
 
 

 
 

 
Institutionen för Matematik och naturvetenskap 

Naturvårdsingenjörsprogrammet 
 
 
 
 

Lantbruksbaserad biogasproduktion 
Miljö- och energivinster 

 
Examensarbete 10 poäng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Ledström & Andreas Svensson 
September 2005 



School of Mathematics and science  Institutionen för Matematik och  
    naturvetenskap 
 
Kristianstad University   Högskolan Kristianstad 
SE-291 88 Kristianstad   291 88 Kristianstad 
Sweden 
 
 
Författare, program och år/Author, Programme and Year: 
 Maria Ledström & Andreas Svensson, Naturvårdsingenjörsprogrammet 2002 
 
Handledare/Instructor: 

Lennart Mårtensson, Universitetslektor i miljöteknik, F. D. Högskolan Kristianstad 
 
Examinator/Examiner: 
 Peter Dahlblom, Universitetslektor i vattenresurslära, Tekn. Pr. Högskolan Kristianstad 
 
Examination/Examen: 
 Peter Dahlblom 
 
Svensk titel: 
     Lantbruksbaserad biogasproduktion 
 Miljö- och energivinster     
 
English Title: 
         Agricultural biogas production 
 Enviromental benefits and energy advantages 
 
Abstract: 

 
Global warming is a major enviromental problem that has to be dealt with. One of the 
green-house gas sources is agricultural activities. Farming of animals contributes with 
an emission of methane emanating both from the animals own digestion and from the 
manure. The latter can be reduced with different processes at a reasonable cost, which 
also gives positive effects to the farmer’s economy. Methane gas can be utilized as a 
biofuel for farm-scale heating and generation of electricity. Combustion of methane 
produces carbondioxide which contributes less to the global warming. The digested 
manure produced can be used as a valuable soil improvement replacing commercial 
fertilizers. 
 

Språk/Language 
 Svenska 
 
 
Godkänd av/Approved by: 
 
 
 
     Datum/Date  



Förord 
 
Denna studie utgörs av ett examensarbete om 10 poäng på Naturvårdsingenjörsprogrammet på 
Högskolan i Kristianstad vårterminen 2005.  
 
Den globala uppvärmningen är ett problem som måste stävjas och beror på utsläppen från den 
mänskliga aktiviteten. Det finns många områden där människan producerar växthusgaser men 
alla går inte att utreda samtidigt. Djurhållningen bidrar till viss del och vi tänkte belysa 
fördelarna med att investera i biogasanläggningar för lantbrukarna i Sverige. 

Miljökontoret i Helsingborg bad oss att göra en utredning av hur mycket växthusgaser som 
släpps ut från djurhållningen i staden. Detta skulle även medföra ett åtgärdsförslag för 
reducering av växthusgaserna. 
 
Vi vill rikta ett tack till Pernilla Olsson på Miljökontoret i Helsingborg för att hon har varit 
behjälplig med inventering och framtagning av kartunderlag och att hon alltid svarat på frågor 
gällande arbetet. Även ett tack riktas till Anneli Gille på Miljökontoret för förslaget till detta 
examensarbete. 
 
Ett tack till Ruzena Svedelius på miljöbiblioteket i Lund som gav oss grunden till arbetet och 
inblicken i den pågående forskningen kring biogasproduktion. 
 
Vi skulle också vilja tacka vår handledare Lennart Mårtensson på Högskolan i Kristianstad för 
de idéer och information han har bistått med. 
 
 



Sammanfattning 
 
Klimatförändringar i världen är ett stort problem där alla måste hjälpa till för att stävja dess 
inverkan på vår livsföring. Ett problem är utsläppen av växthusgaser där djurhållningen står 
för en viss del. Vid djurhållning sker det en avgång av metangas både genom matsmältning 
och genom gödselproduktion där endast den sistnämnda är påverkbar till en rimlig kostnad. 
För att beräkna avgången av metan från djurhållningen i Helsingborgs stad måste man göra en 
inventering av djurantalet. Ett bra sätt för att utvinna metangas ur gödseln är att röta den och 
sedan förbränna den till koldioxid och vatten. Även koldioxid är en växthusgas men metan 
bidrar 21 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid. Det som blir kvar efter rötningen är en 
god växtnäring med ett större växtvärde än stallgödsel. Om en lantbrukare investerar i en 
biogasanläggning kan detta innebära stora energivinster respektive miljövinster. Det som är 
viktigt att tänka på är anläggningens storlek i förhållande till energianvändningen på 
lantbruket. Investeringskostnaden är stor men vinsten blir positiv för en stor djurproducent. 
 
Miljövinsterna är många, minskning av växthusgaser och mindre övergödning vilket även är 
bra för ekonomin. 
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1.  Introduktion 
 
1.1 Bakgrund 
 
I dagsläget är det ökade utsläppen av växthusgaser ett betydande miljöproblem och kommer 
även att vara problem i framtiden om ingenting görs för att reducera utsläppen. Helsingborgs 
stads (benämns senare Helsingborg) miljömål är att utsläppen av växthusgaser från källor 
inom Helsingborg ska vara halverade 2050 jämfört med utsläppsnivån 1990. Utsläppen av 
koldioxid från källor inom Helsingborg ska 2010 vara 20 % lägre än utsläppen 1990 
(Boström, 2003). Lantbruken i Helsingborg kännetecknas av ett intensivt specialiserat 
slättjordbruk och detta bidrar till övergödningen av Öresund, ett av stadens största 
miljöproblem. Man bedömer att ca 90 % av kväve- och 50 % av fosforbelastningen beräknas 
komma från åkermarken (Boström, 2003). 
 
Under 1900-talet har man sett en ökning av koldioxid med 25-30 % och metangas har mer än 
fördubblats (Roberts, 1995). En av källorna till detta är djurhållning, som räknas som ett 
diffust utsläpp eftersom djuren är spridda över hela Sverige samt att vissa djur går ute under 
en del eller hela året. Det finns många sätt att ta vara på växthusgaserna men det som anses 
vara bäst är att röta gödseln (Svedelius, 2005). Genom denna process utvinner man biogas 
vilket används som bränsle. Ökningen av biogasproduktionen bidrar till en reduktion av 
metangasutsläpp till atmosfären och att växtnäringsämnena blir mer mottagliga för grödorna. 
Biogas används idag främst till uppvärmning av hus och elproduktion vilket i sin tur leder till 
minskade utsläpp av koldioxid eftersom man ersätter fossila bränslen med biogas.  
 
I Sverige är det vanligast med stora rötgasanläggningar i kommunal regi.  Det förekommer 
även ett tiotal gårdsbaserade rötgasanläggningar, ungefär hälften av dessa har byggts de 
senaste åren (Edström och Nordberg, 2004).  
 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet är att göra en utvärdering av utsläppen av växthusgaser i Helsingborgs stad med 
utgångspunkt från en reviderad inventering av djurhållningen. Med detta underlag ska 
lämpliga åtgärder studeras för reducering av växthusgaser. 
 
