
Gården med ett eget kretslopp
- Hållbart in i framtiden!

Cirkulär ekonomi och miljö - en nytta för oss alla.



”Egen el från biogas ger 
gården kyla och tryggare 
energiförsörjning”.

Men kan Wapnö vara utan kor ?



Wapnö AB

Vision
”Först in i framtiden.”

Affärsidé
”Wapnö ger dig färskhet, närhet och öppenhet”

Framgångsfaktorer
Djurmiljö, öppenhet, kundkontakt, bra produkter,
Det lilla företaget ( med miljökunskap ) och rätt i tiden.
Framtiden: Kolsänkare med klimatkompenserad mat och dryck.

Varunamn och energiproduktion
Kanske mer avgörande i framtiden 



Erbjudande.

God råvara med 
ursprunglig smak

Relation.

Goda och nära.
Alla välkomna.

Position.

Först in i framtiden.
Fanbärare för den goda 
tallriken.

Uttryck.

Wapnö är sant !

Varumärket kärnvärde.

Närhet, färskhet, 
öppenhet.
Härproducerat

Personlighet.

Konsumenten skall känna 
ursprung och 
trovärdighet.
Lite tvärt om.

Mission och vision.

Från helhet till 
konsuments bord

Kultur.

Hållbart in i framtiden.
Wapnö är sant !

Kompetenser.

Hög kunskap i hela 
produktionskedjan med 
miljö och djur i centrum.

Varumärket Wapnö





Wapnö AB

- Omsättning  2021: 147 milj. (135 milj 2020 )
- Tillväxtmål  5 %
- 73 anställda (88). + 3 per år i 20 år
- 50-60 000 besökare. (2020 600 personer)
- Resultat 2021 ett förlust år.
- TB 3 mål Kassaflöde: 14 %.  ( 2017 11 %,
- 2018 5 %)
- Balansomslutning 440 milj. Kr

Marknadsområde  
1) Götaland, Svealand och Själland
. 



Wapnö AB

Just nu tufft med 4 katastrofala år och det 5.e 
på gång.

- 2018 torka missväxt
- 2019 återhämtade vi oss inte
- 2020 Covid 19
- 2021 Covid 19
- 2022 Covid, energi och Putin
- Konsument förändrar sitt köpmönster.
- Lång uppförsbacke och när avtar köplusten till 70 % ?
- Miljö riktig gas hjälper inte
- Hösten 2021 ny gasmotor.  Njut av den ?



Gårdens egen energiproduktion.
Biogas 
Produktionsprognos ca 1 283 470 m3 rågas metan.
El produktion 430kw/h * 0,95 = 3 578 400 kWh. 100 % utnyttjande
Värmeproduktion 5 500 000 kWh  60 % utnyttjande
Kyl produktion 1 633 000 kWh. 95 % utnyttjande

Inköpt el ca 1 300 000 kWh. Mätare H6



Utmaning! Accepteras detta !

Kan maten bli hållbar för stadsbon?
Kommer maten att få ett extra värde för 

stadsbon?
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Har vi en modig 
och spänstig tanke 

onsdagen 18 maj 2022. 
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