasproduktion i många 
år, men det var först efter 
att ha gått en grundkurs i 
biogasproduktion som de 
tog mod till sig.

– Vi fick lära oss  hur 
man bygger en anläggning 
och vilka substrat man kan 
ha i. Eftersom gården pro-
ducerar mycket gödsel så 
tyckte vi att vi borde kunna 
producera både el och vär-
me, säger Peter Strid.

Lantbruket består i dag 
av tre gårdar med totalt 550 
hektar odlingsyta. 

Köttproduktionen på 16  
000 smågrisar om året sker 
på Maglasäte gård i Höör. 

Det är också här som bio-
gasen produceras sedan ett 
år tillbaka.

– Verksamheten är väl-
digt energikrävande i och 
med att vi har mycket grisar. 
Lysrör, värmelampor och 
fläktar tar mycket ström, be-
rättar Peter Strid. 

Som substrat till den nya 
anläggningen används en 
blandning av gödsel från 
grisproduktionen, rester 
från den egna odlingen och 
matavfall som samlas in av 
det lokala renhållningsbo-
laget.

Sammanlagt rör det sig 
om investeringar på 13 mil-
joner kronor för anlägg-
ningen, varav fyra miljoner 
kronor är EU-pengar.

– Inom tio år tror vi att 
vi kan räkna hem investe-
ringskostnaden.

Anläggningen beräknas 
producera 1,3 miljoner kWh 
el och 900 000 kWh värme 

årligen, som ska täcka går-
dens behov. Det eventuella 
överskottet går ut på elnä-
tet.

– Vi har hård konkurrens 
från grisproducenter i an-
dra länder, där djurskydds-
lagarna inte är lika stränga 
som här, och det gör att  
det konventionella lantbru-
ket blir allt tuffare. Då blir 
det att man hela tiden jagar 
utgifter för att få ner pro-
duktionskostnaderna, säger 
Peter Strid.

De har aldrig haft tankar 
på att gå över till ekologisk 
produktion, då de menar 
att det kommer att förbli 
en nisch för ett fåtal pro-
ducenter. Men de vill ändå 
att miljöaspekterna ska 
finnas med när de utveck-
lar sitt lantbruk.

– Vi driver ett konventio-
nellt lantbruk med ett lite 
annorlunda tankesätt, me-
nar Torbjörn Strid.

– Eftersom biogasan-
läggningen producerar bio-
gödsel slipper vi använda 
konstgödsel, och i stället för 
att köpa in spannmål odlar 
vi egen mat till grisarna, ex-
emplifierar han.

De skulle gärna vilja an-
vända gårdens kretslopps-
tänkande som ett försälj-
ningsargument i större ut-
sträckning än vad de kan 
i dag. 

– Konsumenten borde 
kunna spåra var fläskkött 
kommer ifrån, precis som 
med nötkött där det finns 
en ursprungsmärkning. 
Men i dag vet inte konsu-
menterna om de äter kött 
från en gård där grisarna  
har gått på galler eller där 
djuret har haft det bra. 

– Det vore roligt att kun-
na berätta något extra, som 
att vår gård gör både eget 
foder och egen energi, me-
nar Torbjörn Strid.

En dröm är att i en nära 
framtid kunna producera 
fordonsgas. Den befintliga 
anläggningen är dimensio-
nerad för att kunna kom-
pletteras med en uppgrade-
ringsanläggning. 

Än så länge är investe-
ringskostnaderna för stora, 
men om priserna går ner 
tänker de sätta sina planer 
i verket. 

– Det vore fantastiskt om 
traktens bilar och traktorer 
kunde köra upp här för att 
tanka. 

Petra Olsson

Maglasäte gård gör 
energi av gödsel

   n Biogas. Egen energiproduktion får ner kostnaderna

Torbjörn och Peter Strid har båda ett stort teknikintresse och sköter den dagliga driften av den nya biogasanläggningen. 
Peters son Kristoffer som arbetar på gården har också lärt upp sig.  FoTo: ANDrEAS HILLErGrEN

Värmen från motorn värmer upp golven i svinstallen. ”Vi kan 
vara generösa med värme och det förebygger ledinflamma-
tioner”, säger Torbjörn Strid.