 
1.3 Avgränsning 
 

• Inventeringen ska enbart innehålla husdjur vid lantbruk inom Helsingborgs stad. 
• Enbart de växthusgaser som går att reducera genom att gödseln rötas kommer att 

behandlas.  
• Endast nya processer vid gödselhantering för lantbrukaren kommer att utredas. 
• Beräkningar kommer endast att utgå ifrån konventionella biogasanläggningar. 
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2.  Teori 
 
Sedan 1980-talet har man sett att luftföroreningarna är ett globalt problem. Ozonuttunningen 
över Arktis skyndade på politikerna att arbeta fram en handlingsplan för att minska utsläppen 
av växthusgaser från olika källor. Anledningen till att vi har en ökning av växthusgaser är 
delvis förbränning av fossila bränslen, kvävegödsling av åkrar och industrialisering av 
jordbruk och djurhållning. Växthusgaserna är i sig inte farliga men i atmosfären släpper de 
igenom solens kortvågiga strålning men släpper inte ut jordens långvågiga värmestrålning. 
Detta leder till varmare förhållanden i atmosfären. Görs ingenting för att minska utsläppen 
kommer jordens medeltemperatur att stiga vilket medför klimatförändringar som kan leda till 
bland annat översvämningar och stormar. 
 
 
2.1 Historik om biogas 
 
Användningen av biogas är inget nytänkande. Människor har utnyttjat biogas ända sedan 
andra hälften av 1800-talet. I Sverige har biogas producerats i landets avloppsreningsverk 
sedan 1960-talet då skälet främst var att reducera slamvolymerna. De två oljekriserna på 
1970-talet bidrog till ny forskning och utveckling av biogasen. Detta ledde till utbyggnad av 
biogasprocesser med syftet att minska oljeberoendet men även med att förbättra miljön. I 
denna utveckling var sockerbruk och massafabriker först ut med användningen av 
biogasprocessen för rening av processvatten. Under samma period byggdes ett antal mindre 
gårdsbaserade anläggningar på lantbruken för rötning av gödsel. Under 1980-talet började 
man på många platser att utvinna biogas från avfallsdeponier, vilket kraftigt ökade i 
omfattning under 1990-talet. Sedan mitten av 1990-talet har flera nya biogasanläggningar 
byggts för behandling av organiskt material (Jarvis, 2004). Utvecklingen av gårdsbaserad 
biogasanläggning har däremot inte haft samma framgång som de mer centraliserade 
anläggningarna. Anledningen till att det är dåligt utvecklat med gårdsbaserade 
biogasanläggningar i Sverige, jämfört med t.ex. Tyskland, är att elpriserna har varit alltför 
låga i Sverige för att det skulle bli ekonomisk hållbart i förhållande till nödvändiga 
investeringar (Edström, 2004). 
 
 
2.2 Emissioner av växthusgaser från lantbruken 
 
Vid djurhållning skapas växthusgaser såsom metan, dikväveoxid och koldioxid. Eftersom de 
bidrar till global klimatpåverkan måste de reduceras eller omvandlas till mindre skadliga 
gaser. Metan och dikväveoxid är betydligt kraftfullare växthusgaser än koldioxid. För att se 
hur metan respektive dikväveoxid påverkar miljön brukar man omräkna till 
koldioxidekvivalenter med GWP (Global Warming Potential) faktorn 21 respektive 310. Det 
innebär att 1 kg metan motsvarar 21 kg koldioxid och 1 kg dikväveoxid motsvarar 310 kg 
koldioxid. Eftersom dikväveoxid har en betydligt högre GWP-faktor än metan är det viktigt 
att åtgärderna för att minska metanavgången från gödsel anpassas för att inte dikväveoxid 
avgången ökar (Wahlander, 2004). Metan är den gödselgas som påverkar växthuseffekten 
mest eftersom den finns i stora mängder, men även för att den bidrar 21 gånger mer till 
växthuseffekten än koldioxid.  Metan går att utvinna ur gödsel för att sedan förbrännas och 
bilda koldioxid och vatten. Gödselhantering ger upphov till emissioner av metan eftersom det 
sker en kontinuerlig nedbrytning under anaeroba förhållanden. Sker nedbrytningen under 
aeroba förhållanden bildas koldioxid. Därför är det viktigt att gödseln tas om hand så fort som 
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möjligt i slutna kärl så att det inte sker någon metanavgång, vilket innebär energiförluster i 
systemet. Eftersom fastgödsel innehåller kväve i olika föreningar sker det största 
emissionstalet för dikväveoxid från denna gödselstyp. Emissioner av dikväveoxid från 
jordbruksmark härrör från nitrifikation och denitrifikation. När gödseln sprids på åkermark så 
kommer kvävet in i dess kretslopp och olika mikroorganismer i marken börjar då bryta ner 
dessa föreningar i aerob miljö. Vissa förutsättningar såsom basiska jordar, ökad temperatur, 
fuktighet och tillgången till kväve gör att dikväveoxidbildningen ökar markant (Wahlander, 
2004). Metan och dikväveoxid upptar 10 % av de totala växthusgasutsläppen i Sverige. Det 
släpps ut mer metangas än dikväveoxid men uttryckt i koldioxidekvivalenter så är de 
jämbördiga (Wahlander, 2004). Koldioxid svarar för de största utsläppen av växthusgaser 
globalt sett. Utsläppen inom lantbruket kommer delvis från användningen av fossila bränslen, 
delvis från det kol som finns bundet i marken. Det sist nämnda frigörs genom att djuren betar 
och får grödor som foder, men även genom jordbearbetning (Wahlander, 2004).  
 
2.2.1 Lantbrukens utsläpp av metan (CH4) 
 
Bland djuren bildas metan av deras foderomsättning genom anaerob nedbrytning i mag- 
tarmkanalen. Idisslare producerar mer metan än enkelmagade djur eftersom dessa effektivare 
kan bryta ner växtmassan i fodret (se Tabell 1). De största emissionerna av metan sker från 
flytgödselhantering där emissionsfaktorn är tio gånger högre än för fastgödsel (Wahlander, 
2004). Kunskapen om de verkliga emissionerna av metan från gödsel under svenska 
förhållanden är liten vilket medför att det är svårt att fastställa effekter av åtgärder. Detta 
innebär att det krävs mer forskning och försök för att lösa problemen med utsläppen av metan 
(Wahlander, 2004).  
 
Tabell 1. CH4 som avgår vid konventionell gödselhantering 

  
Magbildad CH4 
kg/djur och år 

Gödselbildad CH4 
kg/djur och år 

Mjölkkor 115 13 
Övriga nötkreatur 48 6 
Svin 1,5 3 
Fjäderfän 0 0,078 
Hästar  18 1,4 
Får 8 0,19 
 
Det har gjorts studier på metanutbytet från olika gödselslags TS (torrsubstans) (Se Tabell 2). 
Tabell 2.  Metanutbytet  
 TS, % CH4utbytet, 

m3 CH4/ton TS 
Nötgödsel1 8 175 
Svingödsel1 8 200 
Hästgödsel2 30 238 
Hönsgödsel3 70 240 
1 (Lantz, 2004) 
2 Det är endast 25 % av våtvikten av hästgödsel som rötas (Edström, Norberg och Ringmar, 2005). 
3 (Linné och Jönsson, 2004) 
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2.3 Biogasproduktion för reducering av växthusgaser  
 
Biogasproduktion genom rötning lämpar sig bäst för kontinuerlig produktion av en relativt 
konstant mängd gas, eftersom lagring av större mängder gas under en längre period är 
kostsamt. Därför är det bättre med en jämn gaskonsumtion under hela året. Biogas är ett 
miljövänligt och förnybart bränsle som kan användas till uppvärmning, generering av 
elektricitet och fordonsbränsle (Wahlander, 2004). Idag finns ett stort intresse för att etablera 
gårdsbaserade rötgasanläggningar. Intresset riktar sig på att röta flytande gödsel där etablerad 
teknik finns. Eftersom det gällande energipriset fortfarande är relativt lågt är den ekonomiska 
investeringsrisken fortfarande för stor. Därför är antalet biogasanläggningar konstant trots att 
intresset finns för etablering. Biogasanläggningar kan variera i storlek. Både storskaliga och 
småskaliga biogasanläggningar kan medföra många fördelar (Wahlander, 2004). 
 
