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Ogräs i foder
Pellets
• mindre än 1% av ogräsfröna överlever
• Nya arter till marken?

Spannmål

Grovfoder
Foderspill = ev ogräsfrön direkt ner i gödseln
Strömedel

Matsmältningen dödar frön

25% av fröna 
återfanns

10% av fröna 
återfanns

2% av fröna 
återfanns

10% av fröna 
grodde

9% av fröna 
grodde

1% av fröna 
grodde

6% av fröna 
grodde

Matsmältning dödar 
90-99% av fröna 

Vilka frön överlever ensilering &/eller 
vommen?

Art kontr %eft ensil. % efter vom % efter ensilering & 
vom

Hirs 96 0 17 0

taklosta 98 0 0 0

ekorrkorn 87 0 0 0

Hönshirs 97 0 0 0

Stillfrö 92 5 7 5

svinamarant 93 6 45 4

svinmålla 87 3 52 2

åkerbinda 96 30 56 16

Vit kattost 93 23 57 17

penningört 98 10 68 10

Hur mkt ogräsfrön finns i gödseln?
Am. Studie (1994):
• Gödsel från 20 mjölkgårdar norr om N Y studerades

• I snitt hade de ca 75 000 frön /ton gödsel 

• En gård hade ca 400 000 frön/ton gödsel (mkt svinmålla)
• 4 gårdar hade inget ogräs alls i gödseln. 

Hur många ogräsfrön fanns i genomsnitt per ton 
gödsel tror ni?
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Är det ett problem med ogräs i gödseln?

• 30 ton gödsel * 75 000 frön/ton = 2,25 milj frön/ha

• Uppskattningsvis finns 30 milj frön/ha i fröbanken

• Alla frön gror inte

Risk för introduktion av nya ogräs.

Kompostering med hög temp dödar frön

• Försök med 52 arter ogräs. 
• Frön fr strö & gödsel placerades i högar med olika 

fastgödsel i 60 dagar. 
– Hästgödsel: 94 grader C
– Nötgödsel: 75 grader C
– Blandning nöt& häst: 87 grader C

• Alla frön dog. 

• Tillsätt ev vatten till kompost, kompostera minst 3 v

Nedbrukning dödar frön
Försök: 
I färsk, ytligt nedbrukad gödsel överlevde ca 13% av fröna

• Skräppa,  spikklubba, malörtsambrosia, åkersenap, 
trampört, nattskatta-släkting

• Nedplöjd gödsel grodde 3% av fröna (det året..).

Vad dödar/ minskar grobarheten hos 
ogräsfrön?
• Ensilering
• Matsmältning
• Upphettning

– Varmkompostering  (fuktigt & varmt)
– Rötning

• Lagring
• Nedbrukning

Rötad gödsel = biogödsel
Rötning dödar fröer

Försök med rötning i 35 respektive 50 grader C under olika tid. 

Många arter dog inom 3 dagar i 35 grader. 
Gräs som losta & flyghavre dog snabbt. 

Pilört & skräppa levde efter 3 dygn 
Segast var svinmålla som delvis grodde efter 7 dagar

Allt var dött dag 1 vid 50 grader. 
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Avdödning av ogräs i biogödsel

• Effekten av mesofil och termofil rötning testades 
på ogräsfrön. 

• De fröer som undersöktes var: raps, flyghavre, 
åkersenap, åkerbinda, gullört, svinmålla och 
kanadensiskt gullris.

• Alla frön dog omedelbart vid termofil rötning.
• Inga fröer överlevde längre än 7 dagar vid 
mesofil rötning.

• Mest seglivade var åkerbinda & svinmålla.
(Johansen m fl, 2011)

Svampsporer, sot mm  dör under 
rötning 
35 grader C

• De flesta svampsporer efter en dag i 35 grader C. 
• Alla var döda efter 7 dagar

50 grader C

• Alla sporer döda efter 1 dag. 

Ref :Weinhappel m fl 2010. ”Examination of the distribution risks…”

• Ofta högt innehåll av näringsinnehåll, främst  
ammoniumkväve.

