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Abstract 
Until 2020, 49% of Sweden's use of energy must derive from renewable sources. Greenhouse gases 

must as well decline with 40% compared to 1990 as a part of Sweden's 16 environmental objectives. 

Biogas is part of the effort to achieve these objectives, but as the demand for biogas increases, more 

substrates are needed to meet the demand. The purpose is to investigate the conditions for pea 

residue as substrate by performing lab-scale mesophilic digestion with different fractions and notch 

lengths and then to summarize pea residue as a substrate for biogas production. During anaerobic 

digestion, 1000 ml bottles were used as reactors for digestion. Analyses of gas production, gas 

composition, content of dry matter and organic matter, carbon / nitrogen-ratio and pH have been 

performed. 

 

The results from lab scale digestion show that the pea residue has a methane potential of 300-400 

liters of methane per kg VS during 25 days of anaerobic mesophilic digestion. Chopped pea residue 

had a slightly higher methane production than untreated pea residue.. The substrate was very 

difficult to mix up in a regular household blender because of long and tough fibers. This suggests that 

the substrate requires to be chopped in order to avoid difficulties with management in pumps. 

Profitability may be a problem if you chop pea residue as the machine being used is expensive and 

the increase in methane yield as a result of chopping is too small for the pretreatment to be 

worthwhile. The cost for collecting and chopping the pea residue has been estimated to 473 SEK per 

hectare or 0,1 SEK per kWh. 

 

Practical experience of digesting chopped ensiled pea residue in large-scale facility shows that the 

substrate works well in pumps and does not affect the process negatively in any way, which suggests 

that chopping and ensiling pea residue is preferable. Theoretically, there is an energy potential of 

pea residue amounting to 40 GWh in Skåne and Halland, which roughly corresponds to the fuel 

consumption of 130 biogas buses annually. The biogas needs to be upgraded before this is possible. 

 

Environmental benefits of digesting pea residue include reducing nitrous oxide emissions of 500-

1200g per hectare. Other environmental benefits include the reduction of ammonia emissions and 

nitrate leaching. Biogas as a fuel is neutral as regards carbon dioxide emissions and can replace fossil 

fuels. Crop residues as a substrate for biogas production do not compete with land for food 

production. 

  



Sammanfattning 
Fram till år 2020 ska 49 % av Sveriges energianvändning komma från förnybara energikällor. 

Klimatpåverkande utsläpp ska dessutom ha minskat med 40 % jämfört med 1990 som en del av 

Sveriges 16 miljömål. Biogas är en del i strävan att uppnå dessa mål men i takt med att efterfrågan på 

biogas ökar behövs fler substrat för att möta behovet. Syftet är att ta reda på förutsättningar för 

ärtrev som substrat genom att i labbskala genomföra mesofila rötningar av substratet i olika 

fraktioner och hacklängder och sedan kunna dra slutsatser om ärtrev är ett substrat som går att satsa 

på. Under rötningarna har 1000 ml flaskor använts som rötkammare och analyser av gasproduktion, 

gassammansättning, innehåll av torrsubstans och organisk substans, kol/kväve-kvot och pH har 

utförts. 

 

Resultaten från provrötningarna visar att ärtrev har en metanpotential mellan 300 och 400 liter 

metan per kg VS under 25 dagar i anaerob mesofil rötning. I försök med hackad ärtrev var 

metanproduktionen något högre än i provrötningen där substratet inte var hackat. Ärtrev var mycket 

svårt att mixa sönder i en vanlig hushållsmixer på grund av långa och sega fibrer, vilket talar för att 

substratet kan vara svårt att hantera i pumpar och liknande utan att först finfördela det i form av 

hackning. Lönsamheten kan bli ett problem om man hackar ärtreven eftersom exakthacken som 

används är kostsam och ökningen i metanutbyte till följd av hackningen är så pass liten att 

förbehandlingen äter upp lönsamheten. Kostnad för uppsamling och förbehandling i form av 

hackning ligger runt 473 SEK per hektar eller 0,1 SEK per kWh. 

 

Praktiska erfarenheter av att köra ärtrev i storskalig anläggning omfattar ensilerad exakthackad 

ärtrev. Det ensilerade substratet fungerade bra i pumpar och påverkade inte processen negativt på 

något sätt, vilket talar för att hackning och ensilering är att föredra. Teoretiskt sett finns en 

energipotential hos ärtrev som uppgår till 40 GWh i Skåne och Halland, vilket i grova drag motsvarar 

den bränsleförbrukning som 130 biogasbussar har per år. Dock krävs att biogasen uppgraderas till 

fordonsgas innan detta är möjligt.  

 

Miljönyttan med ärtrev omfattar en minskning av lustgasavgången per hektar med 500-1200 g. Vid 

uppsamling av substratet kan också en minskning av ammoniakavgång och nitratutlakning utgöra en 

miljönytta. Biogas som bränsle är koldioxidneutralt och kan ersätta fossila bränslen. 

Växtodlingsrester i biogasproduktion konkurrerar dessutom inte med markanvändning för 

livsmedelsproduktion. 

 

 

 



Förord 
Detta examensarbete avslutar min kandidatutbildning till Miljövetare på Högskolan i Halmstad. Att 

skriva min kandidatuppsats inom området biogas kändes som ett bra tillfälle att fördjupa mina 

kunskaper inom en bransch som är både intressant och i behov av mycket utveckling och forskning. 

 

Högskolan i Halmstad har sedan tidigare varit engagerade i forskning kring alternativa substrat till 

biogasproduktion. Det var när jag hörde om att en utredning genomfördes på Högskolan kring 

huruvida ärtrev lämpar sig som ett alternativt substrat för biogasproduktion som jag nappadepå 

detta projekt. 

 

Jag vill tacka Marie Mattsson och Sara Bergström Nilsson för er handledning och de givande möten vi 

haft och även Tommy Karlsson för all hjälp på labbet. 

 

 

Halmstad, Maj 2012 

 

Rikard Almgren  
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1. Inledning 
Regeringen har satt upp mål fram till år 2020 gällande klimat- och energifrågor. Målen innefattar 

bland annat 40 % minskning av utsläpp som påverkar klimatförändringarna jämfört med år 1990 

(Miljömålsportalen, 2012). Det finns dessutom ett EU-direktiv med övergripande nationella mål som 

beskriver att vi ska ha gått över till minst 49 % förnybar energi år 2020 (EES 2009/28/EG). 

 

Biogasproduktion är en del i övergången till förnybar energi och är idag någorlunda väletablerat i 

Sverige, men även i många andra länder. Biogasen kan användas till värme- och 

kraftvärmeproduktion samt som fordonsgas. Ungefär hälften av den producerade biogasen används 

till värmeproduktion (Petersson, 2011). Det finns idag inte många gårdsbaserade biogasanläggningar 

i förhållande till övriga anläggningar. År 2010 fanns endast fjorton gårdsanläggningar enligt 

Energimyndigheten (2010). Det finns en ökad efterfrågan på biogas och därmed också på billiga och 

effektiva substrat till biogasanläggningar. Weiland (2009) förklarar att biogas, men även bioenergi 

över huvud taget, kommer bli ett oerhört viktigt och även ekonomiskt konkurrenskraftigt alternativ 

till fossila bränslen i framtiden. 

 

Årligen uppgår biogasproduktionen i Sverige till ungefär 1,4 TWh (Petersson, 2011) Biogaspotentialen 

i landet bedöms dock ligga omkring 10 gånger högre än dagens faktiska produktion, varav 70 % av 

potentialen ligger i lantbruket.  Idag står avloppsreningsverkens rötning av slam för ungefär 45 % av 

den totala produktionen, men utgör i sig enbart 5 % av den totala potentialen, vilket talar för en 

snedvridning i utnyttjandet av potential (Biogasportalen, 2012).  

 

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) trycker på att regeringen ska ta beslut om en metanreducerande 

ersättning för lantbrukare som framställer biogas på sin egen gård. Ersättningen skulle omfatta 20 

öre/kWh och enligt LRF finns många lantbrukare som kan tänka sig att starta biogasproduktion men 

bara väntar på att förslaget om ersättning ska gå igenom (Lantbrukarnas riksförbund, 2012).  

 

1.1 Bakgrund 
Halland ligger mellan Västergötland och Skåne och kan med sin placering och Plönninge 

biogasanläggning komma att utgöra en viktig del i framtida utvärderingar av nya substrat för 

biogasproduktion. (Bohman, 2011) Det svenska naturgasnätet går bland annat genom Halland vilket 

gör regionen särskilt lämpad för en biogassatsning. I Hallandsposten skriver dessutom Kreisel (2010) 

att Halland måste på allvar börja diskutera hur vi ska få tillgång till mer biogas på marknaden. 

 

Substrat för biogasproduktion kommer från matavfall, restprodukter från industrier, slam från 

avloppsreningsverk, restprodukter från skogsbruk, gödsel och växtodlingsrester från jordbruk. I en 

rapport över Sveriges biogaspotential från Avfall Sverige sammanställs biogaspotentialen hos alla 

dessa grupper av substrat.  Bland växtodlingsrester tar man upp sockerbetsblast, potatis och 

potatisblast, gröngödsling,  ärtrev, och halm från spannmål. Informationen om tillgänglighet och 

biogasutbyte finns för alla dessa växtodlingsrester förutom ärtrev som det finns mycket lite 

information om. (Linné, 2008) De vetenskapliga studier som Linné (2008) baseras på anger gasutbyte 

för baljor från ärtor på 220 l metan per kg TS  (Kalia & Joshi, 1995). Resultaten från Madhukara et al 



2 
 

(1997) är svåra att tyda men resultaten är till synes mellan 150-400 liter metan per kg VS. Utöver 

detta har inga fler studier på växtodlingsrester inte kunnat hittas för denna rapport. 

 

I och med att det finns ett ökat intresse för alternativa substrat för biogasproduktion utreder denna 

rapport potentialen hos ett av dessa tänkbara substrat, nämligen ärtrev. På Högskolan i Halmstad har 

dessutom provrötningar med bland annat betblast i kombination med majs och halm tidigare gjorts 

med intressanta resultat (Nilsson, 2011). 

 

Förutom att substratet ska ha en god biogaspotential är det dock även viktigt att utreda hela 

systemet i biogaskedjan från uppsamling av substrat till distribution av färdig biogas. En ökande 

efterfrågan på biogas ställer högre krav vad gäller effektivitet och stabilitet på biogasanläggningarna. 

Det är en konst att få en lyckad rötningsprocess och ett lämpligt substrat är bara en av många viktiga 

faktorer som spelar roll (Jarvis & Schnürer, 2009). 

1.2 Problemformulering 
Den sammanfattande problemformuleringen som bäst beskriver vad arbetet ska utreda är följande, 

 

Är ärtrev ett lämpligt substrat för biogasproduktion sett ur ett ekonomiskt och miljömässigt 

perspektiv? 

1.3 Syfte 
Syftet med detta arbete är att ta reda på om det finns förutsättningar för och lönsamhet i att 

framställa biogas från ärtrev. Detta kan sedan fungera som ett beslutsunderlag för de som är 

intresserade av att framställa biogas av omhändertagna restprodukter från ärtodlingar. 

1.4 Avgränsningar 
Det finns många aspekter som kan utredas och diskuteras kring hela processen från att substratet 

samlas in från åkern till dess att den läggs på åkern igen som gödsel. Projektet omfattar både en 

utredning kring ekonomiska och miljömässiga aspekter kring att använda ärtrev som substrat, men 

även en anaerob mesofil rötning av ärtrev i laboratorieförsök. 

 

Den ekonomiska aspekten behandlar kostnader för uppsamling och förbehandling av substratet samt 

minskat förfruktsvärde. Mindre kostnadskalkyler sammanställs som en del av underlaget i frågan om 

ärtrev är ett lönsamt substrat. 