Småskaliga biogasanläggningar ger fördelar såsom:  
 

• det bidrar till en reduktion av växthusgaser. Emissioner av ammoniak minskar genom 
att luftväxling över gödselytan förhindras.  

• lukten från gödseln minskar betydligt vid rötning. 
• energiresurs i form av värme och el. 
• gödseln kan lättare homogeniseras och ge en ökning av för växterna mer lättupptagna 

kvävefraktionen. 
• kortare transporter till anläggningen. 
• det blir minimala energiförluster i form av gasutsläpp från gödseln (Wahlander, 2004). 
• rötresten är värt mer pengar än inkommande mängd gödsel (Lantz, 2004). 

 
Storskaliga biogasanläggningar ger fördelar såsom: 
 

• det bidrar till en reduktion av växthusgaser. Emissioner av ammoniak minskar genom 
att luftväxling över gödselytan förhindras.  

• lukten från gödseln minskar betydligt även här vid rötning. 
• intäkter genom gödselförsäljning. 
• energiförsäljning. 
• medför minskat behov av gödsellager på lantbruken. 
• omhändertagande av allt organiskt avfall (hushållsavfall, livsmedelsindustriavfall men 

även också gödsel) (Wahlander, 2004). 
 
I dagsläget i Helsingborg hanteras det organiska avfallet vid Nordvästra Skånes Renhållning 
AB (NSR) på Filborna avfalls- och återvinningscentral. Utbyggnaden av biogasanläggningen 
förbättrar möjligheterna att effektivare hantera det organiska avfallet. I den nya anläggningen 
kommer sannolikt gödsel att rötas (Helsingborgs stad, 2004). Den största förbrukaren av 
biogasen är Öresundskraft Produktion AB (NSR, Öresundskraft, 2002). På 
biogasanläggningen på Filborna finns det långtgående planer på att bygga en pipeline för att 
distribuera biogödsel till lantbruken i närområdet (Boström, 2003). 
 
Vid småskaliga biogasanläggningar finns en möjlighet att samröta om gårdsproduktionen av 
gödsel är för liten för ett lantbruk, dvs. ett antal lantbruk slår sig samman och rötar gödseln på 
en anläggning. Samrötningseffektiviteten beror på avstånden mellan lantbruk och anläggning. 
Ju fler lantbruk som ligger intill anläggningen desto mer lönsamt blir det vid investeringen. 
Storleken har betydelse i effektiviteten vid biogasframställningen. 
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2.4 Rötningsprocessen 
 
Det finns olika processer för att utvinna biogas. De vanligaste processtyperna vid rötning på 
gårdsnivå är: 
 

• Enstegsprocessen där substratet matas in till rötkammaren flera gånger i veckan 
samtidigt som lika mycket förs ut. Substratet blandas om och samtliga steg i den 
mikrobiologiska aktiviteten sker samtidigt i hela behållaren. Denna process sker 
normalt i en stående rötkammare och är den dominerande rötningstekniken på 
gårdsnivå i Europa (Nilsson, 2000).  

• Kontinuerlig pluggflödesprocess där matningen av substratet sker på samma sätt som 
enstegsprocessen. Skillnaden är att substratet inte blandas om utan nedbrytningens 
olika steg sker på olika ställen i reaktorn. Processen sker vanligtvis i liggande 
ståltankar (Nilsson, 2000). 

• Satsvis utrötning där substratet matas in efterhand under lång tid. Det mesta av 
substratet förs ut på en gång. Processen sker i efterrötningslager och i psykrofila1 
anläggningar (Nilsson, 2000). 

 
I rötkammaren är vätskevolymen relativt konstant vid kontinuerliga processer. Denna brukar 
utgöra ca 80 % av rötkammarens totala volym och kallas den våta volymen. I 
efterrötningslager varierar vätskevolymen i rötkammaren på grund av att substratet endast 
matas ut ett fåtal gånger per år (Nilsson, 2000). Vid storskaliga processer är allt som rötas i 
flytande form, vilket medför att fuktigheten inte är optimal för mikroorganismerna som trivs 
bäst i 30 % fuktighet. Det som är viktigt vid rötning är att allt omblandas så att det blir en 
homogen värme och fuktighet annars är det bara vissa delar av materialet som rötas 
(Svedelius, 2005). För att bibehålla maximalt energivärde är det viktigt att gödseln innesluts i 
en rötningskammare så fort som möjligt. Vid varje steg i processen är det viktigt att inga gaser 
släpps ut eftersom alla gasutsläpp är lika med energiförlust i systemet (Svedelius, 2005). För 
att kunna bibehålla en anaerob process måste man se till att det finns ett visst övertryck i 
reaktorn annars blir utbytet sämre eftersom det finns risk att det läcker in syre. Man kan även 
få in andra föroreningar i gasen som kan bidra till den globala uppvärmningen t.ex. att det 
bildas dikväveoxid i aerob miljö (Björnsson, 2005).  
 
Biogas som kommer direkt från rötkammaren är nästan helt vattenmättad och har oftast en så 
hög svavelvätehalt att den är korrosiv (Kraftvärme, 2004). Därför är det viktigt att biogasen 
renas om den ska användas som fordonsbränsle men den går utmärkt att använda som 
energikälla för värme och elproduktion. 
 
Vid dimensionering av rötkammaren är det tre olika faktorer att ta hänsyn till och som styr 
storleken på anläggningen. Dessa är organisk belastning, uppehållstid (20 dagar i 
rötkammaren) och gasutbyte per m3 rötkammarvolym (Nilsson, 2000). 
 
Tabell 3 visar sammansättningen av den bildade biogasen. 
 

                                                 
1 Rötningstemperatur, 4-25°C (Edström och Nordberg, 2004) 
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Tabell 3. Biogasens sammansättning 
CH4 60-70 % 
CO2 30-40 % 
Kvävgas (N2) <1 % 
Svavelväte (H2S) 10-2000 ppm 
(Lantz, 2004) 
 
Energikoefficienten av biogas är ungefär 6 kWh/m3, vilket är ekvivalent med ungefär 0,5 liter 
dieselolja. Nettoenergikoefficienten beror på effektiviteten av biogasanläggningens 
utformning och utrustning (Baksh, 2005). 
 
2.4.1 Anaeroba nedbrytningsprocessen   
 
Den traditionella modellen för anaeroba nedbrytningsprocessen består av olika faser, som 
utförs av olika bakterier (se Figur 1). Första fasen är hydrolysen där det komplext organiska 
materialet (fetter, kolhydrater, proteiner etc.) omvandlas till lösliga organiska föreningar 
(aminosyror, enkla sockerarter etc.). Dessa produceras av hydrolyserade bakterier (som deltar 
under hydrolys och fermentering). Den andra fasen är fermenteringen där produkterna från 
hydrolysen bryts ned till intermediära produkter (alkoholer, fettsyror), vätgas, koldioxid och 
acetat av fermentativa bakterier. Den tredje fasen är ättiksyrabildningen där produkterna från 
fermentationssteget omvandlas anaerobt till acetat, vätgas och koldioxid. Det fjärde och sista 
steget i den anaeroba nedbrytningen är metanbildningen. De metanbildande bakterierna 
använder acetat, koldioxid och vätgas från syrabildningen för produktion av metan och 
koldioxid (Nilsson, 2000). För att rötningen ska vara så gynnsam som möjligt gäller det att 
mikroorganismerna kommer åt substratet som ska brytas ned. Det optimala är då att man har 
en fukthalt på 30 % och att substratet är homogeniserat. Är det flytgödsel som ska rötas är det 
redan homogeniserat men oftast för vått och då bör man blanda i annan gödsel eller 
lantbrukets organiska avfall. Den fasta gödseln kan vara för torr för att få igång en mikrobiell 
aktivitet som kan bryta ned substratet. För att underlätta nedbrytningen på den fasta gödseln 
kan den finfördelas i samband med att man för in den i rötkammaren där den också blandas 
upp med vätska och urin.  
 
