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Abstract 

   One of Sweden´s national environmental objectives describe the ambition to 
lower the emissions of green house gases by 40 % until 2020, compared to the 
levels of 1990. One way for Sweden to achieve their goal is to further develop 
the production of biogas. The energy potential from biogas is calculated to be 
significant. Compared to current production levels it is possible to increase the 
gas output many times. Reasearch is being done for finding new substrates 
suitable for anaerobic digestion. One possible substrate is algae. However, 
previous studies have revealed high cadmium concentrations, which can prove to 
be problematic when it comes to distributing the residue. 
   The objective of this report was to do laboratory and literary studies and 
thereby evaluate the potential of algae usage in biogas production and as a 
fertilizer. 
   The results indicate high concentrations of cadmium in algae, which limits the 
possibillities of distributing the residue to agricultural areas. The guidelines in 
Sweden concerning cadmium in fertilizers were all exceeded. The limited usage 
as fertilizer is based on the low phosphorus levels in the algae. The gas exchange 
for digestion of algae and organic waste proved to be good, and motivates a 
development for efficient, cheap, extraction methods for cadmium.  
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Sammanfattning 

   Sveriges miljömål ”Begränsad klimatpåverkan” beskriver ambitionen att fram 
till år 2020 ska ha minskat utsläppen av växthusgaser med 40 % gentemot år 
1990. Ett sätt för Sverige att lyckas med de uppsatta målen är att utveckla 
biogasproduktionen. Potentialen för biogasproduktion bedöms vara mycket stor 
och forskning för att ta fram nya substrat att använda inom 
biogasframställningen pågår. Ett möjligt substrat är alger, dock har tidigare 
forskning påvisat höga kadmiumhalter i alger vilket kan innebära problem för 
spridning av rötresten.   
   Syftet med denna rapport var att  genom laborativ och litterär undersökning 
bedöma algers potential som biogassubstrat och gödningsmedel. 
   Resultaten påvisade höga kadmiumkoncentrationer hos alger vilket försvårar 
en spridning av kadmium till åkermark. De framtagna gränsvärdena för 
kadmiuminnehåll hos gödningsmedel överskrids för samtliga prover. Det ringa 
gödningsvärdet hos rötresten grundas i det låga fosforinnehållet hos algerna. 
Gaspotentialen för rötning av alger med organiskt avfall visade sig vara mycket 
god, vilket kan motivera en utveckling av effektiva, billiga, reningsmetoder för 
kadmium. För Halmstad kommun beräknades energiproduktionen av alger att 
vara av betydelse om ytterligare utveckling av uppsamling och skörd utreds. 
   Metoder för kadmiumavskiljning har studerats och i Japan har en effektiv 
reningsmetod som baseras på urlakning följt av adsorption med naturliga 
koaguleringsmedel framställda från fruktavfall tagits fram. Andra metoder som 
möjliggör rötning av alger är att kombinera biogasframställning med produktion 
av energiskog. Odlingarna kan gödslas med den kadmiumrika rötresten, varefter 
den skördade energiskogen förbränns och renas från kadmium på 
förbränningsanläggning.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

4 
 

Förord 

   När jag började resonera kring val av examensarbete var jag ute efter att kunna 
kombinera kemiska analyser med mitt brinnande intresse för förnybara 
energikällor. Att kunna arbeta gentemot att utveckla nya innovativa sätt att 
uppnå en hållbar utveckling har alltid varit en stor dröm. När jag fick nys om 
Högskolan i Halmstads forskning kring alternativa biogasubstrat i form av alger 
tog det inte lång stund innan jag bestämt vad jag ville göra. Jag ville göra en 
utredning av algers kadmiuminnehåll. Resultaten skulle analyseras utifrån den 
begränsning kadmiuminnehållet innebar och vad som kunde göras för att 
minimera begränsningen. Här har du resultaten av mitt arbete och jag hoppas 
det ska bidra med nya insikter i hur jakten på förnybara energikällor kan 
fortsätta.  
   Jag vill rikta ett särkilt stort tack till Niklas Karlsson för alla goda råd och den 
engagerade handledningen, Per-Magnus Ehde för all hjälp på labbet och Marie 
Mattson för ditt visade intresse och för att du alltid ställt upp då det behövts. 
Slutligen vill jag tacka min bror och alla andra som stöttat, motiverat och hjälpt 
mig under arbetets gång!  
 

 

Halmstad, maj 2011 

Arvid Jogbratt 
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1 Inledning 
   Sveriges miljömål ”Begränsad klimatpåverkan” beskriver ambitionen att  fram 
till år 2020 ska ha minskat utsläppen av växthusgaser med 40 % gentemot år 
1990 (Miljömålsportalen, 2011). Ett sätt för Sverige att lyckas med de uppsatta 
målen är att utveckla biogasproduktionen. År 2009 producerades 1,36 TWh från 
Sveriges biogasanläggningar (Energimyndigheten, 2010). Potentialen bedöms 
dock ligga betydligt högre, enbart rötning av restprodukter från växtodling och 
boskapsuppfödning beräknas kunna bidra med totalt 8,1 TWh per år (Björnsson 
et al, 2008). Räknas metanproduktion från träråvaror och spill från 
skogsindustrin med skriver Björnsson et al, i sin rapport att potentialen uppgår 
till hela 74 TWh år 2015. 74 TWh motsvarar energibehovet för drygt tre miljoner 
hus baserat på Energimyndighetens siffror över energiförbrukning för det 
svenska genomsnittshuset (Energimyndigheten 2011). 

1.1 Bakgrund  
   Idag bedrivs forskning för att undersöka alternativa biogassubstrat1 som alger 
för att kunna utveckla biogasproduktionen (Jarvis & Schnürer 2009). I Chile har 
försök gjorts där brunalger rötats och biogaspotentialen undersökts, gasutbytet 
för provrötningen låg på 170 ml/ g TS2 och metaninnehållet var ungefär 65 % 
(Alarcón et al, 2006). Davidsson och Turesson (2007) menar att insamling av tång 
och alger längs kustremsan mellan Simrishamn och Malmö i bästa fall skulle 
kunna bidra med drygt 100 GWh per år. Enligt Energimyndigheten (2011) 
förbrukar genomsnittshushållet i Sverige 24 000 KWh per år. 100 GWh motsvarar 
därmed energiförbrukningen för drygt 4 000 genomsnittshus. I Halmstad 
kommun täcks varje år 500 ton uppspolad tång över med sand i dynkanterna, 
varefter den spolas tillbaka ut i havet under höst och vinter (Lindespång 2011). I 
Skagerack och kustområdet kring Strömstads kommun redovisas en liknande 
potential och 452 ton alger beräknas kunna omhändertas varje år (Harlén & 
Zackrisson 2001). Jönsson (2000) utvecklar metoder för utökad algskörd och år 
2000 kunde sammanlagt 33 ton alger skördas3 i fyra vikar utanför Strömstad med 
en areal på drygt fyra hektar.  
   Högskolan i Halmstad är en av de aktörer i Sverige som forskar kring 
möjligheterna för olika substratkombinationer och i nuläget undersöks algers 
biogaspotential.  Mesofil rötning4 av olika substratkombinationer genomförs i 
labbskala. Som bas i rötningarna används rötrest från Plönninge 
biogasanläggning. Där framställs biogas genom samrötning av kogödsel, 
skörderester och biologisk avfall från Ica Maxi (Karlsson 2011). Rötrest används 
som beteckning på det material som inte omvandlats till metan och koldioxid vid 
rötningen. Alla närsalter i substratet koncentreras till restprodukten och bidrar 
till ett värdefullt gödningsmedel.  