 

Vad gäller den miljömässiga aspekten på arbetet så omfattar det en utredning kring att använda 

ärtrev som substrat jämfört med om man låter reven ligga kvar i fält som är fallet idag. Även 

miljönyttan med att använda biogas istället för fossila bränslen behandlas. 

 

Övrigt avgränsas arbetet till att handla enbart om ärtreven i sig. Ekonomiska och miljömässiga 

aspekter kring transporter av ymp, uppgradering av gas, spridning av rötrest mm. tas inte upp i 

denna rapport. 
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Figur 1. Principskiss över anaerob nedbrytning (Omgjord från Jarvis & Schnürer, 2009) 

2. Rötningsprocessen 
Rötningsprocessen vid framställning av biogas utnyttjar bakterier som bryter ned organiskt material i 

anaerob, syrefri miljö. Rötningen tar tillvara på energin som finns i det organiska materialet och 

bildar bland annat energirika metanmolekyler som lagrar energin till senare användning till 

exempelvis värmeproduktion (Jarvis & Schnürer, 2009). Metan förekommer naturligt i gasform 

eftersom dess kokpunkt är -161,5  . Molekylen är uppbyggd av en kolatom och fyra väte, det 

enklaste kolvätet som finns (Petersson, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motsatsen till rötningen är aerob nedbrytning, kompostering, som istället utnyttjar syre för 

nedbrytningen. I denna process frigörs värme direkt i processen och inga energirika gaser kan 

utvinnas på samma sätt. I båda processerna arbetar en mängd olika bakterier men de skiljer sig även 

åt avseende hur bakterierna arbetar. I aerob nedbrytning arbetar bakterierna samtidigt, vid sidan av 

varandra. I den anaeroba arbetar många olika bakterier, fast bara en sorts bakterier åt gången 

(Gerardi, 2003). Båda metoderna utnyttjar alltså mikroorganismer för att bryta ned organiskt 

material.  

2.1 Anaerob nedbrytning 
Anaerob nedbrytning kallas också för rötning. Ordet anaerob syftar till att nedbrytningen sker i 

syrefri miljö. En syrefri miljö kan, inom ramen för den anaeroba nedbrytningen, innebära både total 

syrefrånvaro och närvaro av föreningar som innehåller syre. 

 

Detta beror på att det finns olika typer av anaeroba bakterier. Fakultativa bakterier klarar sig i 

närvaro och frånvaro av syre medan strikta anaerober, som till exempel metanbildare, dör i närvaro 

av syre (Gerardi, 2003). Rötningen kan delas in i följande tre steg; hydrolys, syrabildning och 

metanbildning. 

2.1.1 Hydrolys 

Det första steget i den anaeroba nedbrytningen kallas hydrolys. I detta steg bryts makromolekyler 

ned som är för stora för bakteriernas celler. Bakterierna i hydrolysen är fakultativa anaerober och har 

förmågan att utsöndra enzymer som är specifika för olika typer av makroföreningar (Gerardi, 2003). 
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Enzymerna klipper sedan upp molekylerna till storlekar som är möjliga för bakterierna att ta upp och 

sedan använda som energi Man talar även om olika typer av bakterier som är aktiva för olika typer av 

substrat (Jarvis & Schnürer, 2009). Det finns alltså vissa typer av bakterier som är närvarande vid 

hydrolys av sockermolekyler och andra bakterier vid hydrolys av proteiner osv. 

2.1.2Fermentation 

Vid fermenteringen av hydrolysprodukterna medverkar både fakultativa anaerober och anaerober i 

olika delprocesser. I detta steg bildas bland annat vätgas, koldioxid, alkoholer och olika syror, varav 

den viktigaste är acetat. (Gerardi, 2003) 

 

I fermenteringen finns många av de bakterier som är aktiva i hydrolyssteget, men även en mängd 

andra bakterier. I detta steg bildas i huvudsak olika typer av fettsyror. Vilka fettsyror som bildas beror 

både på vilka bakterier som finns närvarande och vilken typ av substrat som används. Exempelvis kan 

en och samma produkt från hydrolysen ge olika typer av fettsyror i fermenteringssteget med två 

olika bakterier (Jarvis & Schnürer, 2009).  

 

I nästa steg sker metanbildning och här är metanbildarna och acetatbildarna är starkt beroende av 

varandra. Eftersom väte bildas vid fermenteringen så byggs ett vätgastryck upp som måste hållas 

nere annars avstannar acetatbildningen och så småningom också metanbildningen. Beroendet 

uppkommer i att metanbildarna är beroende av väte för metanproduktion och acetatbildarna av att 

vätgastrycket hålls nere. (Gerardi, 2003) 

2.1.3 Metanbildning 

Detta steg är en anaerob oxidation av fettsyrorna som bildades i fermenteringssteget. Som man kan 

se av Figur 1 används både vätgas, koldioxid och acetat som byggstenar för metanproduktion. 

 

Metanbildningen brukar omnämnas som det hastighetsbegränsande steget eftersom att de 

metanproducerande bakterierna tillväxer mycket långsammare än övriga bakterier i hela processen. 

Det är därför viktigt att ha rätta proportioner av substrat och bakterier så att metanbildarna hinner 

ta hand om fettsyrorna (Jarvis & Schnürer, 2009).  

 

Enligt Gerardi (2003) skapar systemet sin egen buffringskapacitet genom att ammoniak som bildas 

från aminogrupper1 i substratet ombildas till ammoniumkarbonat när det reagerar med koldioxid och 

vatten. Detta förutsätter att processen är välkontrollerad och att inte för hög ammoniakbildning 

uppstår eftersom ammoniak har en hämmande verkan på metanbildarna. (Jarvis & Schnürer, 2009) 

2.2 Mesofil rötning 
Temperaturen är en av de viktigaste faktorerna sett till hela rötningsprocessen. Framförallt är de 

metanbildande bakterierna extremt temperaturberoende. Temperaturfluktuationer kan vara särskilt 

farliga eftersom olika bakterier påverkas olika snabbt av temperaturförändringar. Detta skulle kunna 

innebära att en fluktuation bidrar till en förhöjd aktivitet hos acetatbildarna medan metanbildarna 

saktas ned, vilket rubbar samarbetet mellan de två. (Gerardi, 2003) 

 

                                                           
1
 – NH2  
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Den mesofila rötningen är den vanligaste och sker i temperaturer mellan 25 °C och 40 °C. Exempelvis 

har temperaturen vid provrötningarna i samband med detta projekt legat på 37 °C. Den optimala 

temperaturen för metanbildarna vid denna temperatur ligger på just 35-37 °C. Temperaturer utanför 

detta intervall fungerar också, men ju längre ifrån den optimala temperaturen desto färre bakterier 

trivs (Jarvis & Schnürer, 2009). 

2.2.1 Rötning vid olika temperaturer 

Högre temperaturer än 40°C resulterar i termofil rötning. Här trivs andra bakterier än de som är 

aktiva i det mesofila intervallet. Enligt en rapport av Chen (1983) finns dock termofila bakterier 

närvarande även vid de mesofila temperaturerna, fast i mindre omfattning. Rapporten visar 

dessutom på att just metanbildare, som enbart utnyttjar acetat, har svårare att vänja sig vid 

temperaturförändringar än de metanbildare som utnyttjar vätgas och koldioxid. 

3. Substratets egenskaper 

3.1 Substratbeskrivning 
Tabellen nedan ger en bild av hur komponenterna i ett substrat inverkar på gasproduktion och 

metanhalt. Man kan se att fett ger både hög metanhalt och hög gasproduktion medan kolhydrater 

har en sämre gaskvalitet (Carlsson & Uldal, 2009).  

 
Det finns en mängd olika substrat som idag används för biogasproduktion men det finns även mängd 

olika tänkbara alternativ som behöver utredas, varav ärtrev är ett av dessa.  

 
Gödsel används idag i stor utsträckning i rötningsprocesser dels på grund av dess tillgänglighet och 

dels för att den kan ge processen stabilitet med hjälp av sin blandade sammansättning (Carlsson & 

Uldal, 2009). Det är fördelaktigt för biogasanläggningar att använda sig av gödsel i och med att avtal 

kan slutas med lantbrukare om rötning och retur av rötrest.  Det finns dock nackdelar med detta 

substrat, exempelvis är det energifattigt i förhållande till dess vikt i TS vilket kan göra det svårt att få 

lönsamhet i om det behöver transporteras (Holgersson et al, 2011). 

 

Ett annat sätt att få stabilitet i rötningsprocessen är att homogent samröta exempelvis två olika 

substrat. Ett exempel på utformning är rötning med gödsel och växtodlingsrester. Det man vill uppnå 

med samrötning är en högre utnyttjandegrad av substraten om man har en optimal 

näringssammansättning i substratblandningen. (Carlsson & Uldal, 2009) Andra vanliga substrat är 

slam från avloppsrening, industriavfall, energigrödor samt skogs- och matavfall (Biogasportalen, 

2012c).  

 

Olika termer och begrepp används för att beskriva ett material och dess lämplighet som substrat för 

biogasproduktion. Nedan beskrivs de tre mest användbara för denna rapport. 

Tabell 1. Beskrivning av substratkomponenter (Tabell hämtad och redigerad från Carlsson & Uldal, 2009) 

Substratkomponent Biogas (Nm3/kg VS) Metan(Nm3/kg VS) Metanhalt(%) 

Fett 1,37 0,96 70 
Protein 0,64 0,51 80 
Kolhydrat 0,84 0,42 50 
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3.1.1 TS – Total Solids 
TS kan beteckna total solids eller torrsubstans och är ett riktvärde för hur mycket vatten som ett 

material innehåller. TS bestäms vanligen genom att låta vattnet avdunsta i 105 oC. TS halten avgör i 

många fall om materialet är pumpbart eller inte. Generellt sett kan man säga att om TS halten är mer 

än ungefär 10 % är den inte pumpbar (Carlsson & Uldal, 2009). 

3.1.2 VS – Volatile Solids 
Volatile solids, eller glödförlust som det också kallas på svenska, är den organiska fraktionen av ett 

material. Precis som namnet antyder så bestäms VS genom att förbränna det i 550 oC då VS avgår 

som glödförlust. Inom biogas anges ofta gasproduktionen som liter eller kubikmeter per kg eller ton 

VS. VS är alltså den organiska delen av TS som bryts ned i en rötkammare (Carlsson & Uldal, 2009) 

3.1.3 Kolkvävekvot 
Kolkvävekvoten hos ett substrat är en viktig parameter som talar för god mikrobiologisk aktivitet. En 

låg kvot innebär överskott av kväve och kan verka toxiskt på bakterierna medan en hög kvot kan 

begränsa den mikrobiologiska tillväxten, vilket saktar ned nedbrytningen (Carlsson & Uldal, 2009). 

 

3.1.4 Biomethane Potential (BMP) 
Biomethane Potential är ett uttryck som beskriver ett substrats förmåga att producera metan. Tabell 
1 visar BMP för olika substratkomponenter angivet i Nm3 per VS. Det går att räkna ut en teoretisk 
BMP för olika substrat om vad vet ungefär vilka komponenter de är uppbyggda av (Angelidaki & 
Sanders, 2004). Symons & Buswell (1933) har tagit fram en metod för att räkna ut det teoretiska 
metanutbytet, vilken kallas Buswells ekvation.  
 
Ärtrev kan enligt Buswells ekvation antas ha ett teoretiskt metanutbyte mellan 374 och 414 L metan 

per kg VS. Denna teoretiska BMP har sin utgångspunkt med Särnholms (2011) uppgift om162,1 g/mol 

för vall med formel         för cellulosa med standard temperatur och tryck (STP), samt antagandet 

att ärtrev har liknande stökiometriska formel för cellulosa och substratsammansättning i övrigt. 