 
 
 
      
       

                                                                                                            
 
     
                          
Ättiksyra- 
bildning 
                                                                                                                                

Komplext organiskt material 

Lösliga organiska föreningar 

Intermediära produkter 

Hydrolys 

Fermentering

CH4 + CO2 + H2O 

CH3COOH H2 + CO2

 CH4- 
bildning 
 
 
 
 
Figur 1. Flödesschema för anaerob nedbrytning. 
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2.5 Gödselmedel 
 
Den 1 januari 1984 infördes en avgift på gödselmedel som regleras av lagen (1984:409) Om 
skatt på gödselmedel. Syftet med skatten var delvis att minska användningen av 
handelsgödsel. Ett annat viktigt syfte var att finansiera viss verksamhet, t.ex. rådgivning, 
forskning och utveckling om hur minskad användning av handelsgödsel skulle kunna uppnås 
men även miljöförbättrande åtgärder inom jordbruket. Sedan den 1 juli 1995 benämns 
miljöavgiften på handelsgödsel som skatt. Under de senaste åren i Sverige har det sålts ca 200 
000 ton handelsgödselkväve per år. I södra Sverige behöver urlakningen av kväve från 
jordbruksmarker minskas från nuvarande 30-50 kg/hektar till ca 10 kg/hektar. Den nuvarande 
skatten uppgår till 1,80 kr/kg kväve medan kostnaden för jordbruket att reducera 
kväveläckaget med ett kilogram kväve uppskattas till 200 kr. Gårdsvisa styrmedel som skatter 
och avgifter på utlakning, överskott eller avgift på överdosering kan användas för att nå 
ställda mål. Skulle den nuvarande skatten på handelskväve tas bort beräknas utlakningen öka 
med ca 1500 ton kväve per år (Naturvårdsverket, 2005). 
 
2.5.1 Gödselproduktion 
 
Produktionen av gödsel från olika djurslag varierar bland annat med fodertillgången och 
intensiteten i lantbruket (se Tabell 4). 
 
Tabell 4.  Stallgödselproduktion, inkl. nederbörd (Albertsson, 2004)  

Djurslag  
Stallperiod, 

antal månader

Fastgödsel 
m3/år per 
djurslag* 

Urin och 
gödselvatten 

m3/år per 
djurslag 

Flytgödsel 
m3/år per 
djurslag 

Mjölkko (8000 kg mjölk/år) 7,4 15,2 10,6 24 
Kvigor, stutar; under 1 år 12 3,6 2,6 5 
Kvigor, stutar; tjurar över 1 år 7,4 6,2 4,8 9,2 
Diko 6 7,2 4,4 8,6 
Sugga i produktion och galt 12 3,2 5,8 7,8 
Slaktsvin 3 omg./år 12 0,7 2 2,4 
Smågrisar; under 20 kg 12 0,35 1 1,2 
Värphöns  12 0,038  0,096 
Kalkon 2,3 omg./år, anka, gäss 12 0,034   
Häst 6 14,4   
Får 6 1,6   
Mink 12 0,072 0,036  
* Volymvikten för nöt-, svin-, häst- och hönsgödsel är 0,75, 0,7, 0,5 respektive 0,9 ton/m3. 
 
2.5.2 Biogödsel  
 
När organiskt material rötas till biogas är återföringen av biogödseln till åkermarken en viktig 
del för att sluta cirkeln. Vid rötning av gödsel kommer det organiskt bundna kvävet att 
mineraliseras och övergå till ammoniumkväve. Detta är positivt eftersom ammonium 
snabbare kan tas upp av växterna än organiskt bundet kväve, vilket också bidrar till minskade 
emissioner av dikväveoxid (SBGF, 2004).  
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Den produkt som blir kvar efter rötningen innehåller all den växtnäring som fanns med i det 
ursprungliga materialet. Av de växtnäringsämnen som ingår är det fosfor som man bör vara 
mest mån om då fosfor anses kunna bli en bristvara. I och med att kvävet spjälkas vid rötning 
blir det mer växttillgängligt, vilket leder till minskad spridning av handelsgödsel. I 
kreaturslösa lantbruk kan biogödseln ersätta stallgödseln och därmed minska behovet av 
handelsgödsel. Vid ekologisk odling kan detta vara särskilt viktigt där handelsgödsel inte får 
användas. Hantering och spridning av biogödsel kan ske på samma sätt som andra fasta eller 
flytande organiska gödselmedel. Den mängd biogödsel som sprids per hektar bestäms av 
grödans växtnäringsbehov och biogödselns innehåll av växtnäring och tungmetaller (Berglund 
& Börjesson, 2003). Ett grovt uppskattat medelvärde för mineralisering under växtsäsongen 
på gårdar utan djur är ca 40 kg kväve/hektar. Kvävenedfallet ligger mellan 2 till 7 kg 
kväve/hektar och det är högst i sydväst och lägst i nordöstra Sverige (RVF, 2005). 
 
Det verkar rimligt att anta att biogödsel är ett effektivt, snabbverkande kvävegödselmedel som 
verkar kunna täcka grödors kvävebehov. Ser man på erfarenheter från Kristianstad visar det 
att kväveleveransen till potatis 2003 dock är något långsammare för biogödsel jämfört med 
handelsgödsel och därför rekommenderas att fulla givan kväve ges som biogödsel innan eller i 
samband med sättning. Den organiskt bundna delen av kvävet i biogödseln levereras 
långsammare, vilket gör att växten växer långsammare och blir mer stabil.  
 
När det gäller användning av biogödsel är det några aspekter på markens bördighet som är 
värda att belysas. Markens bördighet påverkas t.ex. av tillförseln av organiskt material som 
ökar den buffrande förmågan och håller vatten och luft i jordprofilen (RVF, 2005). Med 
biogödsel har man möjlighet att sprida med hög precision. Man vet då hur mycket som har 
lagts på respektive skifte (RVF, 2005). En kvävebalans medför att man får en överblick av 
risken för kväveläckage. Jämför man tillfört kväve med bortfört får man en bra uppfattning 
om balansen.   
 
En god kvalitet på biogödsel är av största vikt för att den ska accepteras i lantbruket. Rötning 
kan medföra en rad indirekta energivinster. Det kan vara energivinsterna såsom förbättrat 
växtnäringsutnyttjande i substratet som leder till minskat behov att producera handelsgödsel 
då biogödsel kan ersätta handelsgödsel.  
 
Energianvändningen vid tillverkning av handelsgödselkväve respektive fosfor antas motsvara 
45 MJ/kg kväve respektive 25 MJ/kg fosfor (Berglund & Börjesson, 2003). Vid rötning av 
gödsel bedöms kväveläckaget att kunna reduceras i genomsnitt med ca 7,5 kg kväve/hektar 
och år. Förlusterna av ammoniak kan dock öka något vid spridning av rötresten jämfört med 
orötad gödsel. Biogödselns ekonomiska värde bestäms delvis av innehållet av 
växtnäringsämnen men kan också av kostnaden för spridning, markpackning samt mängden 
organiskt material som påverkar markens kvävetillgång långsiktigt.  Biogödseln är värd 
9 kr/ton för flytande och 23 kr/ton om den är fast. Anledningen till fastgödsel betingar ett 
högre pris beror på att denna gödseltyp går att sprida på hösten vilket medför att 
markpackningen minskar (Hallén, 2003). Växtnäringen har värderats till 8,00 kr/kg för kväve, 
11,45 kr/kg för fosfor och 3,70 kr/kg för kalium (Malgeryd, et. al. 2002).  
 
