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SAMMANFATTNING 

För att uppnå hållbar energianvändning krävs ökat nyttjande av förnybara energikällor, 

biogas är en sådan källa. En av de största potentialerna för biogas finns i 

lantbrukssektorn och på sikt räknar energimyndigheten med att 25 % av den tillgänglig 

gödsel kan användas för biogasproduktion. Syftet med detta examensarbete är att bidra 

med ökad kunskap om samrötning av gödsel och hur samrötning påverkar 

metanpotentialen och ammoniumkväveinnehållet i rötresten.  

Rapporten innehåller en litteraturstudie vilken syftar till förståelse för 

rötningsprocessen och dess delar samt möjliggör tolkning av data. Rapporten innehåller 

analys av data från en rötning som Halmstad Högskola genomfört samt en 

kompletterande rötning. De resultat som framkommit i studien visar att 

samrötningseffekten varierar beroende på gödselslag. Häst- och hönsgödsel samt nöt- 

och svingödsel ger en positiv samrötningseffekt.  
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ABSTRACT 

To achieve a sustainable use of energy we must increase our use of renewable energy 

sources, biogas if one such source. One of the greatest potentials for biogas are in the 

agricultural sector and the Energy Agency calculates that 25% of the available manure 

can be used for biogas production. The purpose of this thesis is to contribute with 

knowledge of co-digestion of manure and how this affects the methane potential and 

how co-digestion affects the contents of NH4 in the sludge.  

The report includes a literature study to understand the digestion process and its parts 

and allows interpretation of data. The report includes analysis of data from Halmstad 

Universitys experiment of anaerobic digestion and an additional digestion. The results 

obtained in this study shows that the effect of co-digestion varies depending on manure. 

Horse and chicken manure and beef and pig manure gives a positive effect to the co-

digestion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: plant-available nitrogen, digestion process, literature review, sludge, C / N 

ratio  



 

 

3 

 

FÖRORD 

Detta examensarbete har genomförts som avslutning på min utbildning på 

Miljövetenskapsprogrammet på Högskolan i Halmstad. Arbetet omfattar 15 hp. 

Biogasproduktion är en spännande och viktig bransch som ligger i tiden så när jag hörde 

talas om Hushållningssällskapets projekt om biogas visste jag genast att jag ville vara 

med.  

Jag vill tacka min handledare Sara Bergström- Nilsson på Hushållningssällskapet Halland 

som gav mig idén till arbetet och som varit behjälplig vid frågor. Jag vill även tacka min 

handledare Marie Mattson för sitt stöd och sina nya idéer när jag stötte på problem.  

Halmstad maj 2012 
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1 INLEDNING 

Biogas hör till de förnybara energikällorna, detta innebär att den koldioxid som bildas 

vid förbränning av biogas inte bidrar till någon förstärkning av växthuseffekten då det 

kol som finns i biogasen redan ingår i kolets kretslopp. Den mängd koldioxid som avges 

vid förbränning av biogas hade annars istället avgått när det biologiska materialet bryts 

ner (Held, Mathiasson & Nylander, 2008). 

Användningsområdena för biogas är flera. Den kan användas till uppvärmning, 

kraftvärme och drivmedel (Petersson, 2011). Enligt Energimyndigheten (2011) finns en 

av de största potentialerna för biogasproduktion inom lantbruket. Dessutom är rötning 

av gödsel något som kan möjliggöra för lantbruket att minska sina utsläpp av 

växthusgaser. Detta beror dels på att biogasen ersätter fossila bränslen och dels på att 

rötning kan ge upphov till ett minskat läckage av metan och lustgas till atmosfären. Det 

finns även andra miljöfördelar; minskad lukt och ökat utnyttjande av kväveinnehåll 

(Edström, Jansson, Lantz, Johansson, Nordberg, Nordberg, 2008). I framtiden räknar 

energimyndigheten med att ungefär 25 % av den tillgängliga gödseln, motsvarande 700 

GWh timmar, kan användas. 2010 fanns 14 gårdsbaserade biogasanläggningar i Sverige 

vilka bidrog med totalt 1 % av den producerade biogasen, det vill säga 16GWh. Men för 

att kunna utnyttja den potential som finns att utvinna biogas från gödsel måste detta 

vara ekonomiskt lönsamt. (Energimyndigheten 2011). 

1:2 BAKGRUND 

Gödsel som biogassubstrat är välkänt men den metanpotential för gödsel som finns är 

främst baserad på rötning av enskilda substrat i laboratoriemiljö, exempelvis de siffror 

som finns i Carlsson & Uldal, 2009. Generellt är gödsel ett energifattigt substrat vilket 

innebär att det är svårt att få lönsamhet om det ska transporteras någon längre stäcka 

(Petersson, 2011). Genom att blanda gödsel från olika lantbruksdjur kan möjligen 

biogasproduktionen förbättras genom något som kallas positiv samrötningseffekt 

(Carlsson & Schnürer, 2011). Samrötning av substrat har ekologiska, ekonomiska och 

tekniska fördelar. Det kan ge en mer effektiv och stabil rötningsprocess. (Jarvis & 

Schnürer, 2009). Utöver biogas medför rötning att en del av gödselns innehåll av 
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organiskt bundet kväve omvandlas till ammoniumkväve. Ammoniumkväve tas lättare 

upp av växter (Energimyndigheten, 2010). 

För att öka användandet av gödsel som biogassubstrat behövs mer kunskap. 

Hushållningssällskapet fick i uppdrag av jordbruksverket att studera metanpotentialen 

vid samrötning av gödsel samt den rötade gödselns ammoniumkväveinnehåll. De har 

genomfört provrötningar tillsammans med Högskolan i Halmstad och i detta skede av 

projektet ansluter jag mig.  

1:3 SYFTE  

Detta examensarbete syftar till att bidra med ökad kunskap om huruvida samrötning av 

gödsel påverkar metanpotentialen vid rötning samt om samrötning påverkar 

ammoniumkvävehalten i rötresten.  

1:4 FRÅGESTÄLLNING 

 Hur ser metanutvecklingen ut för gödsel och samrötning av gödsel över tiden?  

 Vilken blir samrötningseffekten? 

 Vad händer med TS, VS, pH och C/V-kvoten vid samrötning av gödsel?  

 Förändras ammoniumkväveinnehållet i gödseln vid rötning?  

1:5 AVGRÄNSNINGAR 

Eftersom studien i första hand berör Sverige och svenska gårdsbaserade 

biogasanläggningar riktar studien in sig på svenska förhållanden. Därför är den mesta av 

informationen inhämtad från svenska källor.  

Studien är avgränsad till gödsel från lantbruksdjuren nötkreatur, svin, höns och häst. 

Data som behandlats kommer från den provrötning som Halmstad Högskola utfört 

under perioden 20-04-11 till och med 16-05-11 samt en kompletterande rötning 

avseende ammoniumkväveinnehåll i rötresten under perioden  12-03-12 till och med 

07-04-12.  
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2 MATERIAL OCH METOD 

Detta arbete innehåller en litteraturstudie samt analys av provresultat från rötning. En 

kompletterande rötning för att mäta ammoniumkväveinnehållet i rötresten har 

genomförts.  

2.2 LITTERATURSTUDIE  

Litteraturstudien ger en förståelse för rötningsprocessen vilket möjliggör tolkning av 

data. Data för jämförelse av resultat har inhämtats genom litteraturstudien. Rapporter, 

studier och andra källor i denna rapport kommer från sökningar i Högskolans databas, 

summon, samt google scholar. Sökord som använts är anaerobic digestion, manure, 

växttillgängligt kväve, samrötningseffekt. Flera av rapporterna är publicerade av 

Svenskt Gastekniskt Center samt av Jordbruksverket.  