                                                           
1 Inom biogasproduktion är substratet det material som ska rötas 
2
 Torrsubstans, torrvikt 

3
 Med skördemetod menas i första hand uppsamling av alger som spolats upp på land eller i form 

av algblomningar etc. Det är inte tal om att skörda levande tång från havsbottnen. 
4
 Rötning inom intervallet 20-45˚C 
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   Rötrest som baseras på rötning av material som inte innehåller några toxiska 
metaller eller föreningar får ofta benämningen biogödsel, av vilken det idag 
sprids 180 000 ton på den svenska åkermarken. Enligt Baky et al, (2006)  är den 
genomsnittliga fosforhalten i rötresten  10 g/kg TS. 
   Tidigare undersökningar har påvisat att kadmiumkoncentrationer hos alger kan 
vara såpass höga att det försvårar spridningen av rötresten då kadmium är en 
miljöfarlig och hälsoskadlig tungmetall (Davidsson 2007).  I en rapport framtagen 
av Länsstyrelsen i Västra Götaland görs en jämförelse av kadmium per kilo fosfor 
hos fyra olika gödningsmedel: alger, rötslam, mineralgödsel och binadan5. 
Analysresultaten påvisar väldigt låga halter fosfor hos algerna. Varje kilo fosfor 
som spreds med hjälp av alger skulle tillföra 160 mg kadmium. För samma mängd 
fosfor med hjälp av mineralgödsel spreds endast 15 mg kadmium (Melin 2000).  I 
en rapport framtagen av Detox AB fastställs kadmiuminnehållet hos alger till 0,4-
2,4 mg Cd/kg TS med ett snitt på 1,45 mg Cd/ kg TS. Fosforinnehållet fastställs till 
1 190-3 540 mg/kg TS. Algproverna har varit en blandning av olika algarter, där 
rödalger har var den dominerande typen. (Davidsson och Turesson-Ulfsdotter 
2008).  Enligt dessa uppgifter krävs i genomsnitt 422 kilo alger för att sprida ett 
kilo fosfor. Enligt Davidsson & Turesson-Ulfsdotters analysresultat innehåller 422 
kilo alger innehåller i snitt 612 mg kadmium, jämfört med mineralgödselns 15mg. 
Enligt Odling i Balans (2005) är fosforbehovet för vete 3,4 gram per kilo.  
Statistiska centralbyrån (2003) redovisar en genomsnittsavkastning på 6 470 kg 
höstvete per hektar. Genomsnittavkastningen för potatis år 2009 var 31 450 kg 
(SCB 2010) och fosforbortförseln för potatis beräknas till 0,5 g/kg potatis.  
Fosforbehovet uppskattas således till 22 kg fosfor per hektar för höstvete6 och 
15,7 kg för potatis, vilken enligt Davidsson &Turesson-Ulfsdotter innebär ett 
kadmiumtillskott på 13,5 g respektive 9,6 g kadmium per hektar. 
   Den här rapporten avser att behandla kadmiumkoncentrationer i alger och 
utifrån dessa värden avgöra hur väl de lämpar sig för biogasproduktion. Utöver 
den litteraturstudie och de analysresultat som presenteras i rapporten kommer 
även beräkningar på möjlig gasproduktion samt kadmiumtillförsel att göras som 
komplement och för att ge ett helhetsperspektiv.  

1.2 Problemformulering 
   Problemet uppsatsen syftar till att undersöka kan sammanfattas i följande 
frågeställning : Begränsar algers kadmiuminnehåll dess lämplighet som 
biogassubstrat och gödningsmedel?  

1.3 Syfte 
   Syftet med studien är att bidra med ett forskningsunderlag för vidare forskning 
kring alger som förnybar energiresurs. Vidare syftar studien till att genom 
laborativ och litterär undersökning bedöma algers potential som biogassubstrat 
och gödningsmedel. 

                                                           
5
Kycklinggödsel 

6
 Vete som odlas på hösten 
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1.4 Avgränsningar 
   Arbetet avgränsades till att inkludera fyra olika algarter och ett blandprov, 
tillgången på alger vid de olika insamlingsplatserna var den bidragande faktorn 
till att dessa prover valdes ut. Arbetets grundpelare har varit en hög 
tillförlitlighet, därför prioriterades att endast utföra mätningar på 
kadmiuminnehåll. Näringsinnehåll var önskvärt att analysera, men då 
kadmiumbestämningen beräknades bli lidande gjordes avgränsningen att endast 
mäta kadmiumhalter.  
   Beräkningar för kadmiumtillförsel har avgränsats till att enbart ta hänsyn till 
fosforbortförseln för veteproduktion och potatisodling. Ingen hänsyn togs till 
fosfortillförsel från andra källor eller befintliga markdepåer. Beräkningar för 
biogaspotential avgränsades till Högskolans framtagna resultat, och enbart 
mängden tillgängliga alger inom Halmstad kommun togs med i beräkningarna.  
Energipotentialen hos biogasen relateras till det totala energibehovet för svenska 
genomsnittshushåll och ingen hänsyn togs till hur gasens energiinnehåll 
utnyttjas. Ekonomiska aspekter är av stor betydelse, men fick avgränsas då 
rapporten skulle ha blivit allt för omfattande.  
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2 Kadmium   
   Kadmium är en tungmetall som finns naturligt i svenska jordar och i och med 
den geologiska sammansättningen i landet  varierar koncentrationerna. 
Bergarter såsom sandsten och kalksten tillför kadmium naturligt och områden 
rika på dessa bergarter innehåller naturligt högre bakgrundhalter (Bengtsson & 
Rasic 2005).  Fig 1 visar kadmiumkoncentration i svenska jordar, matjorden 
representeras av det plöjda skiktet ner till 20 centimeters djup och alven 
motsvarar 40-60 centimeters djup. Halterna baseras på mängden kadmium som 
är lösligt i 7M salpetersyra (Eriksson 2009). Eriksson (2009) fastställer 
medelvärdet till 0,23 mg/kg och Bengtsson & Rasic (2005) medianvärdet till 0,22 
mg/kg jord.  

 

Kemikalieinspektionen sammanställer i sin rapport från 2011 den totala 
kadmiumtillförseln enligt nedanstående tabell, där de även beräknat slammets 
bidrag.   
Tabell 1. Tillförsel av kadmium till den svenska åkermarken (Kemikalieinspektionen 2011) 

 

Cd mg/kg 

Figur 1. Kadmiumkoncentrationer i matjord och alv (Eriksson 2009). 
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2.1 Upptag av kadmium i växter 
   Växter tar upp kadmium som tvåvärdig jon (Cd2+) och huvuddelen av metallen 
binds till cellväggarna (Persson 1997). För salix7 gäller att ju högre 
kadmiumkoncentrationer som finns tillgängliga desto högre upptag. Ett lågt pH-
värde leder till att kadmium frigörs och blir mer lättillgängligt. (Vattenfall 1994).  
Vidare skriver Bengtsson & Rasic (2005) i sin rapport att halten organiskt material 
och mängden lerjord i en mark begränsar kadmiums tillgänglighet hos växter. En 
hög halt organsikt material ökar antalet bindingsmöjligheter för kadmiumjonen, 
vilket inhiberar att metallen tas upp i växter (Bengtsson & Rasic 2005). År 2003 
gjordes experiment på fyra algarter för att undersöka dess biosorptiva8 förmåga, 
det vill säga deras förmåga att binda in ämnen i dess cellstruktur. Bland annat 
undersöktes förmågan att rena kadmium från vattenlösningar. Experimenten 
påvisade att dessa algarter adsorberade kadmium effektivare vid ett högre pH 
(Chen et al 2003).  

2.2 Hälsorisker 
   En hög exponering av kadmium påverkar kroppens förmåga att tillgodose sig 
kalcium, något som kan leda till benskörhet och benfrakturer 
(Kemikalieinspektionen 2011). Vidare skriver Kemikalieinspektionen (2011) att 
kadmium klassas som carcinogen9 främst beroende på den ökade risken för 
lungcancer hos de som utsätts för kadmiumexponering regelbundet. Ytterligare 
hälsoeffekter som metallen kan bidra till är hjärt- kärlsjukdomar, diabetes, samt 
negativa effekter på fosterutveckling och barns allmänna utveckling 
(Kemikalieinspektionen 2011). Det acceptabla veckointaget är 2,5 µg Cd/kg 
kroppsvikt och innehållet i svenska spannmålsprodukter ligger i snitt på 0,042 mg 
Cd/kg (Kemikalieinspektionen 2011). Utifrån dessa värden beräknas en person på 
75 kg som enbart konsumetarspannmålprodukter, kunna äta 4,5 kg innan det 
acceptabla veckointaget är nått. Ett aningen överdrivet exempel som dock 
belyser effekten av en eventuell ökad kadmiumkoncentration i jordbruksmarken.  

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Lövträd som används vid odling av energiskog 

8 Naturlig process i viss biomassa som tillåter passivt upptag av ämnen 
9
 Cancerframkallande 
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2.3 Kadmium i sediment 
   Undersökning av sedimentlagren 10-20 cm under havsbottnen har utförts och 
påvisat följande kadmiumkoncentrationer (Kemikalieinspektionen 1998): 

 Bottenviken 0,4 mg Cd/kg TS 

 Bottenhavet 0,1 mg Cd/kg TS 

 Östersjön 0,3 mg Cd/kg TS 

 Skagerack 0,17 mg Cd/kg TS 

   Kadmiumkoncentrationerna för haven utanför Sverige minskar med en ökad 
salinitet10. I Östersjön har koncentrationer på 0,04 µg/l uppmätts medan 
nivåerna legat på 0,02 µg/l uppmätts i Nordsjön (Kemikalieinspektionen 1998).  