I Tabell 5 kan man se hur stort växtnäringsinnehållet är i gödseln om man inte rötar den. 
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Tabell 5. Växtnäringsinnehåll i orötad gödsel kg/år. (Baserad på Albertsson, 2004) 

    Total-kväve Fosfor Kalium 

Djurslag  

Stallperiod, 
antal 

månader 

Färsk träck 
och urin/djur; 

kg/år 

Färsk träck 
och urin/djur; 

kg/år 

Färsk träck 
och urin/djur; 

kg/år 
Mjölkko (8000 kg mjölk/år) 7,4 117 16 104 
Kvigor, stutar; under 1 år 12 22 3 28 
Kvigor, stutar; över 1 år 7,4 47 8 54 
Diko 6 44 10 56 
Sugga i produktion A) och galt 12 34 10 13 
Slaktsvin 3 omg./år  12 11 2,7 4,2 
Värphöns  12 0,052 B) 0,013 0,017 
Kalkon, anka, gås 2,3 omg./år  12 0,069 0,024 0,031 
Häst C) 6 48 9 58 
Får  6 14 2 19 

MinkD)     
A) Sugga med 21 smågrisar till 28,5 kg, 
B) Förutsätter användning av foder med fytastillsats2 
C) Växtnäringsutsöndringen varierar med hästens storlek och användning. 
D) Finns inga uppgifter som bekräftar gödselproduktionen. 

 
Växtnäringsinnehållet i biogödseln varierar relativt mycket mellan olika  
rötningsanläggningar. Detta beror i huvudsak på substratet vad man processar (Hallén, 2003). 
Röta organiskt material medför att man spar på ändliga resurser och att man återför kvalitativ 
växtnäring till odlingsmarker (SLU, 2003).  
 

2.5.3 Lagring av biogödsel 
 
Vid höga pH-värden övergår ammonium lätt till ammoniak. Vid hantering av restprodukten är 
det viktigt att detta beaktas så att kvävet inte förloras genom ammoniakavgång. Därför 
rekommenderas lagring av biogödseln i slutna behållare för att minimera risken för läckage. 
Både vid lagring och vid spridning av biogödsel är förslutning av lagringsbehållaren för 
biogödseln en viktig aspekt som bör klarläggas bättre. Detta för att förhindra eventuella 
förluster av ammoniak vilket försämrar gödselmedlets kvalitet men även eventuell 
eftergasning vilket leder till utsläpp av växthusgaser. Kan man få ned eventuella förluster av 
ammoniak under lagringen leder detta till ett bättre sätt att beräkna växternas 
kväveutnyttjande och därmed minska risken för överdosering vid spridning. Vid lagring av 
biogödsel hos lantbrukaren ställer inte anläggningarna några krav på lagringstekniken utöver 
de krav som lantbrukaren har att uppfylla från myndigheternas sida, såsom redan vid 
konventionell lagring. Lagring av biogödsel är ett område som behöver uppmärksammas 
eftersom det sker en viss efterrötning i biogödseln vid mellanlagringen (RVF, 2005). 

                                                 
2 Enzym som gör fosfor i fodret mer tillgängligt (Greppa Näringen, 2005). 
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2.6 Lantbrukaren som biogasproducent 
 
2.6.1 Allmänt 
 
Vid produktion av biogas är det vanligast att man använder biogasen som värmekälla för att 
täcka lantbrukets värmebehov. För att detta ska vara ekonomiskt försvarbart ska 
biogasproduktionen ha större kvantitet så att man även kan utvinna el (Edström, 2004). 
Storleken på anläggningen har betydelse för det ekonomiska utbytet av biogasanläggningen. 
Om det är många smålantbruk som ligger i närheten av varandra finns det möjlighet att de 
investerar i en anläggning tillsammans. Därför är det viktigt att se över var lantbruken är 
lokaliserade i förhållande till varandra och se om det bildas kluster för att på så sätt samröta 
det producerade gödsel. Vid investering av en biogasanläggning som producerar värme och el 
finns det möjlighet att söka bidrag hos Länsstyrelsen. Under en fyraårs period kan man få 
bidragsstöd för 30 % av investeringen. I maj 2003 trädde lagen om el-certifikat i kraft som är 
ett bidragssystem för att få fler att investera i förnyelsebar energi. Vilket innebär att man kan 
få ett bidrag för varje producerad MWh. Detta certifikat omfattar förnyelsebara källor såsom, 
vind, sol, vatten, biobränsle mm. Sedan april 2004 så ingår även el från biogas. Metan som 
framställs genom biologiska processer är inte belagd med energiskatt eller koldioxidskatt 
(Lantz, 2004).  
 
Driftlängden på anläggningen beror mycket på föroreningarna i gasen som bildas, t.ex. svavel. 
Man kan på ett ungefär säga att livslängden är 10 år (Lantz, 2004). 
Förlusterna i värmesystemet beror på gårdens utformning, t.ex. längden på kulvertar för 
transport av värme. Värmeförlusterna i kulvertarna är ca 25 W/m vilket är försumbart när det 
gäller de större värmemotorerna (Lantz, 2004). Fastighetsskatten blir 0,5 % av taxeringsvärdet 
på anläggningen. Taxeringsvärdet kan högst vara 75 % av basvärdet. Basvärdet beror på var i 
landet anläggningen ligger (Lantz, 2004). 
 
Tidigare studier från biogasanläggningen i Hagavik, Skåne, visar att vid förbränningen av 
gasen får man ett utbyte så att 1/3 går till elproduktion och 2/3 går till värme men även att 3 % 
går rakt igenom processen som oförbränd gas (Lantz, 2004). 
Djuren producerar både gas och gödsel men det är bara ur gödseln som det är ekonomiskt 
möjlig att utvinna biogas. De gaser som produceras från djuren är i så låg proportion jämfört 
med omgivande luft att det blir ekonomiskt ohållbart att utvinna biogas. .  
 
2.6.2 Ekonomi 
 
Kostnaden för investering av en biogasanläggning varierar med storleken på anläggningen. 
Investeringarna i Tabell 6 innefattar biogasanläggning, kraftvärmeanläggning, 
värmekulvertar, mätutrustning och gaslager. Internt använd el prissätts till 52,5 öre/kWh och 
internt använd värme prissätts till 44 öre/kWh. Detta är baserat på 8 000 drifttimmar per år 
(Lantz, 2004). Vid extern försåld el prissätts elektriciteten till 32,9 öre/kWh och el-certifikatet 
är 21,7 öre/kWh (gäller oavsett om elektriciteten säljs internt eller externt) (Kraftvärme, 
2004). Det blir då mer lönsamt att omsätta all producerad el på gården än att sälja ut på 
allmänna nätet. 
 
En anläggning på 30 kW biogas per timme klarar av att producera 7,5 kW el med en 
verkningsgrad på 25 %. Detta motsvarar 72 m3 metangas eller 4,8 ton substrat/dygn. Då får 
man en total biogaskostnad på 44 öre/kWh. 86 % av den totala kostnaden är kapitalkostnader. 
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Den största investeringen är rötkammaren som uppgår till 46 % av den totala investeringen på 
1,1 miljon kronor (Lantz, 2004). 
 