2.3 RÖTNING  

2.3.1  RÖTNING 1  

Den första rötningen utfördes och av Högskolan i Halmstad under perioden 20-04-11 till 

och med 16-05-11. Gödseln hämtades från gårdar i Halmstad kommun några dagar 

innan rötningen påbörjades. Gödseln kommer från djurstallarna och inte 

gödselbrunnarna. Nötgödseln är från ett kostall och hönsgödseln från äggproducerande 

hönor. Ympen kommer från Plönninge biogasanläggning. Plönninge biogasanläggning 

rötar mestadels kogödsel, vall, potatis och frukt under mesofila förhållanden.  

Rötningen genomfördes i 1000 ml glasflaskor med kork. Flaskorna fylldes med 300 ml 

ymp och 400 ml substrat. Anledningen till att de inte fylldes helt var att det skulle vara 

möjligt att skaka flaskorna och därmed fördela gödsel och ymp. Varje gödselblandning 

samt enskild rötning utfördes i tre provflaskor vartefter ett medelvärde beräknades.   

Fördelningen mellan gödsel och ymp i de olika proverna kan ses i tabell 3 nedan. Vatten 

tillsattes hönsgödselproverna av tekniska skäl för att göra proverna mer lätthanterliga 

då hönsgödsel är väldigt torr.   
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Fördelning mellan de olika gödseln var hälften- hälften undantaget samrötningar med 

hönsgödsel där hönsgödselinnehållet uppgick till 30 %. Detta eftersom hönsgödseln 

förväntades ge ett högt bidrag till metanpotentialen.  

Rötning med provflaskor enbart innehållande ymp skedde för att kunna beräkna 

ympens bidrag till metanproduktionen. Det har sedan antagits att ympens 

metanproduktion varit densamma i referensproverna och de övriga provrötningarna.  

Tabell 3: Översikt av fördelning av gödsel och ymp i rötning 1. Ymp från Plönninge 

biogasanläggning.  

Nötflyt 

400g 

Svinflyt 

400g 

Hönsgödsel 

200g 

Hönsgödsel 

120g 

Svinflyt 

200g 

Hästgödsel 

200g 

Hästgödsel 

200g 

Hästgödsel 

280g 

 

  Vatten  

200g 

Nötflyt 

280g 

Nötflyt 

200g 

Svinflyt 

200g 

Nötflyt 

200g 

Hönsgödsel 

120g 

 

Rötrest 

300g 

Rötrest 

300g 

Rötrest 

300g 

Rötrest 

300g 

Rötrest 

300g 

Rötrest 

300g 

Rötrest 

300g 

Rötrest 

300g 

Rötrest 

300g 

Totalt 

700g 

Totalt 

700g 

Totalt  

700g 

Totalt  

700g 

Totalt  

700g 

Totalt  

700g 

Totalt  

700g 

Totalt  

700g 

Totalt 

300g 

 

Provflaskorna placerades i ett värmeskåp som höll 37°C i 27 dagar. I korken på flaskorna 

fanns ett hål där en slang löpte från flaskan till en annan kork som satt på ett U-rör med 

vatten i. När gas producerades i flaskan höjdes vattenpelaren i U-röret för att nå en IR-

fotoelektrod. En bubbling skedde då vilket registrerades av ett räkneverk. Efter varje 

bubbling återgick vattennivån. Räkneverket registrerade datum, tid, temperatur, 

lufttryck samt vilken volym gas som producerats. Dessa data hämtades vid försökets slut 

och sammanställdes.  

2.3.2 ANALYS AV RÖTNING 1  

Analys av TS-halt i prover och ymp skedde genom att en del av provet placerades i en 

aluminiumbehållare. Materialets (exklusive aluminiumbägaren) vikt noterades. 

Behållarna placerades i en ugn i 105° i 24 timmar. Det torkade materialet vägdes sedan 

och genom att dividera den nya massan med massan före torkningen erhölls 

torrsubstanshalten i proverna.  
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VS-halten analyserades genom att torkat material placerades i en ugn i 550°C i 60 

minuter varvid det organiska materialet bränts bort. Materialet vägdes och genom att 

dividera denna massa med massan efter torkning kunde VS-halten i % av TS beräknas.   

 
 

 
figur 1. Gödselprover som torkats             figur 2. Gödselprover som bränts för VS analys. 
för TS analys 
 
Kol och kväveinnehåll i proverna fastställdes genom en elementaranalys av torkade 

prover varefter C/N- kvoten kunde beräknas.  pH-värdet har mätts manuellt med en pH-

meter.  

 

Analys av metanhalt i biogasen gjordes med gaskromotograf och ammoniumkväve 

halten i biogasen fastställdes med Hach-Lange metoden. 
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2.3.3 RÖTNING 2 

Den kompletterande rötningen genomfördes under perioden 12-03-12 till och med 07-

04-12 under liknande förhållanden som den tidigare rötningen. Gödseln kom från 

samma gårdar och ympen var från Plönninge biogasanläggning. Provblandningarna var 

detsamma men endast en rötning av varje blandning genomfördes. Se tabell 3 för 

fördelning i provflaskor.  

Rötningen genomfördes i samma sorts glasflaskor, i värmeskåp under 27 dagar vid en 

temperatur på 37°C. Då denna rötning genomfördes som komplement till den första med 

avseende på ammoniumkväveinnehåll analyserades inte metanutvecklingen i 

provflaskorna. Flaskorna var därför placerade i värmeskåpet med skruvkorkar åtdragna. 

Två till tre dagar i veckan skakades flaskorna, då de lätt skiktade sig och korken 

öppnades lätt för att släppa ut gas.  

Den andra rötningen misslyckades då provflaskorna exploderade av trycket från 

biogasen innan rötningen avslutats.   

 

figur 3. Bild på värmeskåpet där den kompletterande rötningen genomförts. Flaskorna till 

höger med blå kork är gödselblandningarna i detta försök.   

2.4 STATISTISK BEHANDLING AV DATA  

Databehandling har skett i excel. De värden som erhållits har dels beräknats ett 

medelvärde från de tre provrötningarna samt att rötrestens bidrag exkluderats. Se 

bilaga för beräkningar.   
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3 LITTERATURSTUDIE  

3.1 RÖTNINGSPROCESS  

Biogas bildas vid rötning, mikrobiell nedbrytning av organiskt material i en anaerob 

miljö. Rötningsprocessen drivs av ett flertal mikroorganismer.  I rötkammaren 

optimeras fukthalt och temperatur, vilket innebär en TS- halt på ca 9 % och en 

temperatur på 37 °C vid mesofilrötning, alternativt en temperatur på 55°C vid 

termofilrötning (Christensson, Björnsson, Dahlgren, Eriksson, Lantz, Lindström, 

Mickelåker, Andersson, 2009). Under rötningsprocessen är det viktigt att ha en jämn 

temperatur och omrörning. Uppehållstiden varierar beroende på hur lätt materialet 

bryts ner (Björnsson, 2010). 

Rötning sker i fyra steg; hydrolys, fermentering, anaeroba oxidationer samt 

metanbildning (Jarvis et al, 2009). Nedanför följer en utförlig beskrivning av de olika 

stegen. 

3.1.2 HYDROLYS  

Hydrolysen är första steget i rötningsprocessen. I hydrolysen sönderdelas 

makromolekyler av mikroorganismer och deras enzymer (Jarvis et al, 2009). 