Beräkningen för ärtrevs teoretiska metanutbyte finns i bilaga 5. 

3.2 Ensilering av substrat 
Ensilering är en metod för att konservera en grönmassa. Själva ensileringen sker i syrefri miljö för att 

de naturliga mjölksyrabakterier som finns på materialet ska påbörja en jäsning av kolhydraterna till 

organiska syror. Dessa organiska syror sänker pH och bidrar i sin tur till att hämma andra typer av 

bakterier som har en oönskad inverkan på grönmassan (Slottner, 2012) 

 

Nilsson ( 2006) delar in ensileringsprocessen i fyra faser. I första fasen bryts organiskt material ned i 

syrerik miljö vilket producerar värme varför man bör hålla fasen kort. I andra fasen tar syret slut och 

de syreförbrukande bakterierna dör varefter såkallade falska mjölksyrabildande bakterierna tar över. 

Allteftersom syrabildningen sänker pH avtar de falska bakteriernas aktivitet och de äkta 

mjölksyrabildande bakterierna tar över vid pH 4,5 i tredje fasen. I fjärde fasen upphör jäsning av 

grönmassan helt vid pH 3,5 och endast de mest syraresistenta bakterierna finns kvar. 

3.2.1 Ensileringens inverkan på metanproduktionen 
Det finns ett flertal olika studier som visar på att ensilering av grönmassa ökar metanutbytet vid 

rötningsprocessen. Bland annat visar en finsk studie på att både naturlig ensilering och ensilering 
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med tillsats av antingen bas eller syra ökade metanutbytet. Tillsats av syra eller bas gav dessutom 

större metanutbyte än den naturliga ensileringen. (Pakarinen et al, 2010) 

 

Det finns dock ny forskning som visar på att ensileringens positiva inverkan på substratet vad gäller 

metanutbytet är överskattat på grund av att tidigare rapporter inte tar hänsyn till avgång av flyktiga 

ämnen vid den vanligaste metoden för att uppmäta torrsubstans, nämligen torkning vid 105 oC. 

(Kreuger et al, 2011). 

 

Kreuger et al (2011) hänvisar till rapporter som visar på att upp till 35 % av den organiska substansen 

(VS) försvinner under ensilering samtidigt som metanutbytet per enhet VS höjs med upp till 40 %. 

 

Det som händer är att flyktiga ämnen såsom alkoholer och fettsyror bildas under ensileringen, vilka 

kan avgå när man gör TS bestämmelser. Vid TS bestämningen räknar man på hur mycket vatten som 

avgår och om man då räknar in en del flyktiga ämnen som avgående vatten kommer TS halten att 

underskattas. VS halten kommer även att underskattas eftersom den beräknas utifrån TS 

bestämningen. Den givna metanproduktionen per enhet VS kommer således att vara överskattad 

eftersom man blir lurad att tro att man har mindre VS i provet än man i verkligheten har. Detta gör 

att substratet verkar ha bättre metanpotential än vad det egentligen har om man inte korrigerar 

detta. 

 

Grunden i att det blir missvisande beräkningar är att man gör TS och VS bestämmelser utifrån 

våtvikten. Om man då har en färdigensilerad grönmassa med ett visst innehåll VS så tar man inte 

hänsyn till att en del av det egentliga VS innehållet redan har avgått i form av gaser. Kreuger et al 

(2011) menar även att detta problem kan finnas hos färska substrat med högt innehåll av VS. 

 

För att korrigera detta fel kan man antingen mäta avgången av flyktiga fettsyror eller använda sig av 

en typ av korrigeringskoefficient som är framtagen av Porter & Murray (2001). 

3.3 Nedfrysning av substrat 
Enligt studien som Kreuger et al (2011) har gjort på olika grödor finns det ingen skillnad i 

metanutbytet från substratet om det har blivit nedfryst först eller rötat färskt. Inte heller fanns det 

något samband mellan nedfrysningen och att substratet var ensilerat eller inte. 

 

Montusiewicz et al (2010) visar i en polsk studie att nedfrysning kan ses som en förlängd 

nedbrytningsfas istället för en förbehandlingsmetod eftersom att biogasutbytet ökade med 

nedfrysningen jämfört med färskt substrat. Denna studie var dock gjord på blandat avloppsslam. 

3.4 Rötrest  
Rötresten, även kallad biogödsel, är som namnet antyder en restprodukt från den anaeroba 

nedbrytningen. Om man använt högkvalitativt substrat utan föroreningar kan rötresten med fördel 

användas som gödsel. I rötningsprocessen mineraliseras de näringsämnena som finns i det organiska 

materialet. Mineraliseringen i rötningsprocessen gör att näringsämnena dels blir mer lättillgängliga 

för växter att ta upp. Avgången av kol i form av metangas bidrar även till att gödseln har högre 

koncentration av näringsämnena (Jarvis & Schnürer, 2009). 
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4. Ekonomisk potential hos växtodlingsrester 

4.1 Potential i Halland och Skåne 
Tittar man specifikt på ärtrev som substrat finns det enligt Linné ( 2008) ungefär32 kton TS tillgängligt 

i Halland och Skåne varje år. Siffrorna är ett par år gamla men kan ge en riktlinje i vilka fraktioner 

potentialen är fördelad mellan restprodukterna från växtodling i Halland och Skåne. 

 

Baserat på dessa data kan man se att växtodlingsrester från ärtor har bättre potential än potatisblast 

och vall. Dessa siffror tar dock inte hänsyn till praktiska aspekter med transporter och inmatning av 

substrat i en anläggning utan är bara dess teoretiska gasutbyte. Tilläggas ska att Linné (2008) 

understryker att just gasutbytet för ärtrev är en mycket osäker uppgift eftersom det är svårt att hitta 

information om detta substrat. Enligt (Petersson, 2011) är energiinnehållet per Nm3 metan 9,96 kWh. 

  

Metanproduktionen hos skörderesterna ligger lägre än hos rötslam från avloppsreningsverk. Normal 

metanproduktion för rötslam ligger mellan 750 och 1000 liter metan per kg VS vilket kan jämföras 

med Linnés värde för just ärtrev som ligger på 200-210 liter per kg VS om man räknar på att VS är 92 

% av TS (Gerardi, 2003). 

  

Tabell 2. Samlad potentialbeskrivning för växtodlingsrester i Halland och Skåne (Data hämtad från Linné, 2008) 

 Metan 
(Nm3/ton 
TS) 

Halland  
 

Skåne  
 

kton 
TS/år 

kNm3 
metan/år 

GWh/år kton 
TS/år 

kNm3 
metan/år 

GWh/år 

Blast från 
sockerbetor 

280 9,6 2688 26,8 184 51 520 515 

Potatis och 
potatisblast 

330 1,6 528 5,3 5,4 1 782 17,8 

Vall 330 0,1 33 0,3 1,1 363 3,6 

Ärtrev 190 4,3 817 8,2 28 5 320 53,2 

Halm från 
spannmål 

160 0,184 29,5 0,3 1 386 221 760 2217 



9 
 

4.2 Potential i Sverige 
Tabellen nedan visar en sammanställning från Linnés (2008) rapport om biogaspotential i Sverige. 

Slutsatsen man kan dra är att ungefär 65 % av biogaspotentialen hos ärtrev finns i 

Halland och Skåne sett till Sveriges totala potential. Halm har en enorm potential sett till möjlig 

energi. Halm har mycket hög TS halt (85 %), men det handlar även om stora arealer. 

4.2.1 Förfruktsvärde 
Ett förfruktsvärde sammanfattas med dels skördepåverkan och dels kväveefterverkan. 

Skördepåverkan påverkas av förfruktens strukturbefrämjande och sjukdomssanerande effekt och kan 

förklaras med att det är så mycket mer efterföljande gröda som kommer att produceras på grund av 

förfrukten. Kväveefterverkan syftar till det extra kväve som finns kvar i marken från rötter och rev 

(Albertsson, 2012). 

 

Varje gröda har ett förfruktsvärde som kan skilja sig åt beroende på vad den ska ”förfrukta”. Vad 

gäller ärtrev så finns det i Jordbruksverkets rapport för riktlinjer för gödsling och kalkning 

förfruktsvärden för foderärtor vilka bedöms jämförbara med konservärter och dessa ligger högt i 

förhållande till flera övriga grödor (Jordbruksverket, 2012). 

 

Albertsson (2012) uppger att ärtrevens förfrukt ger en skördepåverkan för höstvete som uppgår till 

1000 kg/ha. Alltså kommer 1000 kg mer höstvete att produceras än vad man kan vänta sig om ärtrev 

inte används som förfrukt. Med hjälp av värden för kväveefterverkan kan man då räkna ut hur stort 

kvävebehovet blir för denna skörd. 

 

Framställning av biogas från ärtrev innebär att en del av förfruktsvärdet tillfälligt försvinner bort med 

den uppsamlade grönmassan. Beroende på hur mycket av grönmassan som bortgår vid uppsamling 

av ärtreven så ökar alltså behovet att tillförsel av kväve för att ersätta det förlorade förfruktsvärdet. 

Därför är detta nödvändigt att ha med i beräkningarna. Dock återförs kvävet, och därmed förfrukten, 

om rötresten förs tillbaka efter rötning. 

  

Sverige 

 Metan Nm3/ton 
TS 

kton TS/år kNm3 metan/år GWh/år 

Blast från 
sockerbetor 

280 239 66920 669 

Potatis och 
potatisblast 

330 13 4290 42,9 

Vall 330 15 4950 49,5 
Ärtrev 190 43 8170 81,7 
Halm från 
spannmål 

160 4494 719040 7190 

Tabell 3. Samlad potentialbeskrivning för växtodlingsrester i Sverige (Data hämtad från Linné, 2008) 
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5. Miljöfördelar med biogas från ärtrev 

5.1 Biogas som förnybar energikälla 
Koldioxid bildas vid förbränning av biogas, närmare bestämt cirka 3-4 g CO2/MJ vid drift av lätta 

fordon. Bränslet kallas dock för koldioxidneutralt, vilket syftar till att det inte blir ett nettotillskott av 

koldioxid till atmosfären vid förbränningen (Uppenberg et al, 2001). Gasen innehåller nämligen 

energi som härrör från växter som i sin tur har fotosyntetiserat energi från solen (Svensk Biogas, 

2012). Det innebär att biogas genererar cirka 5 % av den koldioxid som konventionell bensin 

genererar, fast som dessutom inte tillför något extra till atmosfären som fossila bränslen gör. 

 

Biogas bildas spontant i naturen och släpper metan i form av sumpgas som avgår till atmosfären. 

Metan är en 21 gånger kraftigare växthusgas än koldioxid och på så viss finns en miljönytta i att 

samla upp växtodlingsrester som annars kan avge en del metan som växthusgas och samtidigt 

utvinna energi (UNFCC, 2012). Lustgas är också en växthusgas och beräknas vara 310 gånger 

kraftigare växthusgas än koldioxid (Baumann & Tillman, 2004). I fråga om lustgas- och metanutsläpp 

som växthusgaser, baseras klimatnyttan med biogas på just minskningen av utsläppen av dessa 

växthusgaser. Flera substrat som exempelvis gödsel och avfall från livsmedelsindustrin ger över 100 

% klimatnytta medan vissa substrat, som till exempel sockerbetor med blast eller majs, endast ger 80 

% (Petersson, 2011). 