• Mer koncentrerad gödsel ger lägre 
spridningskostnader.

• Lägre TS, jämn & snabb spridning
• Mindre lukt = mindre problem med grannar.
• Mullbildande ämnen: bra för struktur på lera, 
bördighet på sandjord.

• Ogräsfri
• Ev billig flytt av gödsel mellan brunnar
• Mikronäringsämnen
• Låga halter tungmetaller

Vad är bra med biogödsel?

• Problem med svämtäcke
• Högt pH ger förluster av ammoniak
• Ibland lägre innehåll av kväve än ”stark” ko- eller 
grisgödsel.

• Gårdar tunn gödsel har mest att vinna på att låna 
ut gödsel 

Vad är dåligt med biogödsel?

Frivilligt certifierade anläggningar

- baserat på rena källsorterade organiska avfall

• Krav gällande:

• ingående råvaror
• leverantörer
• insamling och transport, mottagning
• behandlingsprocess
• slutprodukt

• Tar analyser på biogödsel (N, P, K, tungmetaller osv )
• Innehållsdeklaration 1 gång/ca 6 mån på fax/email 

Vilken information får lantbrukarna? 
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Sammanfattning skördeeffekt av biogödsel

Vårsäd
• Ca 70-100% kväveeffekt av tot-N i biogödseln.
• Samma effekt av NH4-N i grisflytgödsel som i biogödsel.
• Ev något högre effekt av NH-4 i biogödsel än i nötflyt.

Höstsäd
• 100% effekt av NH4-N i biogödseln jmf mineral-N
• Samma effekt av NH4-N i grisflyt som biogödsel
• Högre effekt av NH4-N i biogödsel än i nötflyt.

Biogödselns egenskaper

Biogödseln =mer än bara NPK

Mikronäringsämnen; S, Mg

Mullbildande ämnen

pH-höjande effekt

Gynnar vissa mikroorganismer

Beror på vad som rötas:
� Kogödsel ”sänker” N & P, höjer K.
� Grisgödsel höjer N & P, sänker K
� Slakteriavfall höjer N & P
� Fjäderfä ökar N & P
� Hushållsavfall sänker P

Analys!

Egenskaper-näringsinnehåll:

”Ofrivillig” tillsats av vatten, från 
spolning, disk, regn

pH, högt pH kan ge ökade förluster under lagring & 
spridning

Egenskaper-näringsinnehåll:

Ingående material TS-

halt %

pH Tot-N 

kg/m3

NH4-N kg/m3 P kg/m3 K

Kg/m3

Gödsel 10%

Slakteriavfall 75%

Avfall fr livsmedelsindustri 5%

5 8,4 7,1 5,3 0,8 1,0

Gödsel fr gris 6%

Slakteriavfall 34%

Processvatten fr

livsmedelsindustri 33%

Potatisvatten 10%

Avfall fr livsmedelsindustri 9%

Fett fr fettavskliljare 8%

4,4 8,2 4,6 3,6 0,8 1,0

Källsorterat hushållsavfall & 

livsmedelsindustri
1,6 8,5 4,6 3,6 0,8 1,0

Grisgödsel 18%

Nötgödsel 18%

Slakteriavfall 31%

Fr livsmedelsindustri 7%

Övrigt 3%

3,15 4,0 0,43 1,2

Gödsel 61%

Slakteriavfall 17%

Matavfall 2%

Fett 11%

Fr livsmedelsindustri 9%

4,8 5,7 4,3 0,38 2,0

Jämförelse mellan olika biogödsel & grisgödsel

Grisgödsel Anläggning
1 (17/1/11)

Anläggning 2 
(dec-10)

maxgiva maxgiv
a

NH4-N kg/ton 2,9 42-
64

3,4 110 3,6 61,2

N tot 5,1 162,5 6,3 107

P kg/ton 1-1,5 22 0,4 13 1,3 22

K kg/ton 1,5-2 22-
33

1,8 60 3 51

TS-halt % 6-8 3,8 6

Andel gödsel 60% 75%
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• Exempel på variation av N, P & K i rötrest under ett år
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Tänk på:

• Stor variation i näring mellan anläggningar
• Kontrollera vilket ämne som begränsar 

spridning?  Inte alltid P. 
• Halten Zn begränsar ofta spridning i fält

Zn

Egenskaper: Lukt
• Kraftigt minskad lukt vid spridning
• Kortare period med lukt
• Lämplig att sprida intill samhällen istället för stg

Fröer –grobarhet efter rötning 

• Ogräsfröns grobarhet testades obehandlade och 
efter upphettning till 50 grader C och därefter 
rötning (35 grader).  

• Arter: Flyghavre, svinamarant, kustbaldersbrå, 
hönshirs, groblad, svinmålla, penningört, 
tomtskräppa, kvickrot, pilört

Fröer- resultat

• Färska frön förstörs lättare än vilande 
• Ju längre rötningstid, desto färre frön. 
• 20 dagar effektivare än 15 dagar
• Grodde ej efter rötning: kustbaldersbrå, 
groblad, penningört, flyghavre, kvickrot, pilört

• Grodde delvis efter rötning: tomtskräppa, 
svinmålla, hönshirs, svinamarant

Egenskaper: Förluster av näring (N)
• Lagring & spridning:

• Sprid gärna med släpslang eller 
myllningsaggregat

• Sprid hellre på kvällen än tidigt på morgonen

Risk för ökad förlust Chans till minskad förlust

Svårare att etablera svämtäcke Lägre ts ger snabbare infiltration

Högre pH Lägre ts minskar risk för stopp i 
spridaren = jämnare spridningsbild, 
lättare att köra ut
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VÄXTODLINGSFÖRSÖK

• Försöksammanställning visar:

– Biogödselns tot N har haft 68-146% effekt jmf med 
mineral-N

– Relativa avkastningen är inte lika hög för korn (68-
112%) & höstvete (69-109%)

Försök med biogödsel till sockerbeta 
& potatis

– Relativa avkastningen är hög för potatis & sockerbetor  
(98-146%) jmf med mineral-N

� lång vegetationsperiod
� sockerbetan har ett djupt rotsystem (dock ej potatis)
� biogödselns innehåll av mangan, bor & och magnesium gynnar 

beta & potatis
� högt pH gynnar beta & potatis

– OBS! Stallgödsel/biogödsel till potatis kan ge dålig 
kokkvalitet (osäker ”timing” för N & K-leverans)

• Biogödseln = fullgödselmedel, inte bara N, P, K. 
• Tillför organiskt material

� Gynnar markstrukturen & därmed grödans rotutveckling
� Förbättrar markens vattenhållande förmåga 
� Gynnar mikroorganismerna i marken

Kvävets tillgänglighet  för grödan beror på i vilken form den är 

Tid i veckor från ammonium till nitrat

Ur Växtpressen 1, 2011 som refererar till Amberger & Vilsmeier, 1984

Omvandlingstiden från NH4 till NO3 påverkas också av markfukten

Innehåll av tungmetaller (mg/kg N)i 
olika gödselmedel

RVF 2005:10

Biogödsel = här endast substrat från hushåll & livsmedelsindustri
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Biogödseln i odling
Risk för lagrings- & spridningsförluster p g a högt 

pH. 
Använd gärna myllningsaggregat, släpslang &/eller 
snabb nedbrukning. 

Långsammare än mineral-N, snabbare än stg
– Lägg hela givan inför eller vid sådd/sättning (våren)
– Lägg till grödor med lång vegetationsperiod
– Till höstspannmål på våren
– Starkare strå p g a långsammare kväve? (jmf 
mineral-N)

Effektivare biogasproduktion 
med passiv gödselseparering?

Pågående projekt finansierat av SLF och 
Partnerskap Alnarp

Samarbete mellan HS, Växa & SLU

Problemet

• Ca 40 biogasanläggningar (gård & samrötning) som rötar bl a stg.