2.4 Gränsvärden 
   Mängden kadmium som får tillföras en åkermark varje år via avloppsslam får 
inte överstiga 4 g per hektar. Likaså måste kontroller göras så att marken som 
skall gödslas inte innehåller högre koncentrationer än 0,4 mg Cd/kg jord (SNFS 
1994). För kravodling gäller att den totala kadmiumtillförseln till åkern inte 
överstiger 0,75 g/ha (KRAV 2011). Svensk författningssamling förbjuder att 
gödningsmedel med mer än 100 g kadmium per ton fosfor saluförs eller överlåts 
inom Sverige (SFS 2009:654). Definieras rötresten som avloppsslam får den 
endast överlåtas och saluföras endast om kadmiumhalten inte överstiger 2 
mg/kg TS (SFS 1994:944). En sammanställning av mineralgödseln i Europa år 
2001 visade att kadmiumkoncentrationerna låg inom spannet 2-133 mg Cd/kg P 
(Kemikalieinspektionen 2011).  Lantmännen, som är en av Sveriges ledande 
distributörer av mineralgödsel, indelar de olika gödningsmedlen i tre klasser, A, B 
och C-klass. A-klassade medel innehåller 0-12 mg Cd/kg P, B-klassade 12-25 mg 
Cd/kg P medans C-klassade gödningsmedel innehåller >25 mg Cd/kg P 
(Lantmännen Lantbruk 2011).  

2.5 Metoder för kadmiumavskiljning 
   Davidsson & Turesson-Ulfsdotter (2009) behandlar två olika tillvägagångssätt 
när det gäller behandling av kadmiuminnehållet hos alger och dess rötrest. 
Kadmiumet kan extraheras i samband med rötningen alternativt avskiljas efter 
rötning. Davidsson & Turesson-Ulfsdotter (2008) hävdar vidare att en avskiljning 
före rötning är att föredra då en ren jordförbättringsprodukt fås ut efter 
rötningsprocessen. Nackdelar med avskiljningen är att substratet kan förlora 
organiskt material. Eventuellt tillförs även kemikalier som kan ha en negativ 
inverkan på rötningsprocessen.Vid en extraktion med syra sänks pH till nivåer 
som måste kompenseras före rötning för att processen skall fungera. 
 
 

                                                           
10

 Salthalt 
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    Davidsson & Turesson (2008) föreslår en blandning med saltsyra i en syrerik 
miljö. Det fasta materialet förs sedan vidare till rötkammaren och den 
kadmiumrika vätskefasen behandlas vidare genom kemisk fällning, jonbyte eller 
adsorption11 (Davidsson & Turesson-Ulfsdotter 2008). Kemisk fällning utförs 
genom tillsättning av en kemikalie som till exempel kalk eller natriumhydroxid. 
Metalljonerna reagerar med tillsatt kemikalie och bildar metallhydroxider enligt 
reaktionsformeln: Me2++2OH-↔Me(OH)2. Metallhydroxiderna löser sig inte 
särkilt väl i vatten och fälls därför ut. En annan fällningsmetod utgår ifrån sulfider 
och lämpliga fällningskemikalier är svavelväte (H2S) och natriumsulfid (Na2S). 
Reaktionsformeln för kadmium och natriumsulfid ses i fig 2.  

 

Figur 2. Sulfidfällning av kadmium (André et al, 2006) 

   De bildade metallsulfiderna är mycket svårlösta och ger en högre reningseffekt 
än vad hydroxidfällning ger. Nackdelen med sulfidfällning är att det kan bildas 
svåravskiljda slampartiklar. Sulfiden fäller även ut andra konkurrerande metaller 
som till exempel järn vilket betyder att ett överskott av sulfider måste tillsättas. 
Överskottet av sulfider möjliggör bildning av svavelväte som är en starkt toxisk 
gas (André et al. 2006). 
   Kadmiumextraktion med hjälp av jonbyte utförs genom att kadmiumjonerna i 
lösningen byter plats med joner som är bundna till ett bärarmaterial. Fördelar är 
att mängden jonmassa som måste rensas ut är låg i förhållande till de flockar 
som bildas vid kemisk fällning. Nackdelen är att vattenlösningen måste renas från 
suspenderat material innan jonbytarreningen kan starta (Davidsson & Turesson-
Ulfsdotter 2008).  
   Den sista reningsmetoden Davidsson & Turesson-Ulfsdotter (2008) behandlar 
är adsorption av kadmium i vattenfasen. Principen bygger på att kadmium 
adsorberas till olika material. En fördel är att flera olika restmaterial kan 
användas, dock är de inte selektiva, vilket innebär att stora mängder rötbart 
material troligen avlägsnas under processen. Detta bidrar till att stora 
avfallsmängder måste tas om hand. Den reningsgrad som uppnåtts vid rening 
med nämnda metoder uppmäts till 71-75 % (Davidsson och Turesson-Ulfsdotter 
2008). Murto & Nkemka (2010) redovisar en reningsgrad på 79 % då de 
undersökt kadmiumexktraktion hos alger med hjälp av adsorberande gel.  
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   Skall rötresten spridas utan hänsyn till jordbruksproduktion eller annan känslig 
markanvändning finns metoder för kadmiumavskiljning med hjälp av växters 
förmåga att binda metaller. Dels finns växter som har benämningen 
hyperackumulatorer, vilka har en stor förmåga att binda in metaller i sina 
växtdelar. Dock är dessa växter ofta väldigt begränsade i sin tillväxt och 
därigenom begränsas deras förmåga att effektivt rena en mark från tungmetaller 
(Eriksson 2009). En annan metod som innebär att växters bindande förmåga 
utnyttjas är att kombinera metallextraktion med energiutvinning. Energiskog 
består av snabbväxande växter som kan skördas efter en kort tid och användas 
som bränsle. Salix är en typ av lövträd som används i Sverige och är en av de 
plantor som har störst biomassatillväxt per ytenhet. Salix har även påvisat god 
förmåga att binda kadmium, vilket gör den perfekt lämpad för kombinerad 
marksanering och energiproduktion (Ahlfont 1997). 
   Ahlfont (1997) tar i sin rapport upp en tidigare gjord studie på Salix förmåga att 
rena åkermark från kadmium.  Snittet för kadmiumupptag låg på 2,1 mg/kg TS, 
vilket beräknades motsvara en bortförsel av 21 g kadmium/ ha och år. Askan från 
Salix innehåller 40-85 mg Cd/kg TS, vilket gör den olämplig att sprida tillbaka ut i 
miljön (Ahlfont 1997). Ett alternativ är att deponera askan för att på så sätt 
förhindra kadmiumåterförsel. Askan i sig innehåller dock värdefulla 
näringsämnen och metoder för att möjliggöra recirkulation är önskvärda. 
Förutom de avskiljningsmetoder av kadmium i vattenfas som behandlades 
tidigare, beskriver Ahlfont (1997) möjligheten till så kallad termisk 
kadmiumrening. Där utnyttjas kadmiums förmåga att övergå till gasfas vid 
relativt låga temperaturer. Askan värms upp varefter kadmiumet leds bort och 
avskiljs med ett slags filter.  
   I Japan har experiment gjorts för att försöka extrahera kadmium från 
restprodukter från skaldjursindustrin (Ghimire et al, 2007). I försöken 
kombinerades urlakning med adsorption för rening av inälvor från 
pilgrimsmusslor. En adsorptionsgel bereddes genom förtvålning av äppleavfall 
och lakvätskan bestod av en svavelsyralösning med pH 1,5. Höga halter av 
organiskt material i vätskefasen förhindrar en effektiv adsorption. Genom att 
använda ett koaguleringsmedel framställt av persimonjuice kunde det organiska 
materialet enkelt flockas ut. Persimon användes då det är rikt på tannin, en 
polyfenol som länkar samman proteiner, vilket ger själva koaguleringen. Nästa 
problem uppkom då urlakningen endast var effektiv vid pH<2 och för en god 
adsorption krävdes pH>4.  Istället för att använda pH-justerare fann Ghimire et 
al, (2007) att avfallet kunde reglera pH på grund av dess innehåll av 
aminogrupper och peptider som spontant absorberar vätejoner i en sur lösning. 
Genom att seriekoppla urlakning och adsorption påvisades en metod för att 
effektivt rena musselavfall från kadmium. Först behandlas avfallet med 
urlakning. Lakvätskans pH stiger då processen fortgår och efter 24 timmar då 
fullgod extraktionen av kadmium uppnåtts påvisades ett pH-värde på drygt 4.  
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   Den använda lakningsvätskan förs sedan vidare via en andra tank till 
adsorptionsgelen där en kadmiumfri vätska återfås. Gelen behandlas med 
svavelsyra för att fälla ut det adsorberade kadmiumet (Ghimire et al, 2007). 
Processchemat över reningsmetoden visas i fig 3.  