Bakterierna som arbetar vid hydrolysen är fakultativa anaerober och utsöndrar 

speciella enzymer (Gerardi, 2003). Enzymerna klipper upp de stora molekylerna i 

mindre delar, vilka mikroorganismerna sedan kan använda som energikälla. I 

hydrolyssteget omvandlas socker, fett och protein till aminosyror, enkla sockerarter, 

fettsyror och vissa alkoholer (Jarvis et al, 2009). 

Nedbrytningshastigheten i hydrolyssteget beror till stor del på substratets egenskaper. 

Cellulosa tar exempelvis längre tid att bryta ner än proteiner (Jarvis et al, 2009). 

3.1.3 FERMENTERING 

Fermentering är nästa steg i rötningsprocessen. Här används produkterna som 

genererats i hydrolysen som kol och energikälla av andra mikroorganismer (Jarvis et al, 

2009). I fermenteringssteget medverkar både fakultativa anaerober och obligata 

anerober i olika delprocesser. Många av de bakterier som är aktiva i hydrolyssteget är 
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det även i detta steg, men även andra bakterier finns med. I fermenteringssteget bildas 

bland annat vätgas, koldioxid, alkoholer och olika syror, den viktigaste är acetat 

(Gerardi, 2003). Vad som bildas beror på substrat, miljön och mikroorganism. En 

produkt från hydrolysen kan i fermenteringssteget med olika organismer ge olika typer 

av fettsyror (Jarvis et al, 2009). 

3.1.4 ANAEROBA OXIDATIONER 

Produkterna som bildades genom fermentering bryts ner ytterligare genom anaeroba 

oxidationsreaktioner. Detta steg i rötningsprocessen möjliggörs genom samarbete 

mellan de mikroorganismer som utför oxidationerna och de metanbildande organismer 

som är aktiva i nästa steg. Vid de anaeroba oxidationerna används protoner som 

slutgiltig elektronmottagare vilket ger vätgasbildning. Vätgasen gör att 

mikroorganismerna inte får tillräckligt med energi för tillväxt och hela processen skulle 

avstanna om det inte vore för att metanbildarna använder vätgasen, vilket betyder att en 

jämvikt uppstår (Jarvis et al, 2009). Jämnviktsläge uppstår eftersom metanbildarna 

behöver vätgas för metanproduktion och de som utför oxidationerna behöver ett lågt 

vätgastryck (Gerardi, 2003).  

3.1.5 METANBILDNING 

Metanbildningen är sista steget i biogasprocessen. Metanbildande organismer, så 

kallade metanogenerer använder främst vätgas, koldioxid och acetat vilka bildats under 

de anaeroba oxidationerna. Substrat som metylaminer, vissa alkoholer och format 

används också för metanbildning (Jarvis et al, 2009). 

Metanbildarna, acetotrofa metanogenerna, vilka använder acetat som substrat är källa 

till ungefär 70 % av den biogas som bildas i en rötkammare. De acetotrofa 

metanogenerna klyver acetat i två delar, varav det ena kolet används för bildning av 

metan och det andra till koldioxid. En annan viktig grupp metanogener är 

hydrogenotroferna vilka i första hand använder sig av vätgas och koldioxid för bildandet 

av metan.  Oftast är det tillväxthastigheten för metanogenerna som avgör uppehållstiden 

i rötkammaren då dessa växer långsammare än andra mikroorganismer i 

rötningsprocessen (Jarvis et al, 2009). 
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3.2 BIOGASENS SAMMANSÄTTNING 

Biogasens sammansättning varierar beroende på substrat och processens utformning. 

Till största delen består biogas av koldioxid och metan, där metanet är den energirika 

del som användas tillexempelvis för uppvärmning eller som fordonsbränsle. Biogas 

innehåller utöver metan och koldioxid även svavelföreningar, där den vanligaste är 

svavelväte. I låga koncentrationer finns andra ämnen, som aceton och alkoholer 

(Christensson et al, 2009). 

Biogasutbytet, metaninnehållet i biogasen, varierar beroende på substrat, tillgång på 

näringsämnen, förekomst av inhiberande substanser, uppehållstid i rötkammare och 

den allmänna belastningen på processen. För substraten avgörs metaninnehållet av 

andelen torrsubstans (TS), andelen organiskt material i torrsubstansen (VS) och det 

organiska materialets sammansättning av fett, kolhydrater och proteiner. Generellt ger 

feta och proteinhaltiga material en större metanpotential än kolhydratrika material 

(Carlsson et al, 2009). 

3.2.1 LITTERATURSAMMANSTÄLLNING FÖR METANPOTENTIAL  

I litteraturen finns angivet olika uppgifter på metanpotential för olika substrat. Dessa 

siffror är vanligtvis baserade på rötning av enskilda substrat under optimala 

förhållanden i ett laboratorium. Verkligheten ser annorlunda ut. I en riktig 

biogasanläggning förekommer en blandning av olika substrat och forskningen indikerar 

att biogasutbytet sjunker för varje nytt substrat som tillförs rötningsprocessen, men 

samtidigt kan en blandning av substrat ge en förbättrad metanpotential genom positiv 

samrötningseffekt (Linné et al, 2008). 

Linné (2008) har angett metanpotentialen för nötgödsel till mellan 125-300 m3 

metan/ton TS och 140-490 m3 metan/ton TS för svingödsel. Hönsgödselns 

metanpotential ligger enligt Linné (2008) mellan 150-300 m3/ ton TS.  
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I tabell 1 och 2 nedan visas en sammanställning av de metanpotentialer som används vid 

beräkningsmodeller för metanpotential. Uppgift saknas både för Carlsson et al, (2009), 

Linné et al, (2008) samt Perssson et al, (2011), om vilken slags av gödsel det rör sig om.  

Tabell 1. Sammanställning metanpotential för gödsel. (Carlsson et al. 2009)  

Gödsel TS VS Metanhalt m3 metan/ton 
VS 

m3 biogas/ton 
VS 

Hästgödsel  30% 80%  170  
Hönsgödsel 42% 76%   247  
Svinflyt 8% 80% 65% 268 26 
Nötflyt  9% 80% 65% 213 22 

 

Tabell 2. Sammanställning metanpotential för gödsel (Linné et al, 2008, Petersson, 2011)  

 

3.3 VIKTIGA PARAMETRAR  

3.3.1 SUBSTRAT  

Substratet är det organiska material som rötas, det kan vara exempelvis hushållsavfall, 

gödsel eller avloppsslam. Substratet utgör näringskälla för mikroorganismerna i 

rötningsprocessen (Christensson et al, 2009). Det finns idag en mängd olika substrat 

som används för biogasproduktion (Carlsson & Uldal, 2009).  

Innan substratet kan rötas måste det först förbehandlas. Några exempel på 

förbehandlingsmetoder är:  

- Frånskiljning: skilja bort oönskat material vilket annars riskerar skada den 

tekniska utrustningen eller sedimentera i rötkammaren  

- Finfördelning: möjliggörs inmatning, en upplukring av materialets struktur ökar 

nedbrytningshastigheten.  

- Förlagring: Behövs när det är ojämna råvaruleveranser (Christensson et al, 

2009). 

  

Gödsel  m3 metan/ton TS (Linné 
et al, 2008)  

 m3 metan/ton TS 
(Petersson, 2011) 

Hönsgödsel 150   
Svinflyt 200  325 
Nötflyt 150  244 
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3.3.2 TS 

TS är torrsubstanshalten. Denna anger hur mycket vatten substratet innehåller. TS 

bestäms genom att torka substratet i 105 °C (Carlsson & Uldal, 2009). 