• Svag lönsamhet hos många:
• För lågt energipris
• Konkurrens om substrat
• För lågt utbyte fr befintliga substrat.
• Höga kostnader för hantering av biogödsel

• Stallgödsel innehåller mellan ca 90 och 95% av vatten. 

Fördelar med hög TS i biogasprocessen

• ”Tätare” mat för mikroorganismerna, lättare/snabbare att hitta.

• Mindre (”värdelöst”) vatten att värma upp. 

• Längre uppehållstid för det som ger gas = bättre utrötning.

• Alt. vattnets plats kan användas av något bättre substrat. 

• Långsammare sedimentation.

• Mindre vattentransporteras till och från anläggningen.

Nackdel med hög TS i biogasprocessen

• Ökad risk för svämtäcke i reaktorn.

• Ev risk för sedimentation (om ex sand).

• Otillräcklig omrörning/pumpkapacitet –ökat slitage.

• Ökad risk för ammoniakförgiftning

• Annat?

Vi vill ha in organiskt material, inte sand mm
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Gödselanalyser från Halland, lagringsbrunnar (2011)
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Gödselanalyser från Halland (2011) Substratanalys (mest gödsel) fr gårdsbaserad biogas (utan regnvatten)
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Metanpotential i omrörd grisgödsel

Metanpotential i mitten/bottenfasen,  
nötgödsel
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NPK i gödsel från mjölkproduktion

Brunn med gödsel från slaktgris
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Gödselprover från olika skikt Metanpotential i olika skikt av 
slaktgrisgödsel –utan svämtäcke
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Gödselprover från olika skikt

Metanpotential i olika skikt av 
integrerad grisgödsel –med svämtäcke
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• Risk för dåligt utnyttjande för biogödsel i växande 
korn/havre p g a 

�kort säsong, 
� risk för torka och 
�kvävet kan komma för sent. 
�Risk för körskador på grödan. 

ORC-försöken i Västerås m bl a 
Monica Odlare (2007)
• Kompost, slam, biogödsel, grisflyt samt nötfast 
jämfördes. 

• ”Led med biogödsel innehåller tillräckligt med 
mineralkväve för att fungera som ett gödselmedel 
inom jordbruket. Den förbättrar den mikrobiella 
aktiviteten i marken och ökar både grödans skörd 
och kvalitet”. 

• Årsmånsberoende kväveeffekt år 1
• Effekt år 2?

Skapa bra ekologiska gödselmedel 
• Hagavik rötar för att skapa ett bra gödselmedel 
till sin ekologiska växtodling

• Innehåll: Kycklinggödsel, vatten och rester från 
stärkelseproduktion

• Näringsinnehållet varierar med produktionen:

Tot N 
(kg/to
n)

NH4-N  
(kg/ton
)

P 
(kg/ton
)

K(kg/t
on)

Snitt 18 
mån

7,8 Ca 3,5-
5,5

Ca 1 1,4-2,0

Senaste 
7 mån

9,5 Ca 3,5-
5,5

Ca 1 1,4-2,0

Hur mycket är ett ekologiskt gödsel 
värt?
• Hagavik (ren växtodling) värderar sin biogödsel 
till 100 kr/ton.  

• Biofer 9-3-4 2 850kr/ton
• Blekinge Biopower (7-0,7-1,4), pelleterad 
kycklingg,: 3000 kr/ton

• Om du rötar på gårdsanläggning kan du kan köpa 
slaktkycklinggödsel för 100-300 kr/ton

• OBS! Återförselregel. Om ”import” av 1000 ton 
konv gödsel, motsvarande mängd ska till 
konventionell mark

Separering av gödsel
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Program: 
• Varför separera?
• Grundläggande fakta
• Gödselseparering internationellt
• Anledningar till att separera
• Tekniköversikt
• Kostnader för att separera
• Näringsinnehåll i separerad gödsel
• Separering före eller efter rötning

Varför separera?