 
Figur 3. Processchema över kadmiumrening av pilgrimsmusslor (Ghimire et al, 2007) 

 Experimenten påvisade en effektiv och ekonomisk hållbar metod att rena 
kammusslor från kadmium, det renade avfallet kan användas som fiskfoder och 
gödningsmedel.  
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3 Atomabsorptionspektrofotometri 
   Atomabsorptionspektrofotometri, AAS, är en analysteknik som introducerades 
1955. AAS används för snabba, enkla, kvalitativa och kvantitativa bestämningar 
av grundämnen. Principen utgår ifrån fria atomer och joner i gasfas. För att 
kunna omvandla metalljonerna i exempelvis ett vattenprov krävs en atomisering 
av provet. Atomiseringen kan sammanfattas som en process där provet 
omvandlas till gasformiga, fria molekyler, joner och atomer i jämvikt. Vanligt 
förekommande är att en flamma används för atomisering (Crouch et al, 2004). 
   Analysmetoden bygger på att elektronerna hos de fria atomerna kan exciteras 
till ett högre energitillstånd. Den energi (strålning vid en viss våglängd) som krävs 
för att excitera en atom är unik för varje grundämne. Det exciterade tillståndet är 
även mycket instabilt och atomer återgår snabbt till grundtillståndet. När 
elektronerna faller tillbaka och atomen deexciteras sänder de ut en energi som 
exakt motsvarar exciteringsenergin (Crouch et al, 2004). Genom att använda så 
kallade hålkatodlampor kan precis rätt mängd energi som krävs för excitation12 
av det sökta ämnet åstadkommas. Lampan består av en metall eller en 
metallegering, omsluten av gas under lågt tryck. Genom att leda ström genom 
hålkatodlampan joniseras gasen. Gasjonerna krockar sedan med metallen i 
lampan vilket resulterar i att dess atomer exciteras till sitt högre energitillstånd, 
varefter de deexciteras och energi sänds ut (Crouch et al, 2004). När 
hålkatodlampan riktas mot det atomiserade provet kan metallkoncentrationen i 
provet undersökas. Finns metallen i provet absorberas den utsända energin, då 
den används för excitation av de gasformiga fria atomerna i flamman. Genom att 
bereda standardlösningar med en känd koncentration fås en kalibreringskurva 
med ett linjärt samband mellan absorbans och koncentration, denna används för 
bestämning av det sökta ämnets koncentration (Crouch et al, 2004).  Figur 2 visar 
hur hålkatodlampan sänder ut energi (streckade blå linjen) varefter absorption13 
sker av det atomiserade prover. En monokromator filtrerar bort de våglängder 
som inte motsvarar hålkatodlampans. En detektor registrerar sedan skillnaden i 
absorption och ett resultat beräknas fram (Crouch et al, 2004).  

 
Figur 4. Enkel skiss över hur ett AAS-instrument fungerar (New Mexico State University 
2006) 

 

                                                           
12

 Upptagande av energi i en atom 
13

 Gas, vätska eller energiform tränger in i och upptas av ett ämne  
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3.1 Generell provberedning 

3.1.1 Krossning och malning 

   Innan analyser kan påbörjas kräver de flesta fasta prover bearbetning i form av 
krossning och malning med exempelvis en mortel.  Krossningen är ett viktigt steg 
i processen då det minskar partikelstorleken i provet. En minskad partikelstorlek 
underlättar provets förmåga att lösa sig, vilket är väsentligt då majoriteten av 
kemiska analyser görs på lösningar (Crouch et al, 2004). Enligt Crouch et al, är 
vanliga felkällor i beredningssteget att mjukare fragment riskerar att förloras i 
form av damm medan de hårdare fragmenten fortfarande behandlas. 
Kontaminering kan även ske då material från morteln riskerar att slitas loss och 
blandas med provet. Trots att mortelns ytor är framtagna för att motstå den här 
typen av påfrestningar är problemet omöjligt att helt förebygga.  Andra felkällor 
är att mortlingen kan innebära att provet absorberar vatten ifrån omgivningen 
och därigenom får en felaktig torrsubstanshalt. Likaså är det viktigt att se till att 
det malda provet blandas om innan vidare behandling, då densitetskillnader i 
provfragmenten kan leda till en viss sedimentering, vilket bidrar till felaktig 
analytkoncentration14 inom provet (Crouch et al, 2004).    

3.1.2 Nedbrytning och uppslutning 

   Den enklaste metoden för provnedbrytning kallas för torraskning15. Den 
innebär att provet placeras i ett kärl över en öppen flamma eller annan 
värmekälla, varefter allt organiskt material oxideras till koldioxid. För att 
oxidationen skall inträffa menar Crouch et al, (2004) att det krävs en röd hetta, 
vilket motsvarar mellan 500-1 000 ˚C (Hypertextbook.com – Elert). 
En annan metod för nedbrytning är genom uppslutning med olika syror, så kallad 
våtaskning16. Provet läggs i en behållare med syra varefter reaktionen fortgår tills 
provet är nedbrutet (Crouch et al, 2004). Önskas en snabbare nedbrytning kan 
provet värmas och utsättas för ett högt tryck för att påskynda processen 
ytterligare. Den vanligaste syran för nedbrytning av organiska föreningar 
innehållandes metallföreningar är salpetersyra då den bryter ner alla vanligt 
förekommande metaller med undantag för aluminium och krom (Crouch et al, 
2004). Felkällor som uppkommer vid våtaskning är till exempel att provet inte 
når en fullständig nedbrytning, vilket försvårar en korrekt analys av 
analytinnehållet. En annan vanlig felkälla är att syran i sig kan innehålla små 
mängder av analyten. Då det går åt stora mängder syra för att bryta ner även 
små provvikter kan det leda till missvisande analyser. En annan felkälla 
uppkommer då syran reagerar med provkärlet vilket kan leda till kontaminering. 
Dock krävs ofta mycket höga temperaturer kombinerat med starka syror för att 
det skall inträffa (Crouch et al, 2004).   
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Det sökta ämnet i ett prov 
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Nedbrytning av organiskt material med hjälp av förbränning 
16

Nedbrytning av organiskt material med hjälp av olika syror 
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4 Metod 

4.1 Algprover   
            Tabell 2. Utvalda algprover 

   Algproverna samlades in från fem 
olika stränder i Västsverige. De utvalda 
områdena är Vikhög (Skåne), Beddinge 
Strand (Skåne), Östra Stranden 
(Halland), Torekov (Skåne) och 
Mellbystrand (Halland). Insamlingen 
skedde löpande under höst och vår av 
anställda på Högskolan, som i sin tur 
haft nära till stränderna. Insamlingen 
gjordes i plastpåsar och algerna har 
förvarats i frys under tiden fram till analystillfället. Projektstarten under vintern 
gjorde ny provinsamling svår och därför har totalt fyra olika algarter valts ut 
tillsammans med ett blandprov. Brunalgerna bestod av sågtång (Fucus serratus) 
och samlades in i mars 2011. Grönalgerna bestod av grönslick (Cladophora 
glomerata) och samlades in under oktober 2010. Rödalgerna var en blandning av 
tre olika arter, röd havsmossa, segt havsris och rödslick. (Ceramium rubrum, 
Ahnfeltia plicata och Polysiphonia sp.) Blandalgerna samlades in i oktober 2010 
och består av bland annat sågtång, grönslick samt rödslick. I februari 2011 
samlades ålgräs (Zostera marina) in i Vikhög. Ålgräs faller inte under släktet alger 
utan är en fröväxt, dock används beteckningen alg i rapporten för att underlätta 
beskrivningen. Tabell 2 sammanfattar insamlingen och de olika arternas 
härkomst.  Identifiering av de olika algarterna har gjorts i samband med Lars-Erik 
Widahl, universitetslektor i biologi vid Högskolan i Halmstad (2011). 