3.3.3 VS 

VS, volatile solids, är detsamma som glödförlust. VS är andel av substratet som avgår när 

det torkade provet förbränns vid 550 C°. VS är detsamma som den organiska delen av 

ett substrat. Askeresten som blivit kvar efter ugnen består av oorganiskt material då den 

organiska delen förbränts (Christensson et alt, 2009). Generellt innebär ett högt VS en 

större biogasproduktion eftersom endast den organiska delen av substratet kan brytas 

ner i rötkammaren och ge biogas. Biogasproduktionen anges som liter eller kubikmeter 

per kg eller ton VS (Carlsson & Uldal, 2009). 

3.3.4 SAMRÖTNING 

Samrötning innebär att en homogen blandning av två eller flera substrat rötas 

tillsammans. Vanligtvis används ett bassubstrat så som gödsel, som rötas ihop med 

mindre mängder av ett eller flera andra ämnen (Carlsson et al, 2009). 

För att optimera rötningsprocessen gäller det att eftersträva en så gynnsam miljö som 

möjligt för mikroorganismerna eftersom det ger en ökad metanproduktion. Samrötning 

ökar förutsättningarna för att kunna uppnå denna optimala sammansättning av 

näringsämnen, mineraler, spårämnen etc. Brister i näringsförhållandet hos substrat kan 

uppvägas genom samrötning, exempelvis samrötning av kväverika substrat som 

hönsgödsel tillsammans med kvävefattiga substrat som sockerbetor (Carlsson et al, 

2009). Samrötning kan även minska processtekniska problem, som omrörning och 

pumpning, genom att substrat som ger tekniska problem blandas upp med mer 

lätthanterliga ämnen. Detta leder till en mer effektiv och stabil rötningsprocess. (Avfall 

Sverige, 2009). 

Genom samrötning kan säsongsberoende substrat kompenseras upp av andra substrat 

och över- och underbelastning på grund av säsong undvikas. (Carlsson & Uldal, 2009)  
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3.3.5 KOL/KVÄVE KVOT 

Mikroorganismerna i nedbrytningsprocessen behöver kol, kväve, fosfor, 

mikronäringsämnen, vitaminer och spårämnen för tillväxt. C/N-kvoten för ett substrat 

är vanligtvis en begränsande faktor vid rötning. I det organiska materialet utgör kol 

energikälla för mikroorganismerna, medan kvävet inverkar på tillväxthastigheten. En 

C/N- kvot på uppemot 30 är gynnsam för mikroorganismerna, medan en kvot under 10-

15 innebär ett kväveöverskott vilket orsakar ammoniumackumulering och högt pH. 

Detta är toxiskt för mikroorganismerna. Vid en C/N- kvot över 30, ett kolöverskott, avtar 

nedbrytningsprocessen (Jarvis et al, 2009). Enligt Jarvis (2009) rekommenderas en C/N- 

kvot runt 20.   

Det kol och det kväve som finns i substratet är mer eller mindre tillgängligt för 

mikroorganismerna i rötningsprocessen. Kolet kan exempelvis finnas som socker som är 

en lättillgänglig energikälla, medan kol i form av lignin inte kan brytas ner genom 

rötning (Carlsson et al, 2009). Kväve kan bland annat finnas som fjädrar eller skinn 

vilket är svårtillgängligt, eller förekomma som äggvita vilket är lättillgängligt för 

mikroorganismerna i rötningsprocessen. Detta innebär att C/N- kvoten inte helt kan 

användas för att förutsäga metanpotentialen eftersom den inte säger något om kol- och 

kväve tillgängligheten. (Carlsson et al, 2009). 

3.3.6 AMMONIUM  

Under rötningsprocessen omvandlas kol till metan och en del av det organiska kvävet 

mineraliseras till ammonium och ammoniak. Beroende på pH-värde och temperatur 

förskjuts jämvikten, en högre temperatur och större pH-värde ger en större andel 

ammoniak. Det frigjorda ammoniumkvävet bildar ammoniumbikarbonat vilket ger en 

förbättrad buffringskapacitet (Javier et al, 2009); (Carlsson et al, 2009). 

Ammoniumkväve i höga koncentrationer är emellertid toxiskt för mikroorganismerna 

och generellt innebär koncentrationer på 2-3 g /l ammoniumkväve att mikroorganismer 

inhiberas. Tillväxten påverkas redan runt 0,15g/l ammoniumkväve. Speciellt ammoniak 

är giftigt för metanbildarna. (Carlsson et al, 2009). För ett kväverikt material som gödsel 

kan halten av ammoniak bli för hög vilket i sin tur hämmar metanbildningen och medför 

att syrabildande produkter så som ättiksyra ansamlas i processen. En viss halt av 
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ättiksyra är tolererbar då den pH sänkande effekten av syran uteblir eftersom 

ammoniaken buffrar och processen behåller ett pH över 7. Ammoniakhämningen är svår 

att komma åt, men med en balanserad blandning av ingående råvaror är ett sätt att hålla 

kvävehalten inom rimliga nivåer (Carlsson et al, 2009). 

3.3.7 ALKANITET OCH PH-VÄRDE 

Rötningsprocessen fungerar ofta bäst med ett neutralt eller svagt basiskt pH-värde. 

Källorna om vilket som är det optimala pH-värdet går emellertid isär. Enligt F. Ek (2007) 

ligger det optimala pH intervallet mellan 6,8-7,5 medan Jarvis & Schnúrer (2009) anser 

att pH bör ligga mellan 7-8,5.  

För att behålla ett jämnt och neutralt pH krävs att processen har bra alkalinitet, d.v.s. 

förmåga att neutralisera syra och därmed undvika sjunkande pH (Jarvis et al, 2009). 

Alkalinitet generas bland annat under nedbrytning av proteiner och aminosyror och 

utgörs framförallt av bikarbonater i jämvikt med löst CO2. Gödsel och slam är exempel 

på substrat som bidrar med ökad alkalinitet (Carlsson et al, 2009). 

3.3.8 UPPEHÅLLSTID I RÖTKAMMARE 

Uppehållstid i rötkammaren är en balans mellan rötkammarens storlek och 

utrötningsgraden på substratet. Substraten i rötkammaren blandas konstant om, och det 

går det inte att beräkna uppehållstid i rötkammaren för ett visst material, däremot går 

en genomsnittlig uppehållstid för substraten som rötas att beräkna (Jarvis et al, 2009). 

Enligt Ek (2007) är den genomsnittliga uppehållstiden för gödsel en månad. 

Christensson et al. (2009) och Carlsson et al. (2011) hävdar att rötning av biologiskt 

material är runt 20 dygn. Då har 50-80% av substratet omvandlats till metan. Björnsson 

(2010) hävdar att uppehållstiden för materialet är mer än 20 dagar.  

Nedbrytningstiden vid ett laboratorieförsök och i fullskaliga rötningsanläggningar 

skiljer sig åt. Uppehållstiden bestäms av substratets egenskaper, sammansättningen och 

hur finfördelat det är. En långsam nedbrytning för material som innehåller en stor andel 

cellulosa och hemicellulosa som halm, pappersmassa och gödsel. Innehåller materialet 

lignin försvåras nedbrytningen ytterligare eftersom detta inte brytas ner anaerobt.  