Tabell 6. Kostnad vid investering 

 
Anläggnings- 

typ 
 

 
kWel

 
Bränslebehov 

 
 
 

kWbiogas/h 

 
Substrat 
per dag 

 
 

Ton 

 
Investering för 

biogasanläggning
 
 

kkr. 

 
Investering för 
elproduktions- 

anläggning 
 

kkr. 

 
Total kostnad/år 
(inkl drift, skatt. 
kapitalkostnad 

etc.) 
kkr. 

(A) 7,5 30 4,8 1 100  130-330 110-170 
(B) 30 100 16 2 550  610-700 400-420 
(C) 50 166 26,6 4 000  620-840 520-530 
(D) 100 330 53 6 000  1 200 850-890 
(Kraftvärme, 2004), (Lantz, 2004) 
 
Driver man däremot en anläggning på 330 kW biogas per timme klarar den av att producera 
100 kW el med en verkningsgrad på 30 %. Detta motsvarar 800 m3 metangas eller 
53 ton substrat/dygn. Då får man en total biogaskostnad på 28 öre/kWh. Av den totala 
kostnaden är 80 % kapitalkostnader. Den största investeringen är rötkammaren som uppgår 
till 74 % av den totala investeringen på 6,6 miljon kronor (Lantz, 2004). 
 
2.6.3 Regleringar vid rötning  
 
Det finns vissa bestämmelser för rötning av avfall, men ännu finns det inga fastställda regler 
för var rötrester får spridas eller för tillåtet innehåll av oönskade ämnen som tungmetaller och 
bakterier (Nilsson, 2000). Reglerna gäller endast om det är organiskt avfall och gödsel. 
 
En av de stora riskerna vid biogasproduktion är hanteringen av gas i form av metan. 
Metangasen kan lätt antändas om det uppstår en gnista, allt från den elektriska installationen 
till statisk elektricitet. Det viktiga är att hela anläggningen ska vara explosionsklassad enlig 
Sprängämnesinspektionen. De olika föreskrifterna beror på storlek på anläggning och hur 
anläggningen är konstruerad (Westerlund, 2000). 
 
2.6.4 Transport 
 
Gödsel har relativt låg torrsubstans och högt biogasutbyte vilket medför att transportavståndet 
mellan gård och biogasanläggning kommer få relativt liten betydelse för energiutbytet. 
Den enda skillnaden mellan system med nöt- respektive svingödsel är att biogasutbytet från 
nötgödsel är ungefär 12 % lägre än från svin. Skillnader mellan dessa substrat visar då hur en 
förändring av biogasutbytet påverkar systemets energieffektivitet. En energikvot på 100 % 
motsvarar brytpunkten för hur långt transportavståndet maximalt kan vara innan den totala 
energiinsatsen överstiger energiinnehållet i producerad biogas. För nötgödsel ligger 
brytpunkten vid ca 190 km medan den för organiskt hushållsavfall respektive slakteriavfall 
ligger vid ca 570 och 740 km. I praktiken är det dock inte så långa avstånd ekonomiskt 
rimliga, snarare rör det sig om avstånd upp till ca 10-30 km. Brytpunkten ger dock ett mått på 
energiöverskottet från systemet (Berglund & Börjesson, 2003). 
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3.  Metodik 
 
3.1 Inventering av djurhållning 
 
Inventeringen av djurhållningen har utförts på Miljökontoret i Helsingborg med hjälp av deras 
lantbruksregister, som är baserat på lantbrukens fastighetsbeteckning. För att få fram antalet 
djur per lantbruk var det nödvändigt att granska uppgifter om varje enskild fastighet och 
upprätta ett nytt Excelbaserat register. Detta register användes för en sammanställning av det 
totala antalet gårdar och djur per djurslag. 
 
 
3.2 Lokalisering av lantbruken i Helsingborg 
 
För att få fram avståndet mellan de olika lantbruken och hur lantbruken ligger i förhållande 
till varandra har en karta utarbetats genom utnyttjandet av GIS (Geographic Information 
System) där varje fastighet med djurhållning har blivit markerade med ett ID-nummer på 
fastigheten (Bilaga B). Detta gav möjlighet att se om kluster bildas, där det kan finnas 
potential för samrötning för de lantbruk som har en för liten gödselproduktion för att det ska 
vara lönsamt att investera i en egen anläggning. 
 
 
3.3 Utarbetning av beräkningsanalyser 
 
Genom litteraturstudier har man kommit fram till de olika emissionstalen, gödselproduktion, 
gödselns växtnäringsinnehåll och gödselns metangasutvinningspotential för varje djurslag. 
För att beräkna den teoretiska mängden metangas som går att utvinna från varje lantbruk 
beräknas detta på producerad mängd flytgödsel för nöt och svin och fastgödsel när det gäller 
häst och höns.  
 
3.3.1 Mängd producerad gödsel/gård och år  

 
Ekv. I Vtot = n* Vgödsel      

Vtot  = Totala mängden gödsel producerat/gård (se Diagram 1). 
n  = Antal djur för respektive djurslag (hänvisning till inventering i Bilaga A). 
Vgödsel = Gödselmängd (m3) för respektive djurslag (värden från Tabell 4). 

 
3.3.2 Teoretisk mängd producerad metan/år 
 
Ekv. II mtot = m * n 
  

mtot = Totala mängden producerad metan. 
m = Mängd metan som avgår vid konventionell gödselhantering (värden från  
Tabell 1). 

 n = Antal djur för respektive djurslag (hänvisning till inventering i Bilaga A). 
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3.3.3 Växtnäringsinnehåll i gödsel i förhållande till kostnad för handelsgödsel 
  
Ekv. III H = (mN* n * kN) + (mP* n * kP) + (mK* n * kK) 
 

H = Motsvarande handelsgödselkostnad per år (kr/kg). 
mN, P, K = Mängden kväve, fosfor resp. kalium ur gödsel (se Tabell 5). 
n  = Antal djur för respektive djurslag. 
kN, P, K = Kostnad för ett kilogram kväve, fosfor resp. kalium. 
 

3.3.4 Förbränningsformeln för metan 
 
Ekv. IV CH4 + 2O2 →  CO2 + 2H2O + energi 
 

MCH4 = 16 g/mol (Aylward & Findlay, 2002). 
MCO2 = 44 g/mol (Aylward & Findlay, 2002). 
 
1 mol CH4 ↔ 1 mol CO2  
 
m = n * M 
 
m =  massa (g) 
n = antal mol 
M = molvikt (g/mol) 
 
mCO2 = MCO2 * nCO2

 
1 g/mol CH4 ↔ 2,75 g/mol CO2  
1 g CH4 ↔ 2,75 g CO2

 
3.3.5 Energikostnadsanalys vid investering av biogasanläggning 
 
Dagens energikostnad hos Annelövsgrisen AB 

 
Ekv. V Elkostnad = Elbevhov * pel

pel = Elpris från Öresundskraft, 8 aug -05 (84,90 öre/kWh). 
 
Värmekostnad = Värmebehov * polja
polja = Oljepris från OKQ8, 8 aug –05 (9475 kr/m3). 

 
Energikostnad med biogasanläggning 

 
• Drift, underhåll, kapitalkostnad etc. 

 
Ekv. V1 T2 = (T1* Iel  /Itot) + T1

 
T2 = Total kostnad/år vid drift, underhåll etc. med två motorer. 
T1 = Total kostnad/år vid drift, underhåll etc. med en motor (se Tabell 6). 
Iel = Investering för elproduktionsanläggning (se Tabell 6). 
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Itot. = Den totala investeringen för biogasanläggning och 
elproduktionsanläggning (se Tabell 6). 