1. Minska transportkostnaderna för gödseln om långa 
avstånd till stora spridningsarealer.

2. Öka stallgödselgivorna/ha, minskat min-N inköp.
3. Tillverka jord/gödselmedel. OBS! Hygienisering krävs! 
4. Tillverka strö (ev pellets för förbränning)

Två olika grundsystem: 
1. Separering innan gödseln lämnar stallet, d v s 

urinseparering i stallet. 
2. Separering efter gödseln lämnat stallet.

Processen: 
Vid separering delas en flytgödsel upp i (minst):
• en fast fraktion (TS 15-60%) 
• en lös fraktion (TS 3-4%)

Fördelningen av näringsämnena mellan olika fraktioner beror 
på teknikval. 

Gödselseparering 
internationellt 
USA: 
•Flushing= utgödslingssystem som ger 
mycket vatten i gödseln
•Strömedel, gödsel, sand
Danmark: 
•Gröna räkenskaper, separering tillåter 
fler djur
•Före/efter biogas 

Obs! Skillnader i gödsel (strö, foder)

I Danmark skiljer man på: 
Krav på den 
fasta
fraktionen

Lågteknologisk Högteknologisk

Halt av tot N Minst 20% Minst 70%

Halt av tot P Minst 60% Minst 70%

Ökning av 
koncentration av 
näringsämnen

Minst 1,5 ggr 
högre än 
ingående gödsel

Minst 2,5 ggr 
högre än 
ingående gödsel

Så gott som alla separatorer i Dk är lågteknologiska.
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Gödselseparering i Dk: 

48% på grisgårdar
48% på biogasanläggningar

Gödselseparering i Tyskland
• Efter biogas
• ”Högteknologisk”
• 5-10 euron/ton, brytpunkt vid transporter över 80 km 

lönsamt
• Används värmen från biogasproduktionen ges ett högre 

elpris, 4 eurocent/kWh

Torkning av gödsel i växthus 
med spillvärme från biogas. Syfte avgör teknikval

Syfte Önskad egenskap

Transportera gödsel långt 
bort

Mycket fosfor i fast fraktion
Hög TS

Inför rötning i 
biogasanläggning

God separeringseffekt för 
små partiklar
Helst inga tillsatser?

Pelletera & bränna, strö Hög ts

Ofta fokus på vad som hamnar i fasta fraktionen och inte i 
den lösa
Billig, robust, teknikstöd 

Tekniköversikt
Lågteknologiska:
• Skruvpress
• Dekantercentrifug
• Kemisk fällning
Högteknologiska
• Avdunstning
• Omvänd osmos
• Ultrafiltrering
• Torkning

Tekniköversikt- Skruvpressar
• Många tillverkare, ex Bauer, 

FAN, Bimatech
• Ca 350 000-500 000 kr (inkl 

dator/elektronik mm) 
• Kapacitet: 500-1500 kor eller 

5000-15 000 grisar
• Bra: ca 40% ts, bra när någon 

vill ha org.mtrl + lite P, pellets. 
Robust & driftsäker

• Ej bra på separera P eller små 
partiklar
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PCK separator
• Filter+skruvpress +omvänd 
osmos (gödsel under tryck 
pressas mot filter med mkt små 
hål)

• Kapacitet: ca 10 ton/tim
• Kan vara mobil 
• Få undersökningar kring dess 

prestanda

Decantercentrifug

• Kräver mkt homogen lösning
• Används mest till oljor mm
• Finns på ca 10 

biogasanläggningar i Dk
• Säljs av bl a Pieralisi, Westfalia, 

A/S Alfa Laval m fl
• Ca 950 tDkr
• Passar efter biogas
• Energi: ca 2,5-6 kWh/ton gödsel
• Ev flockuleringsmedel
• Funktion med strö?

Kemisk fällning

• Säljs främst i Dk
• Ca 950 t Dkr
• Bättre effekt om (dyra) 

tillsatser används
• Bra både före och efter 

biogasanläggning
• Smidig att flytta mellan 

gårdar
• Funktion med strö???