Stärkelse däremot bryts ner snabbt (Carlsson et al, 2009). Temperaturen är också 
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avgörande, mesofil rötning tenderar att ta ha längre uppehållstider än termofil. Blir 

uppehållstiden för kort riskerar mikroorganismerna att sköljas med ut (Jarvis et al. 

2009). 

3.3.9 RÖTREST 

Rötrest är det som återstår av substratet efter rötningsprocessen. Rötresten har en lägre 

TS-halt, är mer homogen och har ett högre pH i jämförelse med orötat materal. 

Näringsinnehållet är emellertid i stort sätt detsamma, men rötningsprocessen medför 

att växtnäringsämnen som kväve, fosfor, kalium, kalcium och magnesium blir mer 

lättillgängligt för växter. Detta gör att rötresten är användbar som gödningsmedel, den 

kallas då för biogödsel.  Eftersom växter lättare tillgodogör sig näringsämnen från 

rötresten, minskar användandet av rötrest som gödningsmedel utlakningen av 

framförallt kväve och fosfor vilka bidrar till övergödning (Jarvis et al. 2009); (Held et al. 

2008). Rötresten minskar även risken för emissioner av metan och lustgas och är 

generellt ett bättre gödningsmedel när det gäller lukt, smittämnen och spridbarhet. 

Rötresten minskar behovet av traditionell handelsgödsel (Held et al. 2008).    

3.4 GÖDSEL 

Stallgödsel består av träck, urin, strömedel, foderrester, regnvatten, spillvatten från 

vattenkoppar, tvättvatten samt pressaft från ensilage. Den kan delas in i flytgödsel, 

fastgödsel och kletgödsel. Produktion av gödsel varierar mellan olika djurarter, med 

foderstat samt intensitet i verksamheten (Albertsson et al, 2012). 

Den totala biogaspotentialen från gödsel är 4,2 TWh och ungefär 65 % av denna utgörs 

av gödsel från nötkreatur. Men på grund av hanterings och lagringsförluster och 

förluster av betesgödsel, har biogaspotentialen beräknats till 3,1 TWh för gödsel. (Roth, 

Johansson, Benjaminsson, 2009) 

Generellt är gödsel ett bra bassubstrat i en rötkammare. Gödsel är allsidigt sammansatt 

vilket ger stabilitet åt rötningsprocessen. Det innehåller viktiga mineraler och 

näringsämnen som kommer från djurens foder (Carlsson & Uldal, 2009).  Eftersom 

innehållet i gödsel från olika djurarter varierar är gödselns substrategenskaper 

varierande (SOU, 2007) 
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Gödsel innehåller generellt låg andel fett, något högre andel proteiner, med kolhydrater 

som huvudkomponent. VS för gödsel är ca 80 % av TS (Carlsson et al, 2009). 

Energiinnehållet i förhållande till vikt medför svårigheter att få rötning av gödsel 

ekonomisk försvarbart. Gödseln är dessutom utspridd på 9000 gårdar i landet 

(Holgersson, Newborg, Hellström, McCann, Östervall, Fogelström, Thomtén, 2011) 

Hur mycket biogas som kan utvinnas ur gödsel beror på faktorer som djurart, djurens 

foderstat och hantering innan gödseln når rötningsanläggning (Linné et al, 2008). 

3.4.1 HÄSTGÖDSEL 

Hästgödsel är relativt torr och tillförs normalt stora mängder strö (torv, sågspån eller 

halm), detta innebär ett lågt biogasutbyte per volymenhet. Det strömaterial som 

används skulle kunna vara en kol källa vid rötning av kväverika substrat. När det gäller 

spån finns emellertid, hos lantbrukare som sprider denna gödsel, en rädsla för att 

terpener och andra ämnen i träspånet kan skada aktiviteten i jorden. TS-halten på 

gödsel/ströblandningen är cirka 30-50 %, varav det organiska innehållet är 80-90 % av 

TS. Näringsinnehållet i hästgödseln varierar med storlek på häst, foderstat och aktivitet. 

Hästgödsel är främst en kalium- och fosforkälla (Carlsson et al, 2009).  

3.4.2 HÖNSGÖDSEL  

Hönsgödsel har en fin struktur som lätt faller sönder. Det är viktigt att skilja på gödsel 

från kycklingindustrin och äggindustrin eftersom dessa höns lever helt olika liv med 

olika foder. Hönsgödsel avser gödsel från äggindustrin. På grund av innehållet av äggskal 

och mineraler samtidigt som det innehåller fjädrar som följer med gasbubblorna till ytan 

kan gödseln sedimentera och bilda svämtäcke. Hönsgödsel kan även innehålla sand och 

grus som sedimenterar (Carlsson et al, 2009)  

Hönsgödsel har en hög TS-halt och ett högt växtnäringsinnehåll. Det är därmed 

förhållandevis lätt att transportera och på grund av värdet på gödseln är det lönsamt att 

transportera längre sträckor (Litorell, 2005). 

 TS i färsk hönsgödsel är 25-30%. Den innehåller 1,2-1,5 % kväve, 0,3-0,4 % fosfor, 0,4-

0,6% kalium. Kväveinnehållet är stort och förekommer i tre huvudformer. 60 % av 
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kvävet förekommer som urinsyra, 10 % som ammoniumkväve och 30% som organiskt 

bundet kväve (Litorell, 2005). Det är på grund av denna sammansättning som 

hönsgödselns kväve lättare omvandlas vid rötningen än exempelvis gödsel av svin och 

nöt där andelen organiskt bundet kväve är betydligt högre (Litorell 2005).  

De höga halterna av kväve i gödseln gör att det finns risk för ammoniuminhibering om 

gödseln rötas enskilt. (Carlsson et al, 2009). Även det faktum att det innehåller relativt 

mycket protein kan utgöra en risk för ammoniakinhibering om gödseln inte rötas 

tillsammans med något kolhydratinnehållande material (Jarvis et al, 2009). 

3.4.3 SVINGÖDSEL  

Svingödsel är inte lika fiberrik som nötgödsel. Mineralinnehållet är stort vilket medför 

att den snabbt sedimenterar. Svingödsel är rikt på kväve vilket medför risk för 

ammoniuminhibering vid enskild rötning (Carlsson et al, 2009).  

3.4.4 NÖTGÖDSEL  

Gödsel från nötkreatur verkar ibland stabiliserande i rötningsprocessen vilket beror på 

att den tillförda gödseln leder till inympning av fler mikroorganismer. Metanpotentialen 

från nötgödsel är generellt lägre än annan gödsel eftersom de är idisslare och en del av 

det organiska materialet redan brutits ner i magen på djuren (Jarvis et al, 2009) 

3.5 UNDERSÖKNING AV KVÄVEINNEHÅLL I GÖDSEL 

Det har genomförts undersökningar på kvävehalten i gödsel före och efter rötning. Bland 

annat i ett fältförsök mellan Skåne och Mälardalen har biogödseln utvärderats. (Blom A, 

2011). Resultat från detta försök visar att kväveeffekten ligger mellan 90-100% av 

mineralgödslat led. Odlingen pekar på att biogödseln har en snabbare kväveverkan än 

vanlig flytgödsel. Resultatet från markbördighetsförsök pekar på att biogödsel även 

gynnar jordbruksmarken (Blom, 2011).  

En dansk studie av Sørensena, Mejnertsenb, Møller (2011) visar att rötning av nöt- och 

grisgödsel kan öka kvävetillgängheten för växterna med 10-15%. I försöket rötades två 

olika nötflytgödsel, grisflytgödsel och tre växtrester. Hos nötflytgödseln ökade andelen 
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ammoniumkväve från 46-61% av samt från 54-67% av totalkvävet. I grisgödseln ökade 

ammoniumkvävet från 78 % till 95 % av totalkvävet.  