LANTBRUK 
I FÖRÄNDRING
Del 4: Maglasäte gård

n BIBLIOTEK
höör: Öppet kl 10-17.
n PENSIONÄrEr
SPF Klubb 72: Boule Jeppavallen kl 9.30. PrO höör: 
höörs pensionärsbridge: på Kungshällan kl 16.00, 
anmälan senast 15.45. Kungshällan: Öppet kl 8-16.
n KYrKLIGT
Stiftsgården: Middagsbön i Frihetens kapell, kl 12.15.
n FrITIDSGÅrDAr
Allaktivitetshuset Älvkullen: Stängt.
n BAD
Björkviksbadet: Öppet kl 11-18.
n öVrIGT
Skånes djurpark: Öppet kl 10-17, utgången stängs kl 
19. höörs mölla: Mölla, våffelcafé och trädgård öppen 
mellan kl 13-17. höörs turistbyrå: Öppet kl 10-16.30. 
Lunchstängt kl 12.30-13.30. Bosjökloster: Slottspark & 
trädgårdar kl 9-19, utställningar i slottet 11-17. Konsu-
mentrådgivning: Öppet kl 9-11.30 och 13-15. Telefon 
62540. Personligt ombud för psykiskt funktions-
hindrade: Linnea Bokenhjelm telefon 0413-284 77. 
rådgivning 13-14. Familjerådgivning: tidsbokning 046-
356968. Samarbetssamtal: för särlevande föräldrar, 
tidsbokning 0413-28423. Kriscentrum: för Mellersta 
Skåne mot våld i nära relationer (män, kvinnor och 
barn) tfn 046-355071 mån-fre kl 11-12.

HÖÖR i dag
Redaktionen tillhanda senast kl 9 dagen föRe publiceRing.

Borrade hål i bensintank
höör. Polisen i Höör har flera gånger under den 
senaste tiden fått in anmälningar från bilägare 
som drabbats när okänd person borrat hål i 
deras bensintankar. Framförallt vid stationsom-
rådet. Senaste bilägaren som drabbades var en 
person som hade bilen parkerad på Friluftsvägen.

Färdtjänsttur urartade
höör. Den 1 augusti vid 22-tiden på kvällen 
hade Höörsbon beställt färdtjänst. När hon satte 
sig i bilen fick hon ingen hjälp av chauffören. Av 
okänd anledning slog hon då igen dörren med 
en väldig kraft. Chauffören sa då till sin kund att 
hon inte behövde ta i så hårt när hon kulle stänga 
dörren. Kvinnan menade i sin tur att det berodde 
på att hon inte fick någon hjälp med att komma 
in i bilen. När taxichauffören senare under bil-
turen namngav en medpassagerare för att få 
medhåll i diskussionen beslutade den ms-sjuka 
kvinnan att polisanmäla chauffören för brott mot 
tystnadsplikten.       

Ljög om olycka i samtal
höör. Natten till tisdag strax före klockan 02 
blev föräldrarna på en adress i Höör uppringda 
i sitt hem. En man som ringde från dolt nummer 
sade då att parets ena dotter varit med om en 
trafikolycka och var på väg till lasarettet. Mannen 
sade till dotterns mamma att hon inte skulle oroa 
sig och lämnade samtidigt ett mobilnummer inn-
an han lade på. Föräldrarna kunde efter en liten 
stund konstatera att deras tre barn var oskadda. 
Det hade heller inte inträffat någon trafikolycka 
som mannen påstått. Därför har de polisanmält 
uppringaren för ofredande mot grupp. 

Stal nya telefoner på lekplats
höör. En nioårig pojke och hans sjuårige kompis 
satt vid en lekplats på Slöjdgatan och lekte med 
sina nya mobiltelefoner. Då kom plötsligt en man 
i 19-årsåldern fram och stal båda telefonerna. 
Stölden inträffade den 6 augusti vid 19-tiden. 

Handlade på stulet kort 
höör. Höörsbon blev stulen på sitt kontokort. 
Innan kortet spärrades hade kontot hunnit töm-
mas. Tjuven har bland annat beställt flertalet 
iphones med tillhörande abonnemang och även 
beställt kläder på internet. Stölderna skedde mel-
lan den 24 och 27 juli. 

noteRat
tipsa oss: 0704-142 503