Uppskattning av antalet 
anläggningar i Danmark 2010

Teknologi Antal
Kemira (kemisk fällning) 27

Samson Bimatec Skruvpress 10-12

Staring Agro unit vibrationsfilter+ skruvpress 7

GEA Westfalia decantercentrifug 7

SB Engineering skruvpress 3

Purlique skruvpress+filter+ultrafiltrering 3

Swea skruvpress 7

Hjortkaer Maskinfabrik, roterande trumfilter 4-6

Andra 2-4

Totalt 70-76

Gödsel till strö
• Skruvpress-snabbkompostering. 
• Kontinuerlig produktion av strö. 
• Ska användas direkt –vid lagring tar den värme. 
• Hygien? Mastit?
• Till sinkor, tjurar, köttdjur?

• Marås Lantbruk I ÖG, 700 kor. Istället för att köpa 
kutterspån. (2012)

• Ersmarksängarnas Lantbruk AB (2012) Skellefteå.
• 500’ kr + 200’ (maskin + bygge) +27 kW/h i drift 

Biogas + gödselseparering på 
Morsø (2009): 

Bakgrund:

Ö med mkt hög djurtäthet- mest gris
Överskott av näring

Känsliga ytvatten
Långt till land för avsättning av gödsel

35 lantbrukare
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Idé för Morsø bioenergi
• Biogasanläggning baserad på gödsel
• Ingen import av näringsrika substrat
• Separering på gårdar
-fasta separatorer ägda av lantbrukarna
-mobil anläggning ägd av biogasanläggningen
• Separering efter rötning
• Ev pelletering av fast fraktion som ”exporteras” 

Morsø bioenergi –material till 
biogas

Biomassa Ton per 
år

Rå gödsel från gårdar nära
anläggning

52 000

Fast fraktion från gårdar längre bort 19 000

Annan biomassa 1 000

Totalt tillförd biomassa 72 000

Motsvarar mängden ts från 
flytgödsel  

242 000

Morsø bioenergi-analyser av N, P, 
K & S

Ref :Test report for GEA Westfalia Decanter Centrifuge UCA501-00-02, version 2-0, Agrotech

• OBS! Svensk gödsel har lite annorlunda egenskaper i o 
m mer strö, ev annan utfodring. 

Morsø bioenergi-analyser av N, P, 
K & S i centrifugerad biogödsel

• Ref :Test report for GEA Westfalia Decanter Centrifuge UCA501-00-02, version 2-0, 
Agrotech

Näringsinnehåll i separerad gödsel?
TS 
(%)

% Aska 
av TS

pH Ntot

kg/ton 
v.v.

NH4-N 
kg/ton v 

v

P-tot 
kg/ton v 

v
Dec/biogas 31,9 

(6,5)
33,7
(8,9)

8,1 (1,2) 10,53
(2,28)

3,35
(1,83)

10,10
(5,64)

Kemisk 
fälln.

24,2
(5,3)

18,8
(6,6)

8,2 (0,5) 8,57
(2,56)

3,80
(1,37)

5,55
(1,76)

Mekanisk/
skruvpress

34,3
(8,8)

8,8
(3,4)

7,8 (1,1) 6,64
(2,58)

3,22
(2,03)

2,55
(1,56)

Splitvision?  Enligt företaget 40 % ts i fast fraktion och 
20% N i näringslösning. Oberoende tester saknas. 

Effektivast separation: 
Färsk eller lagrad gödsel? 

• Färsk gödsel separerar effektivare än lagrad för TS & TN, ej 
TP

(Möller, Sommer, & Ahring, 2002)
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Effektivast separation: 
Nöt- eller grisgödsel?

• Nötgödsel har haft högre separationseffekt än grisgödsel 
(danska försök). 