4 RESULTAT 

4.1 LITTERATURSAMMANSTÄLLNING METANPOTENTIAL  

I tabell 1 och 2 nedan visas sammanställning av de metanpotentialer som använts vid 

beräkningsmodeller för metanpotential. Uppgift saknas för Carlsson et al, (2009), Linné 

et al, (2008) samt Perssson et al, (2011), om vilken slags av gödsel man utgått från.  

Tabell 1. Sammanställning metanpotential för gödsel. (Carlsson et al. 2009)  

Gödsel TS VS Metanhalt m3 metan/ton 
VS 

m3 biogas/ton 
VS 

Hästgödsel  30% 80%  170  
Hönsgödsel 42% 76%   247  
Svinflyt 8% 80% 65% 268 26 
Nötflyt  9% 80% 65% 213 22 

 

Tabell 2. Sammanställning metanpotential för gödsel (Linné et al, 2008, Petersson, 2011)  

 

  

Gödsel  m3 metan/ton TS (Linné 
et al, 2008)  

 m3 metan/ton TS 
(Petersson, 2011) 

Hönsgödsel 150   
Svinflyt 200  325 
Nötflyt 150  244 
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4.2 METANPOTENTIAL, FÖRSÖK  

I tabell 3 ses metanpotentialen från rötning 1. Störst metanpotential ger enbart 

hönsgödsel, 307 m3 metan/ton VS och även svinflyt har en hög metanpotential, 237 m3 

metan/ton VS. Av samrötningarna ger samrötningen av svin- och nötflyt störst 

metanpotentialen på 208 m3 metan/ton VS. Samrötning där hästgödsel ingår har 

genomgående fått en lägre metanpotential med 95 m3 metan/ton VS för häst- och 

svingödsel, 82 m3 metan/ton VS för nöt- och hästgödsel  och 114 m3 metan/ton VS för 

häst- och hönsgödsel.  

Tabell 3.  Metanpotential, rötning 1, exklusive ympens bidrag. 

Gödsel m3 metan/ton VS 

Nöt 154 ± 6,3 
 

Svin 237± 6,3 
 

Höns 307± 10,4 
 

Nöt+ Höns 166± 4,2 
 

Svin+ Nöt 208± 5,0 

Häst+ Svin 95± 3,5 

Häst+ Nöt 82±5,0 
 

Häst+ Höns 114± 4,5 
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Figur 4 visar den ackumulerade metanproduktionen från den första rötningen, där 

ympens bidrag är borträknad. Metanproduktionen är angiven i liter metan/ kg VS.  

 

 

Figur 4: Gödselns ackumulerande metanproduktion som liter metan/kg VS.  
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4.3 SAMRÖTNINGSEFFEKT  

Samrötningseffekten ges genom att jämföra metanpotentialen vid samrötning med 

metanpotentialen för rötning av enskilda substrat.  Samrötningseffekten visas i tabell 4.  

Tabell 4: Ackumulerad metanproduktion för rötning 1, exklusive ympens bidrag. 

Samrötningseffekten uttryckt i %.  

Gödsel Metanpotential  

liter metan/kg VS 

Samrötningseffekt % 

Nöt  154 - 

Svin  237 - 

Höns  307 - 

Häst  10* - 

Nöt+ Höns 166 - 17 

Svin+ Nöt 208 + 6 

Häst+ Svin  95 *-23 

Häst+ Nöt 82 - 

Häst+ höns  114 *+15 

* Är ett beräknat värde som baseras på samrötningen mellan häst- och nötgödsel eftersom 

någon enskild rötning med häst inte genomförts.   

Samrötningseffekten för de olika gödselblandningarna varierar kraftigt. Nöt- och 

svingödsel tillsammans ger en positiv samrötningseffekt med 6 % medan höns- och 

nötgödseln samrötningseffekt är negativ med -17 %. Övriga samrötningseffekter, vid 

samrötning med hästgödsel, är baserade på ett beräknat värde för hästgödselns bidrag i 

blandningen med nötgödsel. Häst- och svingödsel ger då en positiv samrötningseffekt 

med 15 % medan samrötningseffekten för häst- och svingödsel är negativt med – 23 %. 
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4.4 UPPEHÅLLSTID I RÖTKAMMARE  

Ett substrats uppehållstid i rötkammaren bör vara till 80 % av metanpotentialen har 

uppnåtts. När ett substrat är utrötat planar den ackumulerade metanproduktionen ut 

(Carlsson et al, 2009). I den första rötningen stiger metanproduktionen fortfarande lite 

efter 27 dagar, se figur 6. En indikation på hur lång uppehållstiden bör vara kan fås 

genom att titta på figur 5.  

 

Figur 5: Illustration över gödselns metanproduktion per dag i kg/liter VS för rötning 1.  

Hönsgödselns metanutveckling stiger kraftigt redan efter någon dag och når en topp 

efter 11-12 dagar med en metanutveckling på 24 respektive 27 liter metan/kg VS.  

Därefter minskar den kraftigt till dag 14 där kurvan planar ut och sedan har ytterligare 

en topp runt dag 20. Rötningen av svingödsel följer en liknande kurva men med något 

lägre metanutveckling.  

Metanproduktionen stiger generellt för alla rötningar runt dag 5 och avtar ordentligt 

efter 20 dagar för alla gödselslagen förutom hönsgödseln. Hönsgödsel hamnar under 5 

liter metan /kg VS efter 20 dagar. Kurvan för samrötningen mellan höns- och nötgödsel 

skiljer sig från de andra rötningarna genom att ha en ganska låg metanutveckling ända 

fram till 10:e dagen när toppen kommer. Efter 27 dagar ligger metanutvecklingen 

fortfarande över 5 liter metan/kg VS 
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4.5 ANALYS AV TS OCH VS  

Resultat från analys av TS- och VS kan ses i tabell 5 

Tabell 5: Gödselns TS- och VS-halt före och efter rötning för rötning 1. 

 Före rötning   Efter rötning   

Gödsel TS (% av vv) VS (% av TS) TS (% av vv) VS (% av TS) 

Häst 16 83    

Nöt 10 84  5,8 70 

Svin 6,8 81  3,77 71 

Höns 28,1 48  4,23 62 

Nöt+ Höns    6,93 70,7 

Svin+Nöt    4,87 73,67 

Häst+svin     6,53 74 

Häst+Höns     19,9 51 

Häst+Nöt     7,5 77,33 

ymp 2,7 68  2 57 

      

TS halten före rötning är störst för hönsgödseln vilken är 28 % av våtvikten. Lägst TS 

halt har svingödseln med 7 %. TS halt före rötningen mättes aldrig för samrötningarna. 

VS halten för häst-, svin- och nötgödsel före rötning ligger mellan 81- 84 % av TS. VS 

halten för hönagödsel är lägre med 48 % av TS.  

Efter rötning har blandningen mellan häst- och hönsgödsel den största TS halten med 20 

% av våtvikten. Svingödseln har lägst TS halt på nästan 4 %. VS halten i % av TS efter 

rötning är lägst för samrötningen av häst- och hönsgödsel vilken är 51 % av TS. VS 

halten efter rötning för hönsgödseln är på 62 % av TS. Därefter ligger de andra gödseln 

och gödselblandningarna med en VS halt på 70-74% av TS. 
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4.6 PH VÄRDE OCH C/N-KVOT  

pH-värdet och C/N-kvoten har stor betydelse för hur rötningsprocessen fungerar (Jarvis 

et al, 2009).  I tabell 6 nedan visas pH och C/N-kvoten för rötning 1.  