 

Edström et al (2008) använder en modell med att åskådliggöra fördelen med biogas ur flera aspekter 

genom att sammanställa nyttan i koldioxidekvivalenter. I denna modell  delar man upp aspekterna i 

rötresten, odling av energigröda och biogasproduktion och  finner att biogasen har stora 

miljömässiga fördelar gentemot bensin som drivmedel, olja som uppvärmning och kol vid 

elproduktion sett till koldioxidutsläpp. 

 

Om man tittar på gårdsbaserad biogasproduktion kan således biogasen med fördel användas som 

ersättning till olja för värmeproduktion på gården med en viss produktion av kraftvärme. 

Anledningen till att man väljer kraftvärme är att värmebehovet för gårdar varierar mycket över året 

medan biogasproduktionen är konstant. Då kan produktion av elektricitet till elnätet med ett eget 

uttag av överskottsvärme enligt Lantz (2004) vara ett alternativ samt  försäljning av elcertifikat för 

förnyelsebar el (Petersson, 2011). 

 

Gaspannor ger dessutom en högre effektivitet än en oljeeldad panna eftersom de inte sotar igen, 

gasen behöver inte förångas innan förbränning och rökgasernas temperatur hålls lägre. Däremot 

behöver gasen renas från korrosiva ämnen och torkas om den innehåller för mycket vatten 

(Energimyndigheten, 2011). 

5.2 Revens kväveeffekt och lustgasavgång 
(Gerard et al, 2002) och (Baggs et al, 2000) visar på att en grönmassa med låg kol-kväve kvot och med 

lättillgängligt kväve på >60% av det totala kvävet producerar mer lustgas än en med högre 

kolkvävekvot och svårtillgängligt kväve. En låg kolkvävekvot här syftar till <20. Bestämningen av 

kvoten hos ärtrev på Högskolan i Halmstad visade att ärtreven hade kolkvävekvoten 16 vilket skulle 

innebära att ärtrev kan höra till de substrat som utgör en källa till lustgasutsläpp bland 

växtodlingsrester som är värd att nämna.  
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Enligt jordbruksverkets databas STANK (2012) innehåller färskt ärtrev ungefär 10 kg N/ton. Denna 

siffra kan vara underskattad enligt en studie från Danmark som visar på att ärthalm innehåller 1,5 % 

kväve, alltså 15 kg N/ton (Hogh-Jensen H. et al, 1998). Egna kolkväveanalyser på Högskolan i 

Halmstad visar på att färsk ärtrev innehåller så mycket som 2,4 % kväve. I fältförsöken som 

genomförts i samband med detta projekt var resultatet 8,4 ton färsk ärtrev per hektar medan andra 

referenser som (Persson, 2012) anger upp mot 25 ton grönmassa per hektar. I denna rapport utgår 

alla beräkningar på att fälten innehåller 10 ton färsk ärtrev per hektar efter skörd. 

 

10 ton grönmassa innehåller alltså enligt STANK (2012) ungefär 100 kg kväve. Enligt (Albertsson, 

2012) bidrar grönmassa från ärtodlingar med ungefär 35 kg N/hektar till nästkommande gröda. Det 

innebär att cirka 65 kg kväve försvinner bort på något sätt. Kvävet kan mineraliseras, bindas in i 

marken, avgå som lustgas eller liknande.  

 

Eventuella lustgasavgångar och urlakningar minskar med lika mycket som det kväve som finns i den 

grönmassan vi bortför. Räknar man på 100 kg kväve per hektar innebär detta en minskning med 50 

kg N2O-kväve per hektar. Enligt Flysjö et al (2008) avgår 1 % som lustgas vilket innebär 1 kg N2O innan 

uppsamling och då minskas lustgasavgången i teorin med 50 %, nämligen 0,5 kg N2O. Beräkningarna 

för minskning av lustgasavgång enligt Flysjö et al (2008)  finns i bilaga 6. 

 

Räknas man istället med  Hogh-Jensens et al (1998) värde för kväveinnehåll i ärtbaljor på 1,5 % 

innebär det att ärtreven kan innehålla 150 kg kväve varav 1 % avgår direkt som lustgas, nämligen 1,5 

kg N2O-N per hektar. Då blir minskningen av miljöpåverkan 0,75 kg N2O per hektar istället. Slutligen 

innebär värdet 2,4 % kväve en minskning av 1,2 kg N2O per hektar. 

5.3 Rötresten 
Att använda rötresten som gödsel har flera miljöfördelar. Tittar man på det konventionella 

biogassubstratet gödsel så återförs näring till marken med ett mer lättillgängligt kväve än om man 

sprider exempelvis orötad gödsel direkt. Detta beror på mineraliseringen av organiskt bundet kväve 

till lättillgängligt kväve. Detta gäller även för växtodlingsrester och i samband med att kvävet blir mer 

lättillgängligt minskar även risker för metan- och lustgasavgångar. Avgången minskar eftersom 

rötrestens organiska innehåll, alltså metanets byggstenar, blivit nedbrutet i rötningsprocessen. Detta 

motverkar alltså även avgången av lustgas (Jarvis & Schnürer, 2009). 

5.4 Etiska fördelar 
Det finns substrat som används för framställning av biobränsle som konkurrerar med annan 

markanvändningen. Vid framställning av exempelvis bioetanol används marken för odling av 

spannmål och sockerbetor, substrat som kan användas som livsmedel (Bioenergiportalen, 2011). Det 

är här den etiska fördelen med att använda växtodlingsrester kommer in.  Marken utnyttjas i högre 

grad och konkurrerar inte med varken mat eller energi.  

 

Ärtrev som substrat för biogasproduktion använder marken för både odling av konservärtor och 

framställning av biogas. Jämför man detta med renodlade energigrödor som utnyttjar marken enbart 

i syfte att producera ett energirikt biomaterial för energiproduktion kan växtodlingsrester tyckas ha 

fördel som substrat för biogasproduktion ur detta etiska perspektiv. 
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Figur 2. Principskiss över rötningsupplägget 

6. Material och metoder 

6.1 Laborationsstudie 

6.1.1 Rötning i labbskala 
Provrötningar har genomförts i samarbete mellan Högskolan i Halmstad och Hushållningssällskapet i 

Halland (HS). Två testomgångar har genomförts med dels färska och ensilerade ärtrev i olika 

proportioner och dels med hackat ärtrev. En större omgång genomfördes mellan 24 augusti och 9 

oktober 2011. Omgången bestod av tjugo flaskor med upplägget 5 % ensilerat, 10 % ensilerat, 5 % 

färskt och 10 % färskt ärtrev. En mindre testomgång har även genomförts under perioden 7 mars till 

7 april där två olika hacklängder av substratet rötades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provrötningen är i stora drag enkel att utföra med avseende på att metanbildningen sköter sig själv 

så fort man ger förutsättningarna för det. Figur 2 illustrerar principen över rötning i labbskala. 

Ärtreven har samlats in hos Gösta Paulsson, en lantbrukare och ägare av Skottorps biogasanläggning 

vid Edenberga gård i Laholm. Rötresten är hämtad från Laholms Biogas. 

 

6.1.2 Utrustning för rötning 
Rötkammaren för provrötningen består av glasflaskor med kapacitet för en liter. Flaskorna är 

försedda med en ihålig gummikork som håller tätt men släpper förbi producerad gas genom en slang 

som är fäst med epoxilim som i sin tur är kopplad till u-rör. Flaskorna är under rötningen placerade i 

ett värmeskåp som håller 37 °C, mesofil temperatur. 

 

U-rören innehåller vatten upp till en bestämd nivå där gasproduktionen genererar bubblingar som 

registreras av en IR-fotoelektrod som är fäst på u-röret. Bubblingarna kommer när gasen bildas och 

höjer vattennivån i röret tills nivån är tillräckligt hög och efter det återgår vattennivån till startnivån 

igen. Ett räkneverk registrerar datum, tid, temperatur, lufttryck och volym producerad gas. 

Dessa data från varje bubbling lagras i ett datorprogram genom räkneverket och sammanställs i 

Excel.  
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Som komplement till räkneverket finns även en webkamera som dygnet runt övervakar 

gasproduktionen genom att ta bild med önskat tidsintervall. Bilderna från webkameran kan användas 

för att kontrollera att registreringen av bubblingarna har fungerat och minskar felmarginalerna på 

provrötningen. 

6.1.3 Utförande 
I provrötningen av ensilerad och färskt ärtrev blandades substratet med rötrest av olika fraktioner. 

De fyra sammansättningar av rötrest och substrat som testats är 5 % ärtrev eller ensilerad ärtrev med 

95 % rötrest samt 10 % färskt eller ensilerad ärtrev med 90 % rötrest. Att röta olika fraktioner ger en 

bra bild över hur substratet bidrar till gasproduktionen. Det gav även underlag till hur en andra 

provrötning skulle se ut. I provrötningen med olika hacklängder användes enbart 5 % färskt ärtrev 

med 95 % rötrest. Här preparerades substratet med hackning i 2 cm långa bitar samt mixning i 

hushållsmixer för att få så minimal hacklängd som möjligt.  

 

Flaskor innehållande enbart rötrest fungerade som referens för att bestämma gasproduktion som 

inte härrör från ärtrev. Rötresten är från Laholms biogasanläggning där gödsel och organiska 

restprodukter från slakterier och annan industri rötas. Blandningarna sattes sedan in i ett värmeskåp 

som kan upprätthålla den mesofila temperaturen på cirka 37°C. Mätning av pH har skett manuellt 

före och efter försöken. 

6.1.4 Kalibrering 
Innan försöket startas kalibreras de mätinstrument för gasproduktion som används, nämligen u-rör 

där gasvolym flödar genom. Figur 5 visar kalibreringen av ett u-rör Kalibreringen genomförs med en 

luftfylld vattenspruta med markerade volymmängder som simulerar gasproduktion tills man erhåller 

en så kallad ”bubbling”.  

Figur 4. U-rör kopplade till reaktorer i värmeskåp. Figur 3. Reaktorerna placerade i värmeskåp. 
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Man fyller alltså vattensprutan med luft och trycker ut luften i u-röret tills den bubblar och mäter hur 

många ml luft som krävdes för att ge bubblingen. Detta genomförs sju gånger på varje u-rör och 

därefter beräknas ett medelvärde som läggs in i räkneverket. Därefter kan man med hjälp av bubbel 

och fotoelektroden hålla räkningen på hur många ml gas som bildas.  

 

 

6.1.5 Analys av gas – Gaskromatografi 
Analys av den producerade biogasen har genomförts tre gånger per vecka med gaskromatografi (GC). 

GC är en analytisk metod där man separerar gasens komponenter och därefter kan bestämma 

fraktionerna av gasens innehåll. Analysmetoden har använts för att bestämma innehållet av metan i 

den producerade gasen. Gaskromatografen är av beteckningen Varian CP-3800.  

 

Analysmetoden går ut på att föra gasen genom en kapillärkolonn2 vars inre yta är täkt av stationär fas 

som genom kemiska interaktioner kvarhåller komponenterna i den analyserade gasen olika länge. 

Man använder en inert bärgas med hög renhet, vanligen kväve eller helium, som ”bär” gasen genom 

kolonnen. (Simonsen, 2005) 

 

Maskinen matas med gas från provflaskorna som kan ses i figur 6. Enligt Alastair et al (2011) är GC en 

tillförlitlig analysmetod för metangasbestämning och dessutom är den användarvänlig. Genom att 

dra medelvärde av metanmätningarna kan biogaspotentialen anges i metan istället för biogas. 

 

6.1.6 Bestämning av TS och VS 
Resultaten från provrötningarna ligger till grund för uträkningen av ärtrevens biogaspotential. 