4.2 Rötrester 
   För att kunna jämföra algernas kadmiuminnehåll med faktiska rötningsförsök 
samlades rötrester in i samband med att provrötning av alger skett på Högskolan 
i Halmstad. Provrötningen gjordes för att undersöka algernas biogaspotential.  
Flaskorna som användes vid rötningsförsöken var utformade på ett sätt som 
gjorde det svårt att få ut ett bra homogent prov ur flaskan. Algerna klumpade 
ihop sig och rann inte ur flaskan på ett önskvärt sätt. Till en början skulle en stor 
mängd rötrester analyseras, men då kadmiumkoncentrationerna visade sig vara 
låga och då det var svårt att få en homogen fördelning analyserades bara ren 
rötrest från Plönninges biogasanläggning. Analysresultatet för  rötresten 
användes för att beräkna kadmiumtillförseln för rötrester baserade på 
samrötning av alger. 
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4.3 Provberedning - alger 
   Utgångspunkt för provberedningen har varit Svensk standard SS 02 81 50 
(1993). En undersökning av olika provberedningar för att komma fram till 
optimal uppslutning för algproverna utfördes. De första analyserna gjordes på 
obehandlade rötrester för att få en uppfattning om vilka koncentrationer som 
var aktuella. Uppslutning gjordes med 1 g rötrest kombinerat med 20 ml 7M 
salpetersyra. Provflaskorna var av glas, noggrant diskade samt utvalda enligt 
standardens krav på värmetålighet och passande lock. Salpetersyran, som 
innehöll maximalt 0,000001 % Cd, behövde därför inte destilleras för att undvika 
Cd-kontaminering av proverna.  Vågen som användes hade en noggrannhet på 
0,01 g och var av märket ”Denver Instruments”. Efter syrauppslutning sattes 
proverna i autoklav17 för upphettning till 120 ˚C. Upphettningen och det höga 
trycket är önskvärt då det påskyndar nedbrytningen. Proverna filtrerades sedan 
med ett 100 µm filterpapper. Pappret spolades först med destillerat vatten för 
att försäkra att inga oönskade partiklar hamnade i provet.  Standardlösningar på 
0, 0,5, 1, 1,5 samt 2 mg Cd/l bereddes från en stamlösning på 1 000 mg/l.  
Stamlösningen var nybeställd och förvarades i kyl, enligt anvisningar. När 
proverna analyserades för första gången gick det ej att få fram några 
analysvärden. Nya standardlösningar bereddes därför och nu med 20 ml 7M 
salpetersyra tillsatt för att matcha provlösningarnas pH.  Torkning av proverna 
gjordes vid 105 ˚C under 12h, innan proverna togs ut kontrollerades att 
viktminskningen upphört. Mätningen utfördes på samma våg som tidigare med 
0,01 g känslighet. De torkade proverna homogeniserades sedan genom malning i 
mortel och rengörning med destillerat vatten utfördes mellan varje 
homogenisering. I enlighet med kapitel 3.1.1 skedde mortlingen lugnt och 
metodiskt för att undvika att porslinflisor nöttes loss och kontaminerade provet 
samt för att undvika dammförluster. De torkade, malda, proverna förvarades 
sedan i små plastbehållare med lock. Vid nästkommande analyser mättes 0,5 g 
av varje prov upp och bereddes med 7M salpetersyra och behandlades i 
autoklav. Filtrering utfördes med 100 µm filterpapper ner i mätkolvar på 100 ml 
varefter destillerat vatten tillsattes för att uppnå en totalvolym på 100 ml. 
Spädningen gjordes enligt instruktion i SS 02 81 50 (1993). Uppslutningskärlen 
sköljdes med destillerat vatten, vilket sedan filtrerades ner i provet för att 
förhindra att provlösning blev kvar i uppslutningsflaskan. 
   Efter de inledande analystillfällena beslutades att bereda en standardlösning på 
10 mg/l utifrån stamlösningen på 1 000 mg/l. Samtliga pipetteringar under 
arbetsgången har skett med automatpipetter. Nya standardlösningar bereddes 
för att bättre motsvara mätområdet hos proverna.  Efter de första försöken 
gjordes en mängd undersökningar där experimentering med standardlösningar 
och provmängd gjordes. Dessa undersökningar utgick ifrån standardens 
rekommendation på en maxvikt på 1 g prov och lägre.  Provvikter på mer än 0,5g 
visade sig vara svåra att bryta ner. För samtliga uppvägningar användes nu 
istället en våg med en noggrannhet på 0,001 g.  
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   Trots viktoptimering var resultaten fortfarande varierande. De parametrar i 
provberedningen som kopplades till de varierande resultaten var att samtliga 
prover innehöll höga halter av natrium. Det gick även att urskilja att flertalet av 
algproverna innehöll en stor mängd sand, framförallt hos grönalgerna. 
Sandhalten blev tydlig efter syrauppslutningen då den sedimenterat på bottnen 
provkärlet.  De åtgärder som vidtogs var att konstruera vattenbad för 
algproverna. Proverna placerades i bägare och destillerat vatten tillsattes.  Under 
en veckas tid byttes vattnet och målet var att sedimentera bort stora delar av 
sanden, samt tvätta bort ytliga saltavlagringar.  För att ytterligare förhöja 
kadmiumnivåerna i algproverna och därigenom undvika problem med 
detektionsgränser förbrändes de torkade algproverna i 550˚C under fyra timmar. 
På så sätt oxideras det organiska materialet och kvar blir en aska med betydligt 
högre kadmiumkoncentration. För att kunna räkna bakåt på kadmiuminnehåll 
vägdes proverna innan och efter förbränningen och en VS-halt18 räknades ut. När 
askan uppslutits och analyserats hade salthalterna blivit ännu högre, likaså 
sandhalten. När de tvättade algerna istället torkats, förbränts och uppslutits sågs 
en tydlig sandreduktion, dock var salthalten i proverna oförändrad och 
grönalgerna innehöll fortfarande relativt mycket sand. 
   För att bättre matcha provets förhållanden tillsattes därför salt i 
standardlösningarna. Mängden baserades på Detox analysresultat (Davidsson & 
Turesson Ulfsdotter 2007) och beräknades till ungefär 0,025 g NaCl per 0,5 g 
algprov. De slutgiltiga standardlösningarna bereddes med koncentrationer på 
0,03, 0,06 och 0,09 mg Cd/l. Dessa koncentrationer motsvarade mätområdet väl, 
samtidigt som de gick att bereda utan att riskera allt för stora felmarginaler med 
spädningen. Saltinnehållet låg på 0,025 g och pH värdet motsvarade de 
uppslutna proverna.  Den mängd prov som var mest lämpad för uppslutning låg 
mellan 0,3-0,4 g aska och är den som använts för analysresultaten. Alla 
uppslutningar gjordes direkt efter torraskningen, vilket eliminerar risken för 
vattenupptag av proverna.   
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4.4 Analys 
   Analyserna utfördes på en atomabsorptionsspektrofotometer av märket Varian 
från 1990. De första analystillfällena spenderades åt att testköra instrumentet 
och provlösningarna. Då koncentrationerna i proverna balanserade kring 
detektionsgränserna var det viktigt att försäkra att instrumentet gav jämna och 
korrekta analysvärden. Till en början uppmättes stora skillnader i analysvärden 
från en körning till en annan. Genom att experimentera med instrumentet 
upptäcktes att resultaten varierade beroende på hur länge instrumentet fått stå 
på och bli varmt.  För de inledande körningarna fick instrumentet stå och bli 
varmt under ungefär 10 minuter för att förhindra skillnader i lampintensitet. 
Dock märktes fortfarande stora skillnader i analysresultat. Genom ytterligare 
tester stod det klart att instrumentet behövde gå varmt i minst en timma för att 
analysresultaten skulle hålla en jämn nivå. Provlösningarna och standarderna fick 
stå framme ett dygn innan analys då det blev tydligt att de prover som 
analyserats kalla gav missvisande resultat.  Ytterligare optimering av 
instrumentet genomfördes inför de avslutande analyserna, hålkatodlampans 
position justerades, brännarhuvudet rengjordes och ställdes in så att maximal 
mängd strålning passerade flamman. Mellan varje provmätning sköljdes 
instrumentet med destillerat vatten för att förhindra kontaminering prover 
emellan.  
   Acetylenflödet visade sig också vara väldigt avgörande för analysresultaten. Då 
instrumentet har en manuell flödesmätare var det viktigt att kontrollera att 
flödet höll sig konstant under analyserna.  Små fluktuationer påverkade 
analysresultaten kraftigt, och gasflödet tenderade att sjunka då gastubens tryck 
blev lägre. Gasflödet anpassades efter instrumentets rekommendationer på två 
liter i minuten.  
   Tack vare att stor vikt lagts vid att undersöka och utreda orsakerna bakom de 
varierande analysresultaten kunde ett lämpligt tillvägagångssätt för 
provmätningarna tas fram.  Alla de analyser som resultatet baseras på har utförts 
efter att dessa optimeringar gjorts. Genom att köra analyscykler med korta 
kalibrerings och blankprovsintervall försäkrades det att instrumentets 
analysvärden inte skenade iväg och blev orimliga. Vid förhöjda analysvärden 
gjordes omkalibreringar. Innan proverna analyserades kördes dessutom alltid 
blankprov för att kontrollera att kalibreringen stämde överens med inmatade 
värden. Genom denna enkla kontroll kan instrumentet och provlösningarna 
undersökas utifrån om de håller önskad temperatur. Det hände att instrumentet 
fick kalibreras om upp till fem gånger innan analyserna kunde genomföras, vilket 
kunde kopplas till temperaturen hos proverna och instrumentet. De eventuella 
förändringar som ändå uppkom i analysresultat från körning till körning 
kompenserades genom att köra ett stort antal mätningar. Det har lagts stor vikt 
vid att ha en ordentlig statistisk grund att stå på. För att ytterligare stärka 
analysresultaten skickades prover för extern analys hos ackrediterat lab. 
Ansvariga för analyserna var ALS Scandinavia AB i Luleå.  