Tabell 6: Gödselns innehåll avseende kol och kväve uttryckt i % samt C/N- kvot och pH före 

och efter rötning.  

Gödsel 

C-
innehåll 

före 
rötning 

(%) 

N-
innehåll 

före 
rötning 

(%) 

C/N kvot 
innan 

rötning  
 
 

C- 
innehåll 

efter 
rötning 

(%) 

N- 
innehåll 

efter 
rötning  

(%) 

C/N kvot 
efter 

rötning 
 
 

pH efter 
rötning 

 
 
 

Nöt 41 3,4 12,6 39,9 3,2 12,5 8 

Svin  41 3,5 11,7 34,9 3,0 11,8 7,7 

Häst  40 2 20   NA1 NA1 

Höns  22 2 11 37 2,2 13,9 8,3 

Nöt+ Höns    NA 39.3 2,8 14,0 8,3 

Svin+Nöt    NA 40,2 3,5 11,4 7,8 

Häst+svin    NA 40,7 2,9 14 7,8 

Häst+nöt   NA 43,6 3,2 14 8,0 

Häst+Höns   NA 25,8 1,7 15 8,3 

Ymp  37,2 3,6 10,3 30.8 3,2 9,6 8,3 

1 Inte analyserad  

Hönsgödseln har den största skillnaden på C/N-kvot före och efter rötning. C/N-kvoten 

för samrötningarna häst- och svingödsel, häst- och nötgödsel, häst- och hönsgödsel samt 

nöt- och hönsgödsel är nästan densamma runt 14-15.  

Innehållet av kol i gödseln skiljer sig inte mycket åt mellan de olika blandningarna. 

Förutom hönsgödseln där innehållet av kol är betydligt lägre. Kväveinnehållet är något 

högre i nöt- och svingödseln jämfört med häst- och hönsgödseln. Någon analys av kol 

och kväveinnehåll för gödselblandningarna gjordes aldrig innan samrötningarna.  

För alla blandningarna ligger pH på 8. Förutom för svingödsel och blandningar 

innehållande svingödsel vilka har ett lägre pH värde.  Hönsgödsel och blandningar med 

hönsgödsel har högsta pH.  
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4.7AMMONIUMKVÄVEINNEHÅLL I GÖDSEL  

Tabell 7 visar medelvärdet för ammoniumkväveinnehållet för den första rötningen. 

Tabell 7. Ammoniumkväveinnehåll för rötning 1. Analys har skett med Hasch-Lange 

metoden.  

Gödsel efter rötning NH4 (g/l vv) före rötning  
NH4 (g/l vv) 

Häst  17,6 

Nöt  6,9 41,8 

Svin  11,4 75,6 

Höns  14,7 139,4 

Nöt+Höns  14,7  

Svin+Nöt  8,0  

Häst+Svin  5,3  

Häst+Nöt  5,6  

Häst+Höns  70  

Ammoniumkväveinnehållet före rötning är väsentligt högre än efter rötningen i 

samtliga. Vid jämförelse mellan gödsel och samrötningar har framförallt hönsgödseln 

men även svingödseln en hög halt ammoniumkväve. Samrötningarnas 

ammoniumkvävehalt innan rötning analyserades aldrig. Samrötningen mellan nöt- och 

hönsgödsel efter rötning har lika stor andel ammoniumkväveinnehåll som enbart 

hönsgödseln.  
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5 DISKUSSION  

5. 1 METANPOTENTIAL  

När resultatet från litteraturstudien jämförs med resultatet från provrötningen 

framkommer det tydligt att metanpotential för samma gödsel kan variera mycket. I 

Carlsson & Uldal (2009) Substrathandbok för biogasproduktion är metanpotentialen för 

hönsgödseln 247m3 metan/ton VS, medan det uppmätta värdet vid Högskolan i 

Halmstads rötning var 307 m3 metan/ton VS. Även nötgödseln skiljer markant från 

Carlsson & Uldals (2009) metanpotential vilken var 213m3 metan/ton VS. Den 

metanpotential som uppmättes vid provrötningen var 154m3 metan/ton VS. Slutsatsen 

kan dras att den hönsgödsel som användes vid provrötningen gav en generellt hög 

biogasproduktion medan den nötgödsel som användes istället hade en generellt sämre 

metanpotential. Skillnaden i metanpotentialen hos gödseln kan exempelvis bero på 

foderstat, nötkreatur olika foderinnehåll och fodermängd beroende på om det är mjölk- 

eller köttdjur, något som även gäller för äggproducerande höns och kycklingar (Linné et 

al, 2008). Det skulle även kunna bero på att gödsel i provrötningen kommer från 

djurstallarna och inte gödselbrunnarna.  

5.2 SAMRÖTNINGSEFFEKT  

Vid provrötningen uppvisar samrötning av höns- och hästgödsel en positiv 

samrötningseffekt. Detta gäller även nöt- och svingödsel med 15 % respektive 6 %. Med 

hänsyn till att nötgödseln för rötningen i Halmstad generellt gett en lägre 

metanpotential i jämförelse med tidigare uppmätta siffror är det möjligt att 

samrötningseffekten med en annan nötgödsel skulle öka samrötningseffekten 

ytterligare. Eftersom rötningarna endast genomförts med en specifik fördelning mellan 

gödseln, exempelvis vid höns- och hästgödseln är fördelningen 30 % hönsgödsel och 70 

% hästgödsel kan troligtvis metanpotentialen förbättras ytterligare vid samrötning 

genom att inte bara röta mest kompatibla gödsel blandningarna utan även optimera 

kvoten mellan dem. Vid beräkning av samrötningseffekten användes ett beräknat värde 

för hästgödselns metanpotential. Detta medför en viss osäkerhet i beräkningarna för 

samrötningseffekten där hästgödsel ingår.   



 

 

32 

 

5.3 UPPEHÅLLSTID I RÖTKAMMAREN  

Enligt Jarvis (2009) bör uppehållstiden i rötkammaren vara så kort som möjligt 

eftersom längre uppehållstid innebär större rötkammare, men samtidigt ska 

uppehållstiden vara tillräckligt lång så att substratet rötas ut. Efter ungefär 20 dagar var 

produktionen av metangas för provrötningen låg, runt 5 liter metan/kg VS vilket 

indikerar att gödseln var utrötad och att en uppehållstid på ungefär 20 dagar vid rötning 

av gödsel är rimlig. Undantaget hönsgödseln, men samrötningarna med hönsgödseln 

förkortar uppehållstiden även för hönsgödseln, om det inte skulle skett ytterligare 

någon topp efter det att rötningen avlutats. Möjligen bör vid nya rötningsförsök antalet 

dagar som rötningen pågår förlängas tills substratet är helt utrötat.  

5.4 TS OCH VS  

TS och VS för nöt- och svingöseln i provrötningen är detsamma som de litterära värdena 

i Carlsson et al (2008). TS för hästgödseln är betydligt högre i Carlsson et al (2008) 

jämfört med de uppmätta värdena i provrötningen. För hönsgödseln är skillnaderna 

ännu större. Här har Carlsson et al (2008) angett TS till 42%  och VS till 76% av TS. 