Biogaspotentialen anges som liter metan per kg VS ärtrev. För att använda sig av enheten l metan/kg 

VS ärtrev krävs mätning av innehåll av dessa parametrar i substratet. TS bestäms genom upphettning 

i 100   över ett dygn och VS genom att bränna TS-provet i 550   över två timmar. VS anges som % 

                                                           
2
 Kapillärkolonnen är ett mycket tunt rör där separationen av komponenterna sker. 

Figur 5. Kalibrering av U-rör. Figur 6. Prov på 20 mikroliter biogas 
analyseras från varje U-rör. 
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av TS och är det organiska innehållet av torrsubstansen. Dessa värden används sedan tillsammans 

med de uppmätta värdena från gasproduktionen i provrötningen samt de uppmätta metanhalterna 

för att räkna fram ärtrevens metanpotential. 

 

Exempelvis för 100 g av ett substrat med 10 % TS och 75 % VS som producerar 1 liter biogas anges 

biogaspotentialen som 133 l biogas per kg VS. Eftersom                               

producerar 1 liter biogas, så producerar 1 kg VS 133 liter biogas. Observera att räkneexemplet ger 

resultatet biogaspotential istället för metan. För att erhålla metanpotentialen krävs mätvärdena från 

gaskromatografen. Om gassammansättningen från gaskromatografin visar på 70 % metaninnehåll i 

biogasen blir således metanpotentialen cirka 93 liter metan per kg VS. 

 

(
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6.1.7 Kolkvävekvot 
Kol-kvävekvot har bestämts för färsk och ensilerad ärtrev med hjälp av en elementaranalysator på 
Högskolan i Halmstad i flera omgångar och ett medelvärde av dessa har beräknats. 

6.2 Litteraturstudie med intervjuer 
Litteraturstudien har dels legat till grund för bakgrundsbeskrivningen i rapporten men även för att 

kunna dra slutsatser kring de miljömässiga aspekterna med att använda ärtrev som substrat. Inga 

egna mätningar av lustgasavgångar och kväveverkan görs utan resultaten i denna del baseras på just 

litteraturstudien av tidigare undersökningar och schablonvärden från exempelvis Jordbruksverket. 

 

Den ekonomiska aspekten är grundad dels på litteraturstudie men även på resultaten från 

provrötningarna på labbet. Litteraturstudien har bidragit till dels schablonvärden men även viktig 

basdata om markanvändning i Sverige. 

 

Insamling av litteratur till bakgrundsbeskrivningen har genomförts främst med hjälp av Högskolan i 

Halmstads breda databas Summon som är en samlad sökmotor för flera olika databaser. Alla avsnitt 

är, så långt det har varit möjligt att genomföra, grundade på vetenskapliga artiklar. 

 

Korta intervjuer över telefon har genomförts i samband med utredning av dels osäkra referenser 

men även för att göra en utredning kring intresse och åsikter kring ärtrev som ett möjligt substrat för 

biogasproduktion. De personer som kontaktats har bedömts kunna bidra med användbar 

information utifrån deras erfarenheter i olika frågor. Liknande intervjuer över mail med samma syfte 

har även genomförts i de fall då personen i fråga inte varit kontaktbar på annat sätt. Från 

intervjuerna har referenser endast använts om tillstånd har beviljats. 
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7. Resultat 

7.1 Praktiska aspekter 
Ärtreven har långa och relativt sega stjälkar som skulle kunna ställa till problem vid inmatning och 

hackning. Vad som framförallt framgick av andra rötningsförsöket var att finhackningen av substratet 

i form av mixning var mycket svår att genomföra. Det var med stora problem som substratet 

fastnade och snärjde in sig i rotorn på mixern. 

 

Även om inte hackningen av substratet går till på det viset i praktiken kan det ändå tala för att 

substratet har vissa nackdelar i en biogasanläggning. Ensilerat ärtrev var inte en del av den andra 

rötningen men om man tittar på dess egenskaper hade det fortfarande kvar en del av den sega 

karaktären men var mycket mer lätthackat än det färska. Den ensilerade ärtreven som användes i 

första försöket var dock inte hackat alls. 

 

AHA lantbrukstjänst HB var den maskinstation som utförde arbetet med uppsamling och hackning av 

ärtrev. Trots det dåliga vädret som rådde vid uppsamlingstillfället är deras inställning till uppsamling 

av ärtrev positiv. Maskinerna kunde hantera substratet tillfredställande. Den teoretiska hacklängden 

för ärtrev är 4 mm men den använda hacklängden i detta försök var 20 mm, en mer praktiskt lämplig 

hacklängd för maskinerna.  

 

Även en storskalig provrötning på Skottorps biogasanläggning har fungerat bra. Där har man använt 

sig av samrötning med en låg inblandning av substratet. Substratet har inte påverkat processen 

negativt och inmatning har fungerat som det ska i pumpar och liknande. 

7.2 Resultat från provrötning med färsk och ensilerad ärtrev 
I tabell 4 kan ses att blandningen med 5 % färsk ärtrev gav högst metanproduktion per kg VS ärtrev 

medan blandningen med 5 % ensilerat ärtrev gav högst metanproduktion per kg våtvikt ärtrev. Att 

sammanställa metanproduktion per viktenhet i VS gör resultaten jämförbara eftersom de olika 

proven har olika mängd VS vid start av rötning. Störst innehåll av VS har provet med 10 % ensilerat 

ärtrev med cirka 38 gram och minst har 5 % färsk med cirka 18 gram. 

  



17 
 

 

I tabell 4 är värdena för metanproduktion beräknade direkt från mätning. Dock finns ny forskning 

som visar på att det finns risk för att beräkningar av metanproduktion per kg VS eller per kg TS blir 

överskattat. (Kreuger et al, 2011). Av denna anledning visas i tabell 5 korrigerade värden för 

metanproduktion per kg VS ärtrev samt per kg TS. Metoden för korrigeringen har tagits fram av 

Porter och Murray (2001). En omräkning med denna koefficient leder till ett minskad 

metanproduktion eftersom nuvarande produktion antas vara överskattat hos de ensilerade.  

 

Parameter 90/10 95/5 90/0/10 95/0/5 

Metanproduktion (l/kg VS ärtrev)  271 358 232 313 

Metanproduktion (l/kg TS ärtrev) 249 329 206 278 

Rötning vid 25 dagar 

Metanproduktion (l/kg VS ärtrev)  236 325 196 302 

 

Vad som framkommer av Porter och Murrays (2001) rapport är att den framtagna 

korrigeringskoefficient för ensilerade grödor är att metoden är applicerbar på alla grödor som har TS 

koncentration högre än 20 % vid konventionell TS bestämning för att ge trovärdiga bestämmelser av 

den riktiga TS halten. TS bestämmelsen av ärtrev visar på att TS>20%, nämligen 42 %. Därför används 

korrigeringskoefficienten i denna rapport för jämförelser med okorrigerade data i tabell 4. 

Beräkningarna för korrigerat TS finns i bilaga 4. 

 

Tilläggas ska att i okorrigerat tillstånd når den lägsta inblandningen av färskt ärtrev upp till den 

högsta metanproduktionen per kg VS och kommer därför även att göra det även efter korrigeringen. 

                                                           
3
 Mängden ärtrev respektive rötrest är även angiven i gram. 

4
 All data ovanför det gulmarkerade området är data för hela rötningsperioden och nedanför gäller för 25 dagar. 

Procentandel3 90/10 95/5 90/0/10 95/0/5 

Rötrest (g) 630 665 630 665 

Ärtrev färskt (g) 70 35 0 0 

Ärtrev ensilerat (g) 0 0 70 35 

Totalt (g) 700 700 700 700 

g VS i prov (ärtrev+rötrest) 23,42 18,64 38,64 26,25 

Metanproduktion (ml) 2965 1957 6490 4381 

Metanproduktion (l/kg våtvikt ärtrev)  42 56 93 125 

Metanproduktion (l/kg VS ärtrev)  271 358 248 335 

Metanproduktion (l/kg TS ärtrev) 249 329 221 298 

Rötning vid 25 dagar4 

Metanproduktion (ml) 2580 1780 5493 4233 

Metanproduktion (l/kg VS ärtrev)  236 325 210 324 

     

Utrötningsgrad vid 25 dagar 87 % 91 % 85 % 97 % 

Tabell 4. Upplägg och metanproduktion angiven i liter per kg våtvikt ärtrev och per kg VS ärtrev. Exempelvis 90/10 innebär 

90 % rötrest och 10 % färsk ärtrev. 90/0/10 innebär 90 % rötrest och 10 % ensilerad ärtrev. 

Tabell 5. Korrigerade värden för metanproduktion enligt Porter och Murray (2001) som tar hänsyn till minskad VS under 

ensilering. 
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7.2.1 Diagramsammanställning för provrötning med färsk och ensilerad ärtrev 
I figuren nedan ser man den ackumulerade metanproduktionen angiven i ml metan per prov. 

Blandningen med 10 % ensilerat ärtrev gav högst ackumulerad metanproduktion med god marginal. 

Blandningen med 10 % ensilerat ärtrev innehöll mest VS, både totalt och enbart sett till ärtreven. 

Efter ungefär 22 dagar avstannade metanackumulationen i blandningen med 5 % ensilerat ärtrev.  

 

Blandningarna med 5 % ensilerat och 10 % färsk ärtrev innehöll snarlika totala mängder VS men 

skiljer sig ganska markant i den ackumulerade metanproduktionen, vilket talar för att ensilering ger 

bättre metanproduktion vilket vi också kan se i tabell 3 att 5 % ensilerat ger bättre produktion per kg 

VS. Tilläggas ska att 5 % inblandning av ensilerat ärtrev var till 97 % utrötad efter 25 dagar jämfört 

med 10 % färsk som endast var 87 % utrötad vid 25 dagar. 

 

Rötresten från Laholms biogasanläggning gav mycket låg gasproduktion vilket talar för att de sex 

veckor av utrötning innan försöket förbrukade nästan all kvarvarande VS. Övrigt verkar det finnas ett 

samband mellan både innehåll av substrat samt förbehandling och själva metanproduktionen. Det 

färska ärtreven gav lägre ackumulerad metanproduktion och utav de färska ger en högre andel ärtrev 

en större produktion. 

  

Figur 7. Ackumulerad metanproduktion från färsk och ensilerad ärtrev. 
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I figur 8 ser man biogasproduktionen över tid. Detta ska inte förväxlas med metanproduktionen som 

enbart består av metangas. Biogasproduktionen innefattar även övriga gaser som koldioxid. 

 7.2.2 Gaskvalitet 
I bilaga 7 finns en tabell som visar gasproduktionens metanhalt över tiden. Totalt har metanhalten 

analyserats med gaskromatografi (GC) 18 gånger med ungefär 2-3 dagars mellanrum. Generellt ligger 

alla blandningar i samma nivå vad gäller metanhalt. Den 5 % ensilerade blandningen sticker ut lite 

med något högre genomsnittslig metanhalt än övriga blandningar.  

 

Utöver metan innehåller biogasen andra gaser där koldioxid utgör största fraktionen. Innehållet av 

koldioxid ligger vanligen i intervallet 20-35 %. För att sammanställa total metanproduktion har ett 

medelvärde av metanhalten tagits fram för de dagar då inte metanhalten kontrollerades på plats 

med GC. Ett sätt att göra detta på är att helt enkelt ta fram ett medelvärde av två analystillfällen. 

7.3 Resultat från provrötning med hackat ärtrev 
Tabellen nedan visar upplägget för provrötning av ärtrev med olika hacklängder. Hack syftar till en 

hacklängd på ungefär 2 cm och mix representerar ärtrev som mixats i en vanlig hushållsmixer för att 

få en mycket fin hacklängd. Det ska nämnas att mixningen av substratet inte gick att genomföra i den 

mån det var tänkt. Det mixade substratet hade mer en karaktär av ett trassligt nystan med bara vissa 

delar finhackat, vilket man kan se av figur 9. Hackningen gick däremot bra och hacklängd på 2 cm 

med diverse små variationer i längd kan man se i figur 8. 