 



   

22 
 

4.5 Rötningsförsök och beräkningar 
   Högskolan i Halmstads forskningsenhet bidrog med analysresultat över 
provrötningen av alger. Dessa värden användes för att konstruera de figurer över 
gasproduktion som presenteras i resultatdelen. Referensvärdet utgörs av  
rötning av 100 % substrat som redan genomgått en längre rötningsprocess. 
Rötningen pågick sedan under 27-31 dagar. Varje försök utgjordes av en total 
substratmassa på 700 gram och beståndsdelarna i varje försök är 70, 80 eller 90 
% utrötad rötrest från plönninge inblandat med 10, 20 eller 30 % alger. En 
rötning med 70 % rötrest och 30 % alger redovisas  som ”70/30” i figuren och 
innebär en rötning av 210 g alger och 490 g utrötad rötrest.  
   Innan beräkning över gaspotential genomfördes substraherades referensvärdet 
från den totala gasproduktionen, på så vis erhålls gasproduktionen för enbart 
algsubstratet.  När ett totalt metanutbyte beräknades multiplicerades  den totala 
biogasproduktionen med den genomsnittliga procentsatsen för metan som 
högskolans försök uppmätt. Metangasens energiinnehåll bestämdes till 10 KWh 
(Ek 2007), varefter en total uppskattad energipotential kunde beräknas. 
   Alla statistiska beräkningar som rapporten innefattar har utförts i Microsoft 
Excel.  De beräkningar som gjorts är medelvärde, median,standardavvikelse och  
konfidensintervall. För att jämföra kadmiumkoncentrationer mellan algprover 
gjordes även ett tvåsidigt t-test. För t-testet och konfidensintervallen användes 
en signifikansnivå på 0.05.  
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5 Resultat 

5.1 Kadmiumanalys 
   En sammanställning av alla analyser görs i tab 3. En mer noggran redogörelse 
av de framtagna analysresultaten för var och en av algproverna följer efter tab 3. 
Värt att notera är den fina normalfördelningen som gäller för samtliga prover.  

 

   Analysresultaten för grönalgerna baserades på 83 mätningar och redovisas i fig 
5. Konfidensintervallet (95 %) låg mellan 1,24–1,48 mg Cd/kg TS. Medelvärdet 
bestämdes till 1,36 mg Cd/kg TS och medianen låg på 1,34 mg Cd/kg TS.  

 

Figur 5. Analyserat kadmiuminnehåll hos grönalger 
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Tabell 3. Sammanställning över analysvärden 
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   Analysresultaten för rödalgerna baserades på 106 mätningar och redovisas i fig 
6. Konfidensintervallet (95 %) låg mellan 3,21–3,39 mg Cd/kg TS. Medelvärdet 
bestämdes till 3,30 mg Cd/kg TS och medianen låg på 3,34 mg Cd/kg TS.  

 

 

 

Figur 6. Analyserat kadmiuminnehåll hos rödalger 

   Analysresultaten för sågtången baserades på 91 mätningar och redovisas i fig 7. 
Konfidensintervallet (95 %) låg mellan 2,39–2,51 mg Cd/kg TS. Medelvärdet 
bestämdes till 2,45 mg Cd/kg TS och medianen låg på 2,51 mg Cd/kg TS. 

 

Figur 7. Analyserat kadmiuminnehåll hos sågtång 
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   Analysresultaten för ålgräset baserades på 120 mätningar och redovisas i fig 8. 
Konfidensintervallet (95 %) låg mellan 1,71–2,03 mg Cd/kg TS. Medelvärdet 
bestämdes till 1,87 mg Cd/kg TS och medianen låg på 1,85 mg Cd/kg TS.  

 

Figur 8. Analyserat kadmiuminnehåll hos ålgräs 

 

   Analysresultaten för blandalgerna baserades på 112 mätningar och redovisas i 
fig 9. Konfidensintervallet (95 %) låg mellan 1,19–1,37 mg Cd/kg TS. Medelvärdet 
bestämdes till 1,28 mg Cd/kg TS och medianen låg på 1,24 mg Cd/kg TS. 

 

Figur 9. Analyserat kadmiuminnehåll hos blandade alger 
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   Analysresultaten för rötresten från Plönninge biogasanläggning baserades på 
46 mätningar och redovisas i fig 10. Konfidensintervallet (95 %) låg mellan 1,82–
2,36 mg Cd/kg TS. Medelvärdet bestämdes till 2,09 mg Cd/kg TS och medianen 
låg på 2,13mg Cd/kg TS.  
 

 

Figur 10. Analyserat kadmiuminnehåll rötrest 

   Analyserna som ALS Scandinavia utförde presenteras i fig 11. Av figuren går att 
utläsa att kadmiuminnehållet hos sågtången är väldigt likt de egengjorda 
analyserna.  

Figur 11. ALS Scandinavias analysresultat för kadmium och fosfor 

   För samtliga prover gjordes t-test för att påvisa huruvida det fanns en 
signifikant skillnad i kadmiuminnehåll för de olika proverna. Signifikansnivån 
sattes till 0.05, resultaten påvisade signifikanta skillnader mellan alla algarter 
(p=<0,01315) förutom grönalger och blandalger (p=0,30499). 

1
2

1
2

1
0

1

3
4 4

7

3

6

4

2
1

0

3

0 0 0
1

0 0 0
0

2

4

6

8

A
n

ta
l a

n
al

ys
e

r

mg Cd/kg TS

Rötrest



   

27 
 

5.2 Gasutbyte 
    Resultaten från de tre provrötningarna som utfördes på Högskolan i Halmstad 
(avsnitt 4.2) redovisas i nedanstående figurer. Metaninnehållet hos den 
producerade gasen låg i genomsnitt på 59 % för 70/30 blandningarna och på 61  
% för 90/10 bladningarna.  För en mix av 30 % blandade alger och 70 % rötrest 
uppmättes en TS-halt på 4 %, vilket innebär att nettoproduktionenav gas (total 
gasproduktion - referensproduktionen) baserades på 28 gram torrsubstans. Det 
resulterar i en gasproduktion på  216,5 ml/ g TS, vilket ligger en bit över de 
resultat på 170 ml/g TS som Alarcón et al (2006) redovisat.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Gasproduktion för rötning av rödalger. 90/10 
innebär att 70 g alger rötats, 80/20 innebär att 140 g alger 
rötats och 70/30 utgör en rötning av 210 g rödalger. 
Referensen består av 100 % utrötat substrat från Plönninge, 
se avsnitt 4.5. 

 

Figur 13. Gasproduktion för rötning av grönalger. 90/10 innebär 
att 70 g alger rötats, 80/20 innebär att 140 g alger rötats och 70/30 
utgör en rötning av 210 g rödalger. Referensen består av 100 % 
utrötat substrat från Plönninge, se avsnitt 4.5. 
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5.3 Beräknad kadmiumtillförsel 
   Nedanstående figurer baseras på beräkningar där fosforbortförseln vid odling 
av höstvete skall tillgodoses. Som nämndes tidigare är fosforbortförseln vid 
odling av höstvete 22 kg per hektar, förutsatt att ingen hänsyn till övriga 
fosforkällor tas. Fosforhalterna hos rödalgerna och sågtången baseras på faktiska 
värden, övriga algprovers fosforhalter baserat på genomsnittet för rödalgerna 
och sågtången.  Fosforinnehållet för den rena rötresten baseras på de 
litteraturvärden som behandlats tidigare (10 g P/kg TS). Fosforinnehållet hos 
algrötning baseras på beräkningar där 30 % alger rötas med 70 % organiskt 
material såsom kogödsel och skördeavfall.  

 

Figur 15. Antal ton obehandlade alger som krävs för att sprida 22 kg P 

   Fig 15 visar mängden obehandlade alger som krävs för att sprida fosforbehovet 
för höstvete. Fig 16 visar motsvarande mängd rötade alger som måste spridas för 
att uppnå samma nivå. 
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Figur 14. Gasproduktion för rötning av blandade alger. 90/10 
innebär att 70 g alger rötats, 80/20 innebär att 140 g alger rötats 
och 70/30 utgör en rötning av 210 g rödalger. Referensen består 
av 100 % utrötat substrat från Plönninge, se avsnitt 4.5. 
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Figur 16. Antal ton rötrest bestående av 30 % alger och 70 % organiskt material som krävs för 
att sprida 22 kg P 

   Fig 17 och 18 visar kadmiumtillförseln per hektar då veteodlingens 
fosforbortförsel skall tillgodoses (22 kg). Av figurerna framgår tydligt att rötrest 
utan tillsatta alger är att föredra vid gödsling. 