Litorell (2005) anger emellertid TS till mellan 25-30%. I den rötning som genomfördes 

mättes TS till 28 % och VS till 48 % för hönsgödseln. Att TS halten i % av våtvikten i 

hästgödseln är lägre än innebär att gödseln innehåller mer vatten än gödsel i Carlsson et 

al (2008). Även TS för hönsgödsel i provrötningen innehåller mer vattnen i jämförelse 

med Carlsson et al (2008). För hönsgödsel skiljer sig även VS. Ett högt VS innebär 

vanligtvis en högre metanpotential eftersom VS är ett mått på substratets innehåll av 

organiskt material (Carlsson & Uldahl, 2009) Ändå gav provrötningen med ett lägre VS 

en högre metanpotential. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att 

hönsgödseln innehåller mineraler som är nödvändiga för mikroorganismerna i 

rötningsprocessen och att tillförsel av dessa ger en högre utrötningsgrad (Carlsson et al, 

2009). 

För samrötningarna innehållande hönsgödsel har blandningen mellan nöt- och 

hönsgödsel en VS- halt på 71 % av TS samtidigt som metanpotentialen är 

166m3metan/kg VS. Höns- och hästgödsel har en VS-halt på 51 % av TS och 
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metanpotential 114m3metan/kg VS. Ett samband mellan blandningar innehållandes 

hönsgödsel och VS och metanpotential kan möjligen finnas.  

VS-halten för blandningar med häst- och nöt är 77 % av TS med en metanpotential 

82m3metan/kg VS. Nöt- och svingödsel har en VS-halt på 74 % av TS och 

metanpotentialen är 208 m3metan/kg VS här är skillnaderna i VS-halt emellertid inte så 

stora och något samband mellan VS-halt och metanpotential verkar saknas.  

5.5 C/N- KVOT  

Vid en jämförelse C/N- kvoterna och metanpotentialen tabell 6 och tabell 4 kan inget 

entydigt samband mellan C/N-kvoten och metanpotentialen för gödseln ses. C/N-kvoten 

är 12,6 för svingödseln samt 11,7 för nötgödseln före rötning. Även pH värdet är 

liknande med pH 8 för nötgödseln och 7,7 för svingödseln.  

Hästgödseln och hönsgödseln har en C/N-kvot på 20 respektive 11 före rötningen. Efter 

rötning är kvoten 15 för häst- och hönsgödseln. Detta är den största C/N-kvoten i 

blandningarna Något som bekräftar den stora metanpotentialen för samrötningen 

mellan häst- och höns. Även hönsgödsel enbart har en hög C/N-kvot efter rötning med 

14, även här är metanproduktionen stor.  

Hästblandningarna däremot, häst- och nötgödsel, häst- och svingödsel vilka har en 

kvävekvot på 14 också har en lägre metanproduktion med 82 respektive 95 m3 metan/ 

ton VS.  

5.6 AMMONIUMKVÄVEINNEHÅLL   

Data från det kompletterande rötningsförsöket blev oanvändbar när gasflaskorna 

exploderade under pågående försök. Vid framtida provrötningar bör åtgärder vidtas för 

att minska risken att gastrycket blir alltför högt.  

Ammoniumkväveinnehållet hos gödseln i det första rötningsförsöket innebar 

svårigheter vid tolkningen av data. Ammoniumkväveinnehåll före rötningen är högre än 

efter rötningsprocessen fastän ammoniumkväveinnehållet borde öka vid rötning 

eftersom organiskt bundet kväve frigörs till ammoniumkväve (Jarvis et al. 2009). En 

förklaring är att pH i den rötade gödseln ligger så högt att jämvikten förskjuts och mer 
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ammoniak bildats som sedan avdunstat (Carlsson et al 2009). Samtidigt har 

hönsgödseln haft en hög C/N kvot men enligt Carlsson & Uldal (2009) är den tillräckligt 

låg för att det inte ska föreligga någon risk för alltför höga koncentrationer av ammoniak 

och ammonium vilka är giftiga för de mikroorganismer som driver rötningsprocessen. 

Kan vara så att det föreligger i form av fjädrar etc.  

En annan förklaring till ammoniumkväveresultatet är att ympens bidrag inte varit möjlig 

att räkna bort korrekt. Provflaskorna innehöll 43 % ymp och 57 % substrat och om 

ympens kväveinnehåll var relativt högt kan ympens bidrag ha medfört en inte obetydligt 

förändring av kväveinnehållet efter rötning. Eftersom analys innan rötning skedde utan 

ymp och i analysen efter rötning fanns ympens ammoniumkväveinnehålls bidrag med.  

5.7 AVSLUTANDE KOMMENTARER  

Rötning av gödsel och användandet av biogas berör flera av miljömålen men framförallt, 

begränsad klimatpåverkan, minskad försurning och övergödning. Biogas kan ersätta det 

fossila bränslet i våra fordon samt att rötad gödsel innehåller större andel 

växttillgängligt kväve vilket minskar risk för kväveläckage till marken och minskar 

ammoniakförlusterna vid lagring och spridning av gödsel. (Miljömål, 2014)  

De resultat som framkommit i denna studie indikerar att häst- och hönsgödsel samt nöt- 

och svingödsel ger en hög metanpotential och en positiv samrötningseffekt. Genom att 

effektivisera användningen av gödsel som biogassubstrat kan vi utnyttja en del av det 

avfall som kommer från lantbrukssektorn. Ur ett etiskt perspektiv är det positivt då 

rötning av gödsel bidrar till förnybar energi samtidigt som det ger ett effektivare 

gödselmedel tillbaka till lantbruket.  

5.8 FRAMTIDA STUDIER  

Vid framtida studier bör optimering av kvantiteterna av substratblandningen göras då 

denna studie endast berörde provblandningar 50% samt 30% och 70%. Metoden bör 

utvecklas och en utförligare analysering av olika parametrarna ske, exempelvis analys 

för rötning av ammoniumkväveinnehåll, C/N-kvot, TS och VS halt, pH-värde bör göras 

för alla prover före och efter rötning. Vid fortsatta rötningar bör säkerhetsåtgärder 

vidtas för att förhindra biogastrycket i provflaskorna att bli alltför högt. För att 
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säkerställa att substratet är utrötat bör tiden för rötning förlängas ytterligare några 

dagar 
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7 BILAGOR 

7:1 BERÄKNING: METANPRODUKTION/DAG (ML) 

Gasproduktion/dag(ml) x (metanhalt i biogas vol % )  

7:2 BERÄKNING: METANPRODUKTION: LITER/KG VS 

Metanproduktion/dag (ml) /vvˣ x TS (% av vvˣ) / 100 x (VS (% av TS )/100) 

Ympens bidrag till metanproduktionen har borträknats genom att subtrahera dess 

metanpotential.   

ˣvv=substratets våtvikt 

7:3 ACKUMULERAD METANPRODUKTION (ML) 

Ackumulerad metanproduktion (ml) 

Den ackumulerade metanproduktionen fås genom att addera metanproduktion/dag 

(ml) för varje dag.  

7:4 BERÄKNING AV SAMRÖTNINGSEFFEKT  

Enskild rötning av substrat 1 uttryckt i liter metan/kg VS multiplicerat med mängd 

substrat i samrötning + enskild rötning av substrat 2 uttryckt i liter metan/kg VS 

multiplicerat med mängd substrat i samrötningen mellan substrat 1 och 2. Detta ger ett 

förväntat värde om samrötningseffekt inte funnits.  

Skillnaden mellan det förväntade värdet och det faktiska värdet dividerat med det 

förväntade värdet. Samrötningseffekten uttryckt i procent. 
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