(Möller, Sommer, & Ahring, 2002)

Egenskaper: Förluster av näring (N)
• Lagring & spridning:

• Sprid gärna med släpslang eller myllningsaggregat
• Sprid hellre på kvällen än tidigt på morgonen

Risk för ökad förlust Chans till minskad 
förlust

Svårare att etablera
svämtäcke på lös fraktion

Lägre ts ger snabbare
infiltration

Risk för ökade
spridningsförluster för fast 
fraktion

Lägre ts minskar risk för 
stopp i spridaren = jämnare 
spridningsbild

Avgång av NH3 & växthusgaser från 
behandlad gödsel 

Amon m fl (2006)

Jämförelse mellan olika tekniker
Separator Investeri

ng (t Dkr)
Kapacitet 
m/tim

Fiberdelens innehåll av näring

% andel TS % N P

Kemira Ca 950 8-12 9 35 29 73

Samson 
Bimatech

Ca 400 1,25-2,5 8 40 13 10-50

Skruvpress Ca 500 10-30 8 10-40 8-10 10-30

Dekanter
centrifug

Ca 820 6 10 30 20 70

PCK 
anläggning

Ca 675 11 10-16 20-30 10-20 30

Trum-
separator

Ca 200 2-3 25-27 12 20 30-55

( Gylleseparering-teknik og avsaetning G2, K J Nielsen 2008)

Först: Vem ska betala för den 
fasta fraktionen?
• Bra näringsvärde
• Bra mullämnen
• Hög spridningskostnad och därmed svag betalningsvilja?

Ekonomi
• Investeringar: ca 300 tkr-2,5 milj kr
• Driftskostnader för el & ev tillsatser
• Underhåll. 
• Danska uppgifter: ca 20 Dkr/ton gödsel i 

separeringskostnader 
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Ekonomi 
• Förutsättningar:
• 5% ränta
• 8 års avskrivning
• 100 000 kr i underhåll/år
• Arbete 150 tim/år
• Individuell driftskostnad för tillsatser & el
• Ca 15 000 ton/år

Ekonomi

• Billigast är skruvpress: ca 10-15 kr/ton

• Kan vara intressant för gårdar med ca 70% av 
spridningsarealen längre bort än 35 km 

Företagsregler – KRAV

Övrig kultur enligt 4.6.2 = ex örtkryddor, sallat, bär. Ej 
tomater, gurka, paprika, aubergine

Andra ekogödsel kostar ca 200-3000 kr/ton

Regler – Svenskt Sigill

• Tillsatser som polyakrylamid är inte tillåtet 
(effektiviserar separeringen för Kemiras 
separator samt decantercentrifuger)

• Magnesiumklorid är OK

Rötning av separerad gödsel: 
• Högre gasproduktion när separerad gödsel ersätter 
flytgödsel

• Viktigt att få med de små partiklarna = snabbast gas
• Små partiklar innehåller P
• Olika tekniker ger olika mycket gas
• Höjer halten NH4-N i biogödseln

Metanproduktion
(Nm3/ton)

Kemira (polymer+
skruvpress, suggödsel)

Ca 80 

GEA Decantercentrifug, 
suggödsel

Ca 70-90

Obehandlad grisgödsel Ca 15

Gasutbyte från olika 
separeringstekniker
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Separering före biogasproduktion, 
central anläggning• Minskade transportkostnader inför 

rötning
• Ökad gasproduktion per reaktorenhet
• Ökad halt NH4-N i rötresten
• Socialt? Vad får lantbrukaren i sin 
gödselbrunn? Vätskefraktion eller 
rötrest? Var är mest NH4-N?

• P-balans? Spridningsareal?

Separering efter biogasproduktion 
(central anläggning)?

• Ev kraftigt minskade transportkostnader av 
rötrest (närliggande gårdar kan ta större 
mängder)

• Möjliggör längre transporter
• Kan ev ge säljbar näringslösning
• Kan ev frigöra lagringskapacitet

Sammanfattningsvis: 

• Det finns behov av kostnadseffektiv teknik
• Efter separering finns ofta partiklar kvar i flytande 
fraktion med P & hög gaspotential

• Behandling av fast fraktion inför rötning? Mer 
kostnader…

• Varierande värden vad gäller gasutbyte från 
separerad gödsel.

• Vem betalar?
• Teknikutveckling pågår!