 
 
 

 

 

 

Figur 8. Biogasproduktion över tid inklusive gasproduktion från rötrest. 
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Den första slutsatsen man kan dra av siffrorna i tabell 4 är att det inte skiljer sig särskilt mycket 

mellan de två olika hacklängderna. Den misslyckade mixningen av substratet har dessutom gett en 

något högre metanproduktion i detta försök. Här har 5 % inblandning av färskt ärtrev använts. Valet 

av inblandning grundades från det första försöket där just denna blandning gav högst 

metanproduktion per kg VS. 

 
Rötresten var inte utrötad mer än 2 veckor på Laholms biogasanläggning vilket medförde 

kontinuerlig metanproduktion, om än liten. I första försöket har inte metanhalt hos rötresten 

analyserats och därmed kunde inga slutsatser dras kring metanproduktionen. Det totala innehållet av 

VS är 21,4 g vilket utgör ungefär 3 % av den totala vikten och ärtrevens VS innehåll blir ”utspädd” av 

rötrestens höga vatteninnehåll. 

 
 

7.3.1 Diagramsammanställning för provrötning med hackad ärtrev 
Den ackumulerade metanproduktionen i figur 9 visar att både hack- och mixproverna ger likvärdig 

produktion. De följer samma mönster hela vägen och det enda som skiljer dem åt är att mixprovet är 

förskjutet till att ha lite högre ackumulerad metanproduktion. Tittar man på första dagen ser man att 

mixprovet är förskjutet lite över hackprovet redan dag ett. Inget av proverna producerar med olika 

magnitud därefter vilket gör att man kan likställa potentialen. 

Behandling Hack Mix Rötrest* 

Rötrest*(g) 665 665 0 

Ärtrev färskt (g) 35 35 0 

Totalt (g) 700 700 700 

g VS i prov 21,4 21,4 15,5 

Metanproduktion (ml) 2478 2635 835 

Metanproduktion (l/kg våtvikt ärtrev)  70,8 75,3 1,2 

Metanproduktion (l/kg VS ärtrev)  370 394 54 

Metanproduktion (l/kg TS ärtrev) 337 359 36 

Utrötningsgrad vid 10 dagar 
* Separata siffror för rötrest m.a.p. VV, VS och TS 

77 % 76 % 48 % 

Tabell 7. Upplägg och resultat för provrötning med hackat ärtrev. 

Figur 9. Mixat ärtrev. Figur 10. Hackat ärtrev, 2 cm. 
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Efter ungefär sju till tio dagar kan man se en liten avmattning på ackumuleringen. Proven ger alltså 

ungefär 2 liter metan efter bara sju till tio dagar utav ungefär 2,5 liter. Detta innebär alltså en 

utnyttjandegrad av maximal metanproduktion i just denna provrötning på nästan 80 % efter tio 

dagar. 

I figur 10 är ingen hänsyn tagen till metanhalten i gasen, utan visar endast gasproduktionen i sig. 

Gasproduktionen följer varandra åt och här kan vi även se försprånget som omnämndes i figur 9. 

Mixprovet har försprånget på första dagen och därefter producerar de likvärdigt resten av tiden. 

Referensproverna med enbart ymp producerar lite gas under hela rötningsperioden. Substratet har 

en kraftig gasproduktion de första dagarna. Första dagen producerar de mellan 800 och 1000 ml 

biogas vilket är ungefär en femtedel av den totala metanproduktionen.  
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Figur 9. Ackumulerad metanproduktion. 

Figur 10. Biogasproduktion över hela rötningsperioden. 
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7.3.2 Gaskvalitet 
I en tabell i bilaga 7 ser vi resultatet av metananalyserna för den producerade gasen från hackat och 

mixat ärtrev samt rötrest namngivet som referens. Första analystillfället gjordes på försökets tredje 

dag och gav endast 44 % respektive 48 % metan hos respektive hackat och mixat prov. Det tog 

ungefär en vecka för gaskvaliteten att nå de eftersträvade metanhalterna och därefter producerade 

proverna endast gas av denna kvalitet.  

 

Tilläggas ska att efter sjunde analystillfället uppstod problem med gaskromatografen som gjorde att 

de sista metananalyserna inte var möjliga att genomföra med tillförlitliga värden. Med utgångspunkt 

från metanhalter i 5 % inblandning av färsk ärtrev i den första provrötningen gjordes ett beräknat 

medelvärde utifrån metanhalt från de tidigare dagarna i denna provrötning för att slutligen kunna 

göra användbara beräkningar av den totala metanproduktionen.  

8. Diskussion 

8.1 Provrötningar 
Resultaten från de båda provrötningarna har gett likvärdiga resultat vilket stärker troligheten för att 

metanutbytet för ärtrev faktiskt ligger omkring 300-400 l metan per kg VS. Första provrötningen gav 

resultatet 325 l metan/kg VS vid 25 dagar för inblandningen 5 % icke hackad färsk ärtrev och andra 

provrötningen gav 370 l metan/kg VS för 2 cm hackad och 394 l metan/kg VS för det mixade provet. 

Det teoretiska metanutbytet för ärtrev var satt till 374-414 l metan per kg VS vilket talar för att 

resultaten från provrötningarna är rimliga. 

 

Det innebär att Linnés (2008) värden om ca 200 l metan per kg VSkan vara ganska rejält 

underskattade. Att den hackade ärtreven gav något högre gasproduktion är ett faktum sett till denna 

provrötning, men fler tester behövs för att säkerställa att det inte bara var en tillfällighet. Tilläggas 

bör att metanpotentialen för hackad ärtrev är den data som är relevant att titta på med tanke på 

problemet med att mixa ärtreven, vilket gör hackningen nödvändig. Således kan man säga att 

metanpotentialen för ärtrev är just 370 l metan per kg VS under 25 dagar för att det ska fungera väl i 

en riktig biogasanläggning. 

 
De två sista metananalyserna i gaskromatografen för andra provrötningen bortföll när maskinen 

slutade fungera som den skulle. Det fanns ingen möjlighet att justera maskinen i tid för att få med de 

sista analyserna. Därför är de två sista analysvärdena i tabell 8 baserade på första provomgångens 

metanhalter vid samma tillfällen samt på medelvärden från de tidigare metananalyserna av ärtrev. 

 

Vid första analys av resultaten från första provrötningen kan man tro att 5 % inblandning av ärtrev 

ger överlägset bäst gasutbyte. Detta stämmer om man tittar på hela provrötningstiden som var 

nästan 50 dagar. Om man då ställer provrötningarna mot varandra får man titta på hur potentialen 

såg ut i första provrötningen vid 25 dagar, eftersom andra provrötningen endast pågick så länge. Det 

är dessutom en rimlig uppehållstid i en rötkammare eftersom kostnaderna stiger ju längre 

uppehållstiden är. Då kan man se i första provrötningen att 5 % ensilerad ärtrev ger samma 

gasutbyte som 5 % färsk ärtrev. Fördelen med att ensilera grönmassan är att den går att spara och 
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använda under en längre tid. Bortser man dessutom från att man kan få bortfall av VS under 

ensileringstiden kan detta ses som ett alternativ att föredra, särskilt med tanke på att det ensilerade 

substratet kändes lättare att luckra upp och använda sig av i en biogasanläggning rent praktiskt sett. 

 

Vad som är genomgående för båda provrötningarna är att gasproduktionen är mycket hög till en 

början för de flesta proverna. I andra provrötningen innebar detta exempelvis att efter enbart 10 

dagar hade upp mot 80 % av den totala metanproduktionen redan skett. 

 

Tittar man på den ackumulerade metanproduktionen är det lätt att tro att exempelvis 10 % ensilerad 

ärtrev från första provrötningen är det prov som ger bäst resultat. Detta är dock missvisande 

eftersom diagrammet inte beskriver något annat än just vilket prov som producerar mest metan. De 

prov som producerar mest metan innehåller nämligen mer VS än övriga prov. För att likställa dessa 

prov använder man sig av metanproduktion per kg VS istället och då kan det vara mer intressant att 

titta på tabellerna 4 och 7 som beskriver provrötningsuppläggen istället. 

 

En nackdel med att ympen är hämtad från Laholms Biogas är att anläggningen inte är en 

gårdsbaserad biogasanläggning. Eftersom ärtrev är ett substrat som i störst utsträckning kommer 

användas i biogasanläggningar nära gårdar bör ympen efterlikna den tänkta anläggningen så mycket 

som möjligt. Det hade därför varit bättre att använda sig av ymp från exempelvis Plönninge. 

8.2 Potential och kostnader 
Det är svårt att få lönsamhet i ärtrev som substrat i och med de höga maskinkostnaderna för 

uppsamling och förbehandling. De kostnader som beräknats för uppsamling, och förbehandlingen är 

dock mycket osäkra i och med att de är baserade på en lång rad faktorer som i sin tur är osäkra. Till 

att börja med har vi uppgiften om grönmassa i fält som i beräkningen ligger lågt i jämförelse med 

referenser. Vidare påverkar uppgiften om kväveinnehåll i ärtrev utfallet på kostnad för minskat 

förfruktsvärde beroende på om man anser att allt kväve i den bortförda grönmassan ska ersättas, 

inget av det eller endast det som verkar som förfrukt. Till sist har vi uppskattning av 

uppsamlingskapacitet som utgör en än så länge mycket osäker uppgift eftersom inga tidigare 

uppsamlingar är gjorda och därmed inga erfarenheter finns inom området vilket gör det svårt att dra 

slutsatser kring. 

8.2.1 Biogaspotential i Halland och Skåne 
Mängden tillgänglig ärtrev per hektar uppgår enligt Linné (2008) till 3,75 ton TS per hektar, en uppgift 

som kommer från Findus. Personlig kontakt med Persson (2012) på Findus bekräftar dessa siffror 

med en utgångspunkt på 20-30 ton grönmassa per hektar med TS 20 % och 25 % i förluster vid 

hantering och lagring.  

 

Enligt Andersson (2012) är mängden grönmassa i fält efter uppsamling mer troligt omkring 10-20 ton 

per hektar. Nilsson (2012) på Hushållningssällskapet i Halland gör även hon en bedömning av 

grönmassa i fält som uppgår till endast 10 ton per hektar. Denna bedömning är baserad på egna 

erfarenheter från insamling och ensilering av ärtrev i samband med den första teströtning som 

sammanställs i denna rapport.  

 

Med detta som bakgrund är en mer sannolik mängd TS per hektar alltså runt 1,5 ton baserat på 10 

ton grönmassa per hektar och 17 % TS som bestämdes inför första provrötningen. Eftersom även 
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Perssons (2012) värden för kväveefterverkan var överdrivna i förhållande till övriga referenser utgår 

beräkningarna från att även den totala grönmassan är överdriven och därmed även mängden TS per 

hektar. 

 

Beräkningarna finns i bilaga 1 och baseras på 1,5 ton TS per hektar. Om man räknar på siffror från 

Jordbruksverket omfattar Halland 1439 hektar med totalt 2158 ton TS ärtrev och Skåne med 6 673 

med totalt 10 009 ton TS ärtrev. Detta är tillgänglig mängd TS om man räknat med förluster vid 

hantering och lagring (Persson, 2011). 