 

Figur 17. Kadmiumtillförsel vid spridning av orötade alger för veteodling 

 

Figur 18. Kadmiumtillförsel vid spridning av rötrest bestående av 30 % alger och 70 % organiskt 
material för veteodling 
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   Fig 18 påvisar stora skillnader i kadmiumtillförsel 
vid samrötning av alger. En kadmiumreduktion på 
hela 82 % uppmätts för samrötad sågtång jämfört 
med att sprida den obehandlade tången. Samtliga 
rötrester överskrider Svensk författningssamlings 
regler om att ett gödningsmedel max får innehålla 
100 g Cd/ton P, dvs 100 mg Cd/kg fosfor. En 
redogörelse för rötresternas kadmiuminnehåll per 
kilo fosfor redovisas i tab 4. En rötrest bestående av  
samrötade, blandade alger, uppmäter lägst 
kadmiumtillförsel: 245 mg Cd/kg P. För att knyta an 
till bestämningarna för avloppsslam på 2 mg/kg TS 
görs hänvisning till tab 5 där rötresternas 
kadmiuminnehåll per kilo TS redovisas.  Beräkningar 
för kadmiumtillförsel vid potatisodling har även 
gjorts som jämförelse då fosforbortförseln vid 
potatisodling är lägre än för vete. Resultatet av 
beräkningarna redovisas i fig 19. 
 

 

Figur 19. Kadmiumtillförsel vid spridning av rötrest bestående av 30 % alger och 70 % organiskt 
material vid potatisodling 
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5.4 Beräknad biogaspotential 
   I Halmstad kommun tas, som nämndes tidigare, ungefär 500 ton alger om hand 
varje år. Nedanstående beräkningar utgår ifrån gaspotentialen för blandade alger 
hämtade vid Östra Stranden i Halmstad. Beräkningarna förutsätter att det finns 
tillräckligt med annat substrat med en fungerande bakteriekultur för att röta 
med förhållandet 70 % rötrest  och  30 % alger. För att beräkningarna skall 
motsvara ett möjligt praktisk fall skall näringsinnehållet hos substraten vara så 
likt det som rötas i Plönninge som möjligt.  
  I de försök som utfördes på Högskolan rötades 210 g blandade alger med 490 g 
rötrest. Det innebär att 500 ton alger räcker till ungefär 2,4 miljoner rötningar likt 
de som utförts i Halmstad. 2,4 miljoner multiplicerat med en gasproduktion på   
6 062 ml per rötning ger en total gasvolym på  14 548 m3 . Metanhalten 
beräknades ligga på 59 % vilket innebär att rötningen resulterar i en metanvolym 
på ungefär 8 600 m3. Energiinnehållet hos metan klassas till 10 KWh/m3. Det 
innebär att den mängd alger som idag omhändertas inom Halmstad kommun 
motsvarar en energipotential på 86 MWh per år.   
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6 Diskussion 

 6.1 Analysresultat 
   Enligt Davidsson & Turesson-Ulfsdotter (2008) framgår det att alger innehåller 
höga halter kadmium per kilo fosfor, hela 612 mg. Melin (2000) bestämmer 
halten kadmium per kilo fosfor till 160 mg. Trots olikheter i forskningsresultaten 
kan det med säkerhet fastställas att Cd/P kvoten är hög. Jämförelsevis uppgår 
kvoten för mineralgödsel till 15 mg. Denna rapport stärker tidigare forskning, då 
kadmiuminnehållet per kilo fosfor varierar från 241-321 mg för de analyserade 
algproverna.  
   Som nämndes tidigare har Davidsson & Turesson-Ulfsdotter (2008) bestämt det 
genomsnittliga kadmiuminnehållet i alger till 1,45 mg/kg TS. Av deras rapport 
framgår att algproverna dominerats av rödalger, men att samtliga prover varit en 
blandning av flera olika arter. Davidsson & Turessons analysresultat skiljer sig 
gentemot de analyser som utförts för den här rapporten. En förklaring kan vara 
att Detox, som utförde studien, inte har tagit hänsyn till den stora mängd sand 
som följer med vid provinsamling. För de analyser som utförts i den här 
rapporten har sanden hos proverna avskiljts innan kadmiumanalys utförts vilket 
resulterar i en högre kadmiumkoncentration. 
   En annan svårighet är att avgöra hur stor del av provet som utgjorts av rödalger 
då Detox, inte ger någon mer information än att rödalger dominerat. En mix av 
40 % rödalger och 60 % blandade alger skulle enligt den här rapportens analyser 
resultera i  en kadmiumhalt på 2,08 mg Cd/kg TS. Beroende på blandningens 
sammansättning kan säkerligen 40 % rödalger framstå som dominerande. En 
tredje parameter som är viktig att ha i åtanke när man betraktar resultaten är att 
ingen information om antalet utförda analyser ges för Detox resultat. Är antalet 
mätningar få är risken för ett avvikande resultat betydande.  
   Problematiken med sand har säkerligen påverkat kadmiumhalterna för 
grönalgerna då sanden var svårt att tvätta bort. Hur stor mängd av provvikten 
som utgjordes av sand beräknades aldrig då det var svårt att extrahera sanden 
från provkärlen på ett bra sätt. Därmed måste värdena för grönalger ses som en 
grov uppskattning då den uppmätta kadmiumhalten förmodligen är lägre än vad 
den borde vara. Analysresultaten för rödalger och sågtång påvisar särskilt höga 
kadmiumkoncentrationer. Dessa prover hämtades in i Skåne medan övriga 
hämtades på västkusten i Halland. En koppling kan därmed göras till 
kemikalieinspektionens information (1998) om en minskad 
kadmiumkoncentration i havsvatten vid en ökad salinitet. Likväl kan 
kadmiumkoncentrationerna i sedimenten förmodligen vara en av orsakerna till 
att algerna hämtade i södra Sverige påvisar en högre koncentration. Enligt 
Kemikalieinspektionen är kadmiumkoncentrationen i Skagerracks sediment 
ungefär 50 % gentemot den i Östersjön (Kemikalieinspektionen 1998). Inga 
mätningar har utförts för Kattegatt, med norra Kattegatt påvisar troligen 
koncentrationer i nivå med Skagerrack. Grönalger och de blandade algerna 
påvisade väldigt lika analysresultat, något som kan förklaras av att de blandade 
algerna bestod av bland annat grönslick, som är en  grönalg.  
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    Värt att notera är att den rena rötresten och ålgräset är de prover som har den 
största spridningen. Den stora spridningen för ålgräset är svår att förklara då 
proverna var enkla att homogenisera och helt utan sand.  Analyserna som ALS 
Scandinavia utförde presenterades i kapitel 5.1. Av tab 3  går att utläsa att  
kadmiuminnehållet hos sågtången är väldigt likt de analyser som genomfördes i 
detta projekt. Rödalgerna påvisar en större skillnad i kadmiuminnehåll, något 
som eventuellt kan förklaras av att en större mängd analyser utförts på de egna 
proverna. Som framgår av tab 3 har ett färre antal analyser utförts av ALS vilket 
resulterar i en mätosäkerhet som är ungefär 2-5 gånger större. Ett ökat antal 
mätningar minskar osäkerheten. Fosforinnehållet hos rödalger och sågtång 
presenterades i fig. 11. De framtagna analysvärdena över fosforinnehåll stämmer 
bra överens med forskning av Davidsson & Turesson-Ulfsdotter (2008).  
 