För att bestämma den totala driftkostnaden för en biogasanläggning med två motorer måste 
man fastställa den totala kostnaden för drift och underhåll (T1) samt investeringen för el-
anläggningen (Iel). Drar man bort den totala investeringskostnaden för biogasanläggningen 
respektive el-anläggningen (Itot.) och lägger till den totala driftkostnaden (T1) vidhålls den 
totala driftkostnaden (T2) för hela biogasanläggningen med två motorer. 
Detta erhålls om man antar att driftkostnaden är generell på hela biogasanläggningen samt el-
anläggningen.  

 
• Kostnad för producerad biogas. 

 
Ekv. VII ptot.kostnad = Etot * pbiogas 

 
pkostnad = Total kostnad för producerad biogas (Kr). 
Etot = Det totala energibehovet (MWh). 
pkostnad = Biogaskostnad (28 öre/kWh) (se kapitel 2.6.2 för anläggningstyp D). 

 
Biogaskostnaden innefattar årlig kapital-, el- och värmekostnad. 
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4.  Resultat 
 
4.1 Inventering 
 
Inventeringen visar att det finns 254 gårdar med olika sammansättningar av husdjur och antal 
djur. Totalt finns det 191 683 husdjur i Helsingborg stad, av dessa är 170 000 värphöns på en 
gård.  
(För utförlig inventering hänvisas till Bilaga A) 
 
4.2 Lokalisering av lantbruk 
 
Kartan över Helsingborg i skala 1:22680 visar de befintliga fastigheter som har djurhållning i 
kommunen.  
(Hänvisning till Bilaga B) 
 
4.3 Metanavgång och växtnäringsämnen 
 
Den mängd metan som kan avgå vid konventionell djurhållning i Helsingborg är totalt 
340 ton/år varav 81 ton är den påverkbara mängden (se Ekv. II), d.v.s. den mängd metan som 
avgår från gödsel. Figur 2 visar hur mycket av de 340 ton metan som kommer från gödsel 
respektive magbildad.  
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Figur 2. Den totala mängden metan som avgår vid konventionell gödselhantering i Helsingborgs stad. 
 
Den totala mängden av växtnäringsämnen som kommer från djurhållningen i kommunen per 
år uppgår till 486 ton kväve/år, 101 ton fosfor/år och 365 ton kalium/år (se Tabell 7). 
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Tabell 7.   Gödselns växtnäringsinnehåll från djurhållning i Helsingborg (baseras på Tabell 5) 

Djurslag Antal 

Total 
produktion 

total-N kg/år 
och djurslag 

Total 
produktion 
fosfor kg/år 
och djurslag

Total 
produktion 

kalium kg/år 
och djurslag 

Mjölkko (8000kg mjölk/år) 1 024 119 808 16 384 106 496 
Kvigor, stutar; under 1 år 689 15 158 2 067 19 292 
Kvigor, stutar; över 1 år 1 083 50 901 8 664 58 482 
Diko 167 7 348 1 670 9 352 
Sugga i produktion A) och galt 3 055 103 870 30 550 39 715 
Slaktsvin 3 omg./år  9 909 108 999 26 754 41 618 
Värphöns  170 697 8 876  2 219 2 902 
Kalkon, anka, gås 2,3 omg./år  73 5 1,8 2,3 
Häst 1 367 65 616 12 303 79 286 
Får  419 5 866 838 7 961 

Mink 3 000    
Summa 191 683 486 447 101 451 365 106 
A) Inkludera 630 smågrisar 
 
4.4 Miljövinst 
 
Gör man ingenting åt gödseln i Helsingborg har den en total miljöpåverkan i 
koldioxidekvivalent på 7 140 ton/år eftersom den teoretiska produktionen av metan är 340 
ton/år och GWP-faktorn för metan är 21. 
 
CH4 + 2O2 →  CO2 + 2H2O + energi  
 
Förbränningsformeln för metan visar att 1 mol metan är ekvivalent med 1 mol koldioxid, 
alltså är 1 ton metan detsamma som 2,75 ton koldioxid (se Ekv. IV).  
Detta innebär att vinsten för miljön är 7,6 gånger bättre när energi utvinns genom förbränning 
av metan än om den inte förbränns.  Miljövinsten blir också en reducering av användandet av 
fossila bränslen. 
 
Det totala utsläppet av koldioxid från transportsektorn i Helsingborg under 2002 var 497 611 
ton/år (Miljökontoret, 2005). Ersätts kolet till hälften med biobränslen och till hälften naturgas 
skulle de årliga utsläppen minskas med 58 000 ton (Helsingborgs stad, 2004). 
 
En annan miljövinst är att övergödningen minskar i och med att gödseln rötas och blir lättare 
för grödorna att tas upp. Kvävet mineraliseras och omvandlas till ammoniumkväve. 
 
 
4.5 Fallstudie i Helsingborg, Annelövsgrisen AB (ID-nr. 15) 
 
För att få ett realistiskt begrepp av energibehov/energikostnad vid upprättande av 
biogasanläggningar gjordes en fallstudie med faktiska siffror. Anledningen till att 
Annelövsgrisen AB är med i fallstudien beror på att de är en av de större djurproducenterna i 

 18 
 
 



Helsingborg och att det är lokaliserat i ett kluster (detta kluster hade senare ingen större 
inverkan av valet). 
Annelövsgrisen AB har 1800 slaktsvin och 956 suggor. Annelövsgrisen AB är beläget i södra 
Helsingborg och är en av de större djurproducenterna. De har en egen spridningsareal på 
340 ha men den totala spridningsarealen uppgår till 850 ha med lantbruken som ligger i 
närområdet. Lantbruket består även av ett boningshus. 
 
4.5.1 Energibehov 
 
Tabell 8 visar det årliga behovet av el- respektive värmeenergi, då detta är mestadels i 
djurstallarna. Den energikälla som används vid uppvärmning är olja, där behovet är 60 m3 per 
år. 
 
Tabell 8. Energibehovet för Annelövsgrisen AB under ett år (Nilsson, 2005). 

Energi MWh/år 
Elenergi 2 000 
Värmeenergi 593* 
*Motsvarar 60 m3 olja (1m3 eldningsolja E01 = 9,88 kWh) (Kalmar energi). 
 
4.5.2 Stallgödselspridning 
 
För att få tillstånd att inneha djur måste lantbrukaren visa att han har areal för att kunna sprida 
mängden producerad gödsel. Anledningen är att det inte ska ske någon övergödning. Därför 
har de en total spridningsareal på 850 ha. Annelövsgrisen AB har ett femårigt 
spridningskontrakt med berörda lantbrukare. Stallgödseln säljs till omgivande lantbrukare för 
en mindre summa (Nilsson, 2005). 
 
För att få en bördig jord använder de sig av olika intervaller med stallgödsel och 
handelsgödsel på grund av rådande växtföljder. Enligt Tabell 9 kan man se utnyttjandet av 
stallgödsel kontra handelsgödsel. 
 
Tabell 9.  Gödselspridning för Annelövsgrisen AB under ett år (Nilsson, 2005). 

Gödselspridning* Ton/år 
Stallgödsel (teoretiskt) 4 711 
Handelsgödsel 113 
*Spridningen av gödsel sker med slangspridning.  
 