 

VS bestämningar som gjorts i samband med detta projekt, nämligen 92 % VS av TS för färskt ärtrev, 

talar för att det finns totalt 11 193 ton VS tillgängligt för rötning i Halland och Skåne. En fullskalig 

rötning av detta som skulle ge samma eller likvärdiga resultat som i labbskala med en 5 % 

inblandning av färsk ärtrev skulle det innebära i runda tal 4007452m3 metan i Halland och Skåne 

vilket ger en total energipotential på ungefär 40 GWh. 40 GWh biogas motsvarar 

bränsleförbrukningen hos cirka 130 biogasbussar per år. Beräkningen om 130 biogasbussar är 

baserad på energiinnehållet i den producerade metanen och involverar ingen uppgradering av 

biogasen.  Här antas en gasförbrukning motsvarande 5 m3 per mil och körsträckan 6100 mil per buss 

och år enligt Norrman et al (2005). 

8.2.2 Uppsamling – Med och utan hackning 

Uppsamlingen som gjordes inför provrötningarna omfattade en hektar. Insamlingen resulterade i sju 

balar med 1200 kg i vardera med totalvikt på 8400 kg. Dagen då ärtreven samlades in var vädret 

mycket dåligt. Det regnade vilket gjorde grönmassan våt och att mycket smuts och jord kom med i 

insamlingen och det var svårt att göra en rättvis bedömning av hur insamling av ärtreven går till 

under bättre förhållanden. 

 

Totalkostnaden för denna insamling med exakthack låg på 4100 kronor med ensilering. Just denna 

insamling ger en kostnad på 2,4 kr per kg TS ärtrev. Priset är baserat på en timma självgående hack 

med traktor och släpkärra samt rundbalning. Andersson (2012) menar dock att kapaciteten ligger på 

40-50 balar per timma vilket skulle motsvara 4-6 hektar om förutsättningarna är de rätta och 

omständigheterna de samma som för gräs. Beräknat på den maximala insamlingskapaciteten och 

utan inbalning får vi en kostnad på 0,23 kr per kg TS ärtrev, 10 öre per kWh eller 473 kr per hektar. 

Beräkningarna för uppsamlingskostnader finns i bilaga 2. Dessa siffror på kostnad omfattar inte 

ensilering, transport, lagring, drift av biogasanläggning och liknande utan alltså enbart uppsamling 

och förbehandling i form av hackning. 

 

I och med att mixningen av substratet på labb var problematisk så är det sannolikt att hackning som 

förbehandling är nödvändigt för att kunna använda substratet i en storskalig biogasanläggning. Detta 

talar för att ovanstående beräkning av kostnad för uppsamling kan ses som ett ungefärligt mått på 

vilka kostnader man har att göra med. Kostnaden 0,23 kr per kg TS ärtrev är exklusive rundbalning. 

Beräkningen omfattar endast uppsamling av substratet och kostnader för transport och lagring i 

plansilo tillkommer sedan utöver detta. 

8.2.3 Transport och lagring 

För att få lönsamheten att gå ihop är det viktigt att sträckan mellan fält och anläggningen är så kort 

som möjligt. Därför är substratet troligtvis mest aktuellt för gårdsbaserade biogasanläggningar. Den 
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aktuella transportsträckan är den mellan fält och biogasanläggningen är den och beroende av hur 

lång väg det är mellan fält och anläggningen varierar kostnaden för denna bit. Dock är det rimligt att 

säga att sträckan inte bör vara längre än 5 km. 

 
Kostnaden för lagringen omfattar packning av grönmassa i en plansilo, alternativt ensilera i 
rundbalar. Denna kostnad står den enskilde lantbrukaren och varierar för hur man räknar på 
lagringen som en kostnad. 

8.2.4 Förfruktsvärde 

Enligt Persson (2012) lämnar ärtreven kvar ungefär 100 kg kväve per hektar vilket överensstämmer 

med värdena från STANK (2012). Jordbruksverkets riktlinjer för gödsling och kalkning (Albertsson, 

2012) bestämmer kväveefterverkan för foderärtor till 35 kg kväve per hektar vilket är en avsevärt 

mindre mängd än vad Persson (2012) anger.  Wikström (1997) menar däremot att konservärtor 

lämnar ungefär 50 kg lättillgängligt kväve efter sig och en vanlig höstvetegröda bara kan ta upp 15-20 

kg av detta kväve. Därför behöver sällan efterföljande grödor någon kvävegiva. Detta talar för stora 

förluster av kväve i form av lustgas och ammoniak till luft samt nitratutlakning till vatten.  

 

Tilläggas ska att kostnaden för minskat förfruktsvärde i sig inte finnas behöver om ärtreven samlas 

upp för ett eget bruk på en gårdsbaserad biogasanläggning, eller om avtal upprättas med de som 

rötar ärtreven. Detta grundar sig i att en rötrest från biogasanläggning kan ersätta konstgödsel efter 

rötningen. Om man dån har biogasanläggningen på sin gård eller ett avtal med anläggningen om att 

lantbrukaren får tillbaka sin rötrest kan detta gå jämt ut. Dessutom lyckas man sällan samla upp all 

tillgänglig grönmassa som ligger i fält, vilket innebär att mer kväve finns kvar. Om ärtreven samlas 

upp av en utomstående aktör kan dock minskat förfruktsvärde vara värt att räkna på i och med att 

lantbrukaren vill ersätta det kvävet som bortförs. 

 

Priset för kväve är ungefär 8 kr per kilogram och räknar man på 50 % minskning av grönmassa vid 

uppsamling så bir kostnaden 140 kr/ ha enligt Albertsson (2012). En parantes till detta är att om man 

ser till utebliven näring för efterföljande gröda  till följd av uppsamling av grönmassa kan man räkna 

på att det inte blir någon kostnad alls om man använder Wikströms (1997) resonemang i och med att 

han pekar på att en efterföljande gröda kan utnyttja maximalt 15-20 kg kväve. Beräkningarna för 

kostnader för minskat förfruktsvärde finns i bilaga 3. 

8.3 Ärtrev som substrat i praktiken 
Eftersom substratet trasslade ihop sig och var mycket svårt att hantera i en vanlig hushållsmixer kan 

man misstänka att ärtrev kan vara problematiskt att hantera i pumpar och dylikt i en fullskalig 

biogasanläggning med dagens teknik. Detta ger en betydande inverkan på kostnader för uppsamling 

av substratet i och med att hackningen är dyr. Dock gick rötningen av finhackad och ensilerad ärtrev 

på Skottorps biogasanläggning gick enligt ägaren mycket bra och har inte haft några negativa effekter 

på rötningsprocessen. 

 

Sett till detta kan man dra slutsatsen att substratet är lämpligt för biogasproduktion om 

förbehandling i form av hackning och eventuell ensilering utförs. Rötning av hackat ärtrev utan 

ensilering, ärtrev utan varken hackning eller ensilering samt ärtrev med ensilering fast utan hackning 

behöver testas i fullskala för att göra en helt omfattande bedömning av dels ärtrev som substrat i 

praktiken men även om kostnaden för förbehandling över huvud taget behöver finnas. 
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Halm är ett väl beprövat substrat för biogasproduktion som innehåller mycket lignin. Egenskaperna 

hos halm gör att förbehandling i form av hackning krävs för att kunna få någon nämnvärd 

gasproduktion.(Persson, 2007) Enligt Thøgersen & Mikkelsen (2007) är dock är lignin i baljväxter 

”punktkoncentrerat”. Detta innebär att lignin i baljväxter procentuellt sett inte bryts ned till stor del 

men att substratet i helhet bryts ned snabbt. I gräs är exempelvis lignin finfördelat i hela växtens 

cellväggar vilket gör det till ett sämre substrat sett till just aspekten med lignin. 

8.4 Miljönyttan med ärtrev som substrat 
Precis som med osäkerhet kring uppgiften om mängd grönmassa i fält efter skörd, är uppgiften om 

innehåll av kväve i färskt ärtrev osäkert. Uppgiften om kväveinnehåll varierar mellan 1,0 och 2,4 %. Ju 

större andel kväve i ärtreven desto större blir miljönyttan med att bortföra grönmassan från fält. 

Räknar man med databasen STANKs (2012) värden på 1 % innebär det 100 kg kväve per hektar, 

Hogh-Jensen (1998) anger 1,5 % vilket innebär 150 kg kväve per hektar medan resultaten från egna 

bestämningar visar på 2,4 % kväve vilket skulle innebära 240 kg kväve per hektar.  

 

Vid uppsamling antas att 50 % av växten bortförs och då blir minskningen av lustgas större om vi har 

en större andel kväve i grönmassan som kan försvinna som lustgas. Värdet om 50 % minskning av 

växten är en uppskattning av att hälften av växten försvinner och det som är kvar är även det som 

finns under jorden. Miljönyttan med ärtrev som substrat med avseende på lustgasavgångar varierar 

alltså mellan 0,5-1,2 kg N2O per hektar beroende av referens. Dessutom baseras beräkningarna på en 

källa som anger att 1 % lustgasavgång, nämligen Flysjö et al (2008). Fler bekräftande uppgifter om 

lustgasavgångar och mer undersökningar måste göras för att kunna göra absoluta bedömningar av 

minskade lustgasavgångar. Utöver detta avgår ammoniak till luft och nitratutalkning till vatten, två 

aspekter som inte fördjupas i denna rapport. 

 

Flera källor visar på miljönyttan med biogas framför fossila bränslen och det faktum att biogas är ett 

miljövänligt bränsle verkar vara välkänt och allmänt accepterat. Information som finns kring 

miljönyttan med biogas jämfört med konventionella bränslen kan sammanfattas med att biogas är 

koldioxidneutralt. 

 

Även rötresten utgör en miljönytta i och med att den producerade växthusgasen metan omhändertas 

under kontrollerade förhållanden i en biogasanläggning jämfört med om man utnyttjar orötad gödsel 

som kan avge metan både i gödselbrunnar och ute i fält. Dessutom kan den ersätta konstgödsel, som 

framställs i energikrävande processer. Det finns osäkerheter i hur stor miljönytta rötat substrat utgör 

jämfört med orötat. Osäkerheterna ligger i vilken omfattning som näringsämnena mineraliseras och 

därmed blir mer lättillgängliga samt kvantifiering av mängden växthusgaser som förhindras från att 

komma ut i atmosfären. 
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8.5 Ärtrev i förhållande till andra växtodlingsrester 
Följande diskussion omfattar de växtodlingsrester som finns med i Linnés (2008) rapport om 

biogaspotential från inhemska restprodukter. Jämför man biogasutbytet som framkommit av denna 

rapport för ärtrev med de övriga substraten i rapporten, står sig ärtrev väl med sina 300-400 l 

metan/kg VS. Gasutbytet för ärtrev skiljer sig avsevärt från rapporten och vad provrötningarna i detta 

projekt har visat på. I Linné (2008) ger ärtrev strax över 200 l metan per kg VS och i provrötningarna 

för denna rapport ger ärtrev cirka 80 % mer, nämligen 370 l metan per kg VS.  

 

Frågan är då om övriga substrat i Linné (2008) också är underskattade? Det är möjligt men mindre 

sannolikt med tanke på att de uppgifterna stöds av många fler referenser. I rapporten skriver man 

dessutom att just uppgiften om gasutbyte för ärtrev ska tas som en mycket osäker uppgift.  

 

Om man tittar på den totala biogaspotentialen över landet som återfinns i tabell 3 står sig övriga 

växtodlingsrester högt i förhållande till ärtrev. Den totala potentialen är grundad på den tillgängliga 

mängden av grönmassa och gasutbyte från provrötningar. Med andra ord behöver inte den högsta 

biogaspotentialen innebära att substratet är det bästa. Om man tittar på exempelvis halm finns en 

enormt stor potential sett över hela landet. Men vad som inte framgår är att halmen kräver dyr och 

omfattande förbehandling med tillsatsmedel eller mycket lång uppehållstid i rötkammare. 