6.2 Gaspotential 
   Av figurerna på sid. 27-28 framgår ett tydligt samband mellan algmängd och 
gasutbyte. I försöket med rödalger är  den totala gasproduktionen linjär mot 
mängden rötade alger.  För de blandade algerna ses samma samband mellan 10 
% och 30 % algsubstrat. Grönalgerna visar inte ett lika tydligt samband, vilket 
säkerligen förklaras av det stora sandinnehållet som upptäcktes vid 
provberedning. Gasproduktionen för samtliga rötningsförsök var överlag god och 
resultaten är väldigt intressanta och öppnar upp stora möjligheter för ytterligare 
forskning. Det är glädjande att Högskolans resultat stärker den tidigare forskning 
som gjorts av Alarcón et al (2006) vilket innebär en ökad reliabilitet då resultaten 
stödjs av fler än en aktör. Vid en storskalig rötning kan sandinnehållet dock bli 
problematiskt eftersom sanden sedimenterar i botten på rötkammaren. 
Rensning av rötkammare kommer därför att krävas med jämna intervall med 
kostsamma produktionsstopp som följd. Dessvärre verkar en eventuell förtvätt 
innan rötning ha en  begränsad effekt, då tvättningen av grönalger i labbskala 
inte påvisade någon större sandreduktion. Vad som även måste has i åtanke är 
att tidigare forskning baserats på rötning i labbskala, vid en storskalig produktion 
kan resultaten bli annorlunda. En storskalig produktion har bland annat möjlighet 
till god substratomrötning, vilket  kan främja gasutbytet väsentligt. För en riktigt 
effektivt gasproduktion där all biogas tas om hand krävs även 
efterrötningskammare där gasen från rötresten omhändertas, vilket en större 
biogasproducent  har råd att investera i.  
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6.3 Kadmiumtillförsel 
   För att mängden kadmium som sprids vid användning av alger som 
gödningsmedel ska begränsas  är det fosforhalten som är avgörande. 
Fosforhalten hos algerna är låg, vilket innebär att stora kvantiteter måste spridas 
för att kompensera för fosforbortförseln. Detta leder till att en stor mängd 
kadmium når jordbruksmarken.  
   Resultaten visar att genom att  röta 30 % alger  med 70 % organiskt material 
kan mängden rötrest som krävs för att tillgodose fosforbehovet minskas med 
upp till fem gånger. 
   Jämförs kadmiumkoncentrationerna hos rötrest av alger med restriktionerna 
för avloppsslam så är det endast rötrest från grönalger och blandade alger som 
klarar gränsen på en maximal tillförsel av 4 g Cd/ha och år (SNFS 1994). Varken 
rötresten från Plönninge eller de alger som rötats med 70% rötrest klarar KRAV-
restriktionerna på en maximal tillförsel av kadmum motsvarade 0,75 mg/ha och 
år (KRAV 2011).  Skulle rötresten definieras som avloppsslam överskrids SFS´s 
bestämningar på att slam avsett för jordbruksodling endast får innehålla 2 mg 
Cd/kg TS. Resultaten beskriver algers olämplighet som gödningsmedel förutsatt 
att inget annat fosfortillskott sker. Genom att använda fosfortillskott kan 
mängden rötrest som krävs för jordbruksproduktion reduceras kraftigt. Samtliga 
rötrester är enligt regleringar i SFS 1998:944, förbjudna att sälja eller överlåta, 
vilket innebär problem för kommersiella anläggningar där rötning sker för 
ekonomisk vinning, förutsatt att ingen egen salixodling eller liknande sker där 
rötresten kan användas som gödningsmedel.  
   Den beräknade kadmiumtillförseln vid odling av höstvete eller potatis påvisade 
väldigt höga tillskott om växternas fosforbehov skulle tillgodoses helt med 
rötrest. Ingen av rötningskombinationerna var i närheten av att klara SFS:s eller 
KRAV:s regler kring kadmiuminnehåll. För veteproduktion överskreds 
bestämningarna gällande kadmium i avloppsslam i samtliga fall. För 
potatisproduktion överskred majoriteten av rötresterna bestämningarna, med 
undantag för grönalger och blandade alger, som balanserade kring gränsvärdet. 
Orötade alger visade sig vara oerhört ineffektivt som gödningsmedel med 
avseende på fosforinnehåll. En samrötning med annat fosforrikt organiskt avfall 
som hönsgödsel förbättrar fosforinnehållet och reducerar kadmiumspridningen. I 
beräkningarna togs dock endast hänsyn till potatis och höstvetes 
fosforbortförsel, kanske finns det grödor som inte alls är lika fosforberoende. 
Resultaten är trots allt tydliga med att alger är långt ifrån kapabla att kunna 
konkurrera med mineralgödselns närings- och metallinnehåll. Alternativ som kan 
vara aktuella för att lösa problemen med kadmiumkoncentrationer i rötrest är 
att sprida en liten del rötrest kombinerat med mineralgödsel eller annat 
gödningsmedel med ett högre fosforinnehåll. Den begränsande faktorn för 
mängden rötrest som krävs är med framtagna resultat, som det nämndes ovan, 
just fosforinnehållet.  
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   Andra möjliga metoder för att lösa kadmiumproblematiken är att använda sig 
av de reningstekniker som behandlats i rapporten. Den metod som bedöms ha 
mest potential är den som Ghimire et al (2007) redogjort för. En reningsmetod 
där endast kemikalier såsom tannin och svavelsyra används och som samtidigt 
inte förändrar näringsinnehållet hos rötresten. Metoden har visat sig fungera väl 
för skaldjursavfall och rötresten från biogasanläggningar kan till stora delar liknas 
vid detta, framförallt på anläggningar där matavfall och slakteriavfall behandlas.  
   Energiskogsproduktion kombinerat med spridning av rötrest är ett annat hett 
alternativ som kan lämpa sig för just algrötning. Då löses problemen  genom att 
odla salix som gödslas med rötrest, kadmiumet binds i biomassan och renas 
sedan bort vid förbränning och askrening. Ahlfont (1997) redogör för en 
beräknad kadmiumbortförsel på 21 gram kadmium per hektar och år vid 
salixodling. Det innebär att man i praktiken kan sprida 8 ton rötrest bestående av 
30 % rödalger  per hektar utan att kadmiumhalterna i marken stiger. Fördelar 
med odling och förbränning av energiskog är även att förbränningsanläggningar 
redan har den teknik och kapacitet som krävs för att effektivt kunna rena stora 
mängder kadmiumrikt avfall. Inga nya investeringskostnader i form av 
urlakningsbassänger krävs och de kostnader som uppkommer är inte många 
andra utöver de för transport, spridning av rötrest, skörd och transport av 
biomassa. 
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6.4 Avslutande kommentarer 
   Vid insamling och rötning av all tillgänglig tång och alger längs kuster skulle 
biogaspotentialen kunna vara av stor betydelse. De beräkningar som utförts 
under projektets gång har enbart baserats på den mängd alger som Halmstad 
kommun tvingas rensa bort från stränderna varje år och belyser inte den möjliga 
energipotentialen.  Det krävs även att man har i åtanke att den framställda 
biogasen kan uppgraderas till drivmedel, vilket möjliggör för ytterligare 
utbyggnad av transportsystem baserade på biogas. Med ett stigande oljepris och 
sinande depåer är drivmedel från biogas ett rykande hett alternativ. 
   I bakgrunden nämns att  Jönsson (2000) experimenterat med olika 
skördemetoder, vilket resulterat i en skörd motsvarande 8,25 ton alger per 
hektar. Utvecklas dessa metoder ytterligare kan  potentialen visa sig vara en helt 
annan. Det krävs ytterligare undersökningar för att utreda de faktiska 
möjligheterna. För att driva arbetet kring algers roll inom biogasproduktion 
vidare bör en kartläggning över nuvarande skördemetoder göras, och därigenom 
bedöma om en utveckling och effektivisering kan vara möjlig. Likaså hade det 
varit nödvändigt att göra en fullständig ekonomisk kalkyl över alla de kostnader 
och intäkter som kan bli aktuella.  
   Hänsyn måste även tas till att höga kostnader för kadmiumavskiljning, 
spridning etc. kan ställas gentemot de vinster som alguppsamlingen kan bidra 
med. Dels gynnas de akvatiska systemen genom en minskad överrgödning, men 
även turismen gynnas då stränderna kommer kunna hållas rena från alger. 
Forskningsresultaten framtagna av Chen et al (2003) visar att en insamling av de 
algmassor som uppkommer vid algblomning ger en allmän miljövinning då alger 
inte bara ackumulerar kadmium i cellvävnaden, utan att de även adsorberar fritt 
kadmium från omgivande vatten. Alginsamlingen kan därmed bidra till att 
ytterligare rena de svenska kustområdena från kadmium. Hur skall dessa 
estetiska och miljömässiga fördelar värderas?  Det är intressanta aspekter att 
behandla vidare. Givetvis förutsätter dessa scenarier att en effektiv och skonsam 
metod för uppsamling av de algmassor som uppkommer vid algblomning eller 
som spolats in i vikar och upp längs stränder arbetas fram.   
    Analytiskt sett hade ytterligare studier kring olika algarters kadmiuminnehåll 
varit givande att utföra. Det hade varit intressant att undersöka de parametrar 
som avgör kadmiumupptaget hos alger. En studie av kadmiuminnehållet 
relaterat till salinitet hade varit en intressant parameter att börja analysera. För 
den här rapporten hade det varit givande att ha kunnat analysera fosfor och 
kväveinnehåll hos alla prover, då mer tillförlitliga beräkningar över 
spridningsscenarier hade kunnat konstrueras. Förhoppningen är att denna 
rapport kan fungera som  ett språngbräde för ytterligare forskning inom 
området. 
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7 Slutsatser  
   Analysresultaten påvisade höga kadmiumkoncentrationer hos de fem utvalda 
algproverna och fosforhalterna var låga. Beräkningar utifrån dessa analysvärden 
belyser algers olämplighet som gödningsmedel. För att dämpa 
kadmiumtillförseln lämpar sig samrötning med andra substrat väl, försök har 
gjorts med 70 % rötrest och 30 % alger. Provrötningar påvisade en god 
biogaspotential, dock var kadmiuminnehållet i rötresten fortfarande hög nog för 
att begränsa spridningen av rötresten för vete och potatisproduktion. Gasutbytet 
vid rötningsförsöken var bra och biogaspotentialen bedöms vara god. För att på 
bästa sätt utnyttja algers potential som förnybar energikälla krävs ytterligare 
utveckling av metoder för kadmiumavskiljning. Tidigare forskning av Ghimire et 
al (2007) beskriver pilotförsök av effektiva reningsmetoder med bland annat 
adsorberande gel framställt av fruktjuice. Adsorption av urlakade metaller kan 
vara en lösning, en annan är att kombinera algrötning och odling av energiskog. 
Vad som står helt klart är att rötning av alger begränsar användning av rötresten, 
men påvisar en god biogaspotential.  
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