 

Tittar man på potatis och dess blast så visar tester på att detta substrat med största sannolikhet 

måste samrötas med andra substrat för att ge maximala gasutbytet. Ärtrev har rötats enbart med 

rötrest i provrötningarna för denna rapport. Gröngödslingsvall är ett någorlunda bra substrat som ger 

ett likvärdigt gasutbyte som ärtrev. Substraten är båda rika på kväve vad som framgår av denna 

rapport och Linné (2008) är att finfördelning av substratet inte spelar någon större roll för gasutbytet 

utan det är uppehållstiden i rötkammaren som är avgörande för gasproduktionen. 
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9. Slutsatser 
Resultatet som gav högst metanproduktion från provrötningen var provet med 5 % inblandning av 

mixat ärtrev som gav 394 liter metan per kg VS. De data som är användbara är metanpotentialen 370 

l metan per kg VS hos 5 % inblandning av 2 cm hackat ärtrev. Detta resultat kan jämföras med det 

teoretiska metanutbytet som skulle ligga mellan 374 och 414 l metan per kg VS. Detta stärker 

trovärdigheten för att provrötningen och att resultaten är representativa för vad man kan förvänta 

sig av ärtrev som substrat för biogasproduktion sett till metanpotential.  

 

Det misslyckade försöket med mixning av ärtrev visade vikten av att hacka substratet för att det ska 

kunna användas i pumpar. En exakthack hackar dessutom i praktiken inte kortare än just 2 cm. 

Hackningen medför ökade kostnader. Uppsamlingskostnaden bestämdes till 23 öre per kg VS, 10 öre 

per kWh eller 473 kr per hektar utifrån angivna förutsättningar. Till detta kommer även kostnader för 

transport, ensilering, drift av biogasanläggning osv. 

 

Miljönyttan med rötning av ärtrev omfattar minskning av ammoniak- och lustgasavgångar samt 

nitratutlakning. Lustgasavgångarna har beräknats minska med cirka 500-1200 gram lustgas per 

hektar och år.  Växthusgasen metan samlas in under kontrollerade förhållanden och energipotential 

som annars avgår som värme tas tillvara. Dessutom utgör biogas en substitution av fossila bränslen 

och det finns även en etisk nytta med att använda växtodlingsrester som substrat för 

biogasproduktion eftersom de inte konkurrerar med markanvändning för livsmedel. 

 

Energimyndigheten (2010) har skrivit den rapport för biogasstrategi som lämnats in till regeringen 

som underlag för ett framtida stöd för biogasproduktion. I rapporten tar man upp bland annat 

ersättningen på 20 öre/kWh för biogasproducerande lantbrukare. Man nämner dock dessutom att 

det inte finns någon anledning att kompensera de som rötar växtodlingsrester. Detta innebär att 

ärtrev hamnar inom ramen för de substrat som inte omfattas av ersättningen, vilket är synd med 

tanke på att växtodlingsrester har många fördelar som substrat. 

9.1 Avslutande kommentarer 
För att kunna göra omfattande beräkningar och bedömningar av dels kostnader med uppsamling 

men även miljönyttan med att använda ärtrev som substrat behövs mer arbete inom området. 

Framförallt behövs mer erfarenhet kring uppsamling och förbehandling av substratet för att kunna 

dra slutsatser kring vad man kan förvänta sig för kostnader med ärtrev. Det är ju trots allt ekonomin 

som avgör i slutändan. 

 

Förslagsvis skulle en utredning kring hur ohackad ensilerat ärtrev respektive hackat icke ensilerat 

ärtrev fungerar med en biogasanläggnings pumpar och liknande vara av intresse. Dessutom kan det 

vara intressant att titta på fler inblandningsmöjligheter av ärtrev än 5 % och 10 % som användes 

under dessa provrötningar. Exempelvis högre inblandning för att se var gränsen går för hur mycket 

som kan rötas åt gången men även samrötning med andra substrat är intressant med tanke på att 

substrat sällan rötas enskilt. 
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11. Bilagor 

11.1 Bilaga 1 – Beräkningar för biogaspotential i Skåne och Halland 
I beräkningarna utgår vi från 1,5 ton TS ärtrev per hektar vilket grundar sig på uppskattningen 

om 10 ton färsk ärtrev per hektar efter ärtskörd. Dessa siffror är uppskattade medelvärden från 

referenser och praktiska erfarenheter. Uppgiften om 8112 hektar kommer från 

Jordbruksverkets rapport om markanvändning (Persson, 2011). Beräkningen visar att Skåne 

och Halland står för 12168 ton TS ärtrev per år. 

 

                                       

 

Vi anger metanproduktionen per enhet VS, därför är det nödvändigt räkna om enheten till VS. VS 

är 92 % av TS, nämligen potential på 11194 ton VS i Skåne och Halland per år. 

 

                           

 

Metanproduktionen är angiven per kg VS, därför multiplicerar vi med faktor tusen. Potential på 

11194000 kg VS i Skåne och Halland per år. 

 

                                    

 

Från första provrötningen fick vi fram att metanpotentialen för färsk ärtrev är 358 L metan per 

kg VS. Beräkningen visar antal liter potentiell metan i Skåne och Halland per år. 

 

                                                       

 

En enhet Nm3 motsvarar 1000 enheter liter. Beräkningen visar antal potentiell kubikmeter 

metan i Skåne och Halland  

 

                                      

 

I beräkningen antas att en enhet Nm3 metan innehåller 10 kWh. Beräkningen visar således antal kWh 

och GWh potentiell energi i Skåne och Halland per år 
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11.2 Bilaga 2 - Uppsamlingskostnader 
Den genomförda uppsamlingen är visserligen inte representativ för vad lantbrukare kan tänka sig för 

uppsamlingskostnader. Uppsamlingen resulterade i 8400 kg ensilerad ärtrev från en hektar som tog 

en timma. Nedan visas kostnaden 4100 kr per hektar eller 2,4 kr per kg TS för denna insamling. 

 

       

              
             

 

Andreas Andersson (2012) på maskinstationen berättar att den verkliga kapaciteten ligger upp mot 6 

hektar per timma. Används dessutom uppgiften om 10 ton grönmassa per hektar blir kostnaden 

avsevärt lägre. Kostnaden för ensileringen var 1260 kr utav de 4100 kr som anges i beräkningen ovan. 

Beräkningarna nedan visar kostnaden för uppsamling av totalt 60 ton ärtrev utan ensilering. 

Kostnaden blir istället 473 kr per hektar eller 0,23 kr per kg TS. 

 

                (                  )          

                  
                   

 

 

       

                
               

 

Vill man sedan ha kostnaden per kWh beräknas först antal kWh per hektar. Beräkningen använder 

värdet 358 L metan per kg VS. 

 

(       
  

      
                )       

      

     

         

            
 

      

          

                 

 

Den uppskattade kostnaden per hektar för uppsamling var 473 kr exklusive rundbalning. Kostanden 

10 öre per kWh omfattar således inte ensilering, transport, driftkostnader för biogasanläggning osv 

utan endast uppsamling och förbehandling i form av hackning. 
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11.3 Bilaga 3 – Kostnad för minskning av förfruktsvärde 
 

Beräkningen utgår från att vi bortför ungefär hälften av växtligheten vid uppsamling (Nilsson, 2012). 

Albertsson (2012) anger att 35 kg N per hektar finns kvar för kväveverkan till nästkommande gröda. 

Beräknat på att hälften av växtligheten försvinner vid uppsamling visar beräkningen att kostnaden för 

minskning av förfruktsvärdet är 140 kr per hektar eller 0,07 kr/kg TS baserat på en kostnad på 8 kr 

per kg kväve. 

 

                             
       

      
  

    

          
 
      

      
       

       

       
 

 

11.4 Bilaga 4 – Korrigerat värde för TS 
 
Följande beräkningar är baserade på Porter & Murrays (2001) ekvation för korrigering av 
underskattat värde för TS vid ensilering av substrat. Porter och Murray (2001) beskriver ekvation 1 
som modell och anger att ODM85 ska substitueras med                   eftersom vi har gjort 
TS bestämning vid ungefär 100  . Ekvation 2 visar att det riktiga värdet för TS är 44,6 % istället för 42 
% som framkom av första bestämningen. 
 
(1)                                                    
 

(2)          (         
 

  
)              

  

  
        

 

11.5 Bilaga 5 – Beräkning av teoretiskt BMP enligt Buswells ekvation 
 
Ekvation 3 är en förenkling av Buswells ekvation för metanutbyte av Angelidaki & Sanders (2004). 
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Med denna ekvation får vi följande molförhållande vid nedbrytning av cellulosa. 
 
(2)                        
 
                         

 

Det teoretiska metanutbytet kan sedan beräknas enligt följande. 
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11.6 Bilaga 6 – Beräkning av minskat utsläpp av lustgas 
Enligt jordbruksverkets databas STANK (2012) innehåller färskt ärtrev ungefär 10 kg kväve per ton 

färskt ärtrev. I bilaga 1 finns beskrivning av uppgiften om 10 ton grönmassa per hektar. Beräkningen 

visar att 100 kg kväve per hektar och år finns kvar i fält efter ärtskörd. 

 

       

             
 
                

      
                 

 

Enligt Hogh-Jensen et al (1998) finns ungefär 15 kg kväve per ton färskt ärtrev. Enligt samma 

resonemang som ovan visar beräkningen att 150 kg kväve per hektar och år finns kvar i fält efter 

ärtskörd. 

 

       

             
 
                

      
                 

 

 

Beräkningarna nedan visar hur mycket kväve som kan tänkas följa med vid uppsamling beroende på 

vilken referens man använder. Enligt databasen STANK skulle 50 kg kväve följa med.  Enligt Hogh-

Jensen et al (1998) skulle 75 kg kväve följa med och enligt kolkvävekvotbestämningen på Högskolan i 

Halmstad skulle alltså 120 kg kväve finnas i den uppsamlade grönmassan. 

 

        

      
                                          

  
        

      
                                          

 

        

      
                                           

 

 

 

Beroende på vilken referens man väljer att använda blir beräkningarna för lustgasavgången olika 

stora. Enligt Flysjö et al (2008) avgår 1 % av kvävet som lustgas. Första beräkningar visar att 0,5 kg 

mindre N2O per hektar avgår, andra beräkningen visar att 0,75 kg mindre N2O per hektar avgår och 

tredje visar att 1,2 kg lustgas per hektar avgår om man utgår från kväveinnehållet som bestämdes på 

Högskolan i Halmstad, nämligen 2,4 %. 
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Biogasens innehåll av metan från provrötning med hacklängder 

11.7 Bilaga 7 – Biogasens metanhalt från de två provrötningarna 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Analystillfälle (dag) 90/10. 95/5. 90/0/10 95/0/5 

1 (2) 24 33 17 17 
2 (4) 26 41 23 25 
3 (7) 36 45 23 28 
4 (9) 46 57 36 35 
5 (14) 60 61 59 58 
6 (16) 58 55 61 62 
7 (18) 57 55 56 60 
8 (21) 69 68 69 69 
9 (23) 63 60 60 64 
10 (25) 59 57 60 63 
11 (28) 61 59 66 66 
12 (30) 58 58 61 63 
13 (35) 59 59 60 67 
14 (37) 60 60 63 66 
15 (39) 60 64 66 69 
16 (41) 65 68 69 74 
17 (44) 68 66 68 66 
18 (47) 65 64 64 67 

Biogasens innehåll av metan från provrötning med ensilerat och färskt ärtrev 

Analystillfälle (dag) Hack Mix Referens 

1 (3) 44 48 30 
2 (6) 60 61 53 

3 (8) 63 64 61 
4 (10) 66 65 70 
5 (13) 68 68 69 
6 (15) 68 67 70 
7 (17) 66 67 66 
8 (20) 63 66 69 
9 (22) 63 63 65 

10 (24) 63 63 65 