Dagens handelsgödselkostnad ligger på mellan 2 till 3 kr/kg men NPK (kväve, fosfor, kalium) 
som används mest ligger på 2,50 kr/kg (Lantmännen Direkt, 2005). Annelövsgrisen AB: s 
kostnad för inköp av handelsgödsel uppgår till 280 000 kronor med ett kilogrampris på 2,50 
kronor. Tabell 10 visar hur mycket gårdens totala gödselproduktion är motsvarar i kostnad för 
handelsgödsel med samma näringsinnehåll. Eftersom producerad stallgödsel kommer att rötas 
så kommer det mesta av växtnäringen att erhållas utan allt för stora näringsförluster. Idag 
betingar stallgödseln inget högre värde men rötresten har ett värde på 9 kr/ton, vilket medför 
att Annelövsgrisen AB har en outnyttjad tillgång värd 42 000 kr/år om gödseln rötas. 
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Tabell 10. Växtnäringsinnehåll i stallgödsel och kostnad motsvarande handelsgödsel 
 
 
 
 

Djurslag Antal* 

Total 
produktion 
total- N kg/år 
och djurslag 

Total 
produktion 
fosfor kg/år 
och djurslag 

Total 
produktion 
kalium kg/år 
och djurslag 

Kostnad av 
motsvarande 
mängd 
handelsgödsel 
(Kr) 

Sugga  956 32 504 9 560 12 428 415 477 
Slaktsvin 1 800 19 800 4 860 7 569 242 052 

* Gäller för Annelövsgrisen AB. 
 
 4.5.3 Investering av biogasanläggning 
 
Annelövsgrisen AB behöver investera i anläggning D med två motorer för att täcka sitt 
energibehov. Beroende av sammansättning av stallgödseln har biogasanläggningen en 
livslängd på 10 år. Livslängden beror på kavitation på pumpar och korrosion på rör på grund 
av den stora svavelhalten i det rötade substratet. Därför blir det relativt höga kostnader för 
drift, underhåll, avskrivningar, skatt och övrigt. I Tabell 11 respektive 12 kan man se 
skillnaden mellan nuvarande energikostnad för Annelövsgrisen AB och energikostnaden vid 
biogasanläggning. Med gällande energipriser blir det en god vinstmarginal. Ser man tillbaka 
några år då energipriserna var lägre medför det att resultatet av investeringar är beroende av 
rådande energipris. Enligt vad framgår i Tabell 11 och 12 skulle vinsten med en 
biogasanläggning i förhållande till dagens situation bli 502 000 kr/år. 
 
Tabell 11. Dagens energikostnad utan 
biogasanläggning (se Ekv. V) 

Utan biogasanläggning Kr/år 
El1 1 698 000 
Olja2    568 500 
Total 2 266 500 
1) Elpris från Öresundskraft, 8 aug 2005 (84,9 
öre/kWh) 
2) Oljepris från OKQ8, 8 aug 2005 (9475 kr/m3) 

Tabell 12.  Energikostnad med biogasanläggning 
 

Med biogasanläggning Kr/år 
Drift, underhåll1 1 038 333 
Prod. biogaskostnad2    726 000 
Total 1 764 333 
1) Med två motorer (se Ekv. VI) 
2) Med en biogaskostnad på 28 öre/kWh (se Ekv. 
VII)

 
Eftersom energibehovet kontra antalet djur är så skiftande är det svårt att se var brytgränsen 
för lönsamhet respektive olönsamhet går. Det finns ingen generell siffra på hur många djur 
man behöver. Man kan ändå göra en uppskattning av om lantbrukaren kan tjäna på om de 
använder sig av den billigaste biogasanläggningen. Energibehovskostnaden måste uppgå till 
över 110 000-170 000 kronor per år för att det överhuvudtaget ska vara lönsamt att göra en 
investering. 
 
I kommunen finns det potential att bygga biogasanläggningar på olika håll där det bildats 
kluster enligt bifogad karta (Bilaga B). En viktig parameter är att lantbruket där anläggningen 
byggs på har ett stort energibehov eftersom värmeenergin minskar vid långa transporter. Det 
bästa är att lantbrukarna investerar i en biogasanläggning tillsammans som täcker det största 
lantbrukets energibehov. De olika lantbrukarna i det potentiella klustret rötar all sin gödsel på 
anläggningen och återför samma mängd rötrest till sina åkrar. Den producerade energin säljs 
till lantbrukaren som har anläggningen till självkostnadspris. 
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5.  Diskussion 
 
Det visar sig att det är svårt att få en övergripande bild på antalet djur i en kommun eftersom 
alla djur inte behöver registreras. Den här inventeringen baseras på siffror som lantbrukaren 
själv rapporterar in till miljökontoret. Det enda som kontrolleras på de inlämnade uppgifterna 
är att antalet inte överskrider antalet djur som lantbrukaren får inneha. Det finns också ett 
mörkertal för att man har någon skyldighet att rapportera innehav av häst om man inte 
bedriver avel eller ridskola. Inventeringen är gjord vid ett exakt datum, vilket medför att i 
jämförelse med början, mitten och slutet på ett år kan antalet djur variera stort på grund av 
slakt, nedläggning, försäljning av djur eller andra orsaker. 
 
Eftersom husdjuren ger ett diffust utsläpp av växthusgaser är det svårt att göra en tillförlitlig 
kalkyl av utsläppen eftersom man gör ett otaligt antal beräkningar med oprecisa siffror. Att 
det är så vagt beror på att djuren är individer som äter olika mycket, producerar olika mycket 
gas och är olika mycket inne respektive ute. Genom att vintrarna i Skåne är så pass milda så 
blir uteperioden för djuren längre jämfört med mer nordliga delar av landet. Alla dessa 
faktorer spelar en betydande roll i beräkningarna av utsläppen. Framförallt är det för att det 
finns lika många uppgifter på metangasutsläpp som gjorda studier. Vid inventeringar har man 
olika slags kategorier på djurslag och dessa är svåra att väga av med de uppgifter på 
metangasutsläppen som är beräknade på en annan indelning av djurslag. I vår inventering 
ingår exempelvis mink, men det finns väldigt knapphändiga uppgifter om utsläppen från 
pälsdjursuppfödningen. Det medför att alla beräkningar kan vara uppskattade i underkant.  
 
Det finns fördelar med att man samrötar eftersom man kan få en bättre sammansättning av 
substratet, vilket medför att man får ett större biogasutbyte. Vid gårdsbaserad rötning vinner 
lantbrukarna på att de får ett bättre näringsvärde i gödseln efter rötningen och naturen gynnas 
genom att växtnäringsläckaget till sjöar och vattendrag minimeras. Miljön för de som bor i 
närheten av åkrar där det sprids gödsel får också en positiv effekt eftersom gödseln har en 
mindre benägenhet att lukta på grund av att kväve- och svavelföreningar är ombildat så att det 
inte avgår vid spridningen av biogödseln. Rötgasanläggningar i allmänhet luktar illa eftersom 
de har utsläpp av gas i processen vilket är negativt eftersom det blir en energiförlust i 
systemet och att grannar i närområdet upplever lukten som negativ. Därför är utveckling och 
forskning kring biogasanläggningar viktigt, dels för att minska förlusterna men även för att 
öka intresset hos allmänheten. Den producerade biogödseln är av stor vikt när det gäller 
ekonomin. Eftersom den är spjälkad och lättare för grödorna att ta upp vinner lantbrukaren 
mycket på detta. Lantbrukaren behöver inte sprida lika stora mängder handelsgödsel. När 
lantbrukaren spred stallgödsel på konventionellt sätt var inte gödseln färdigspjälkad och 
därför inte tillgänglig för grödorna. Detta bidrog till övergödningen av de svenska 
vattendragen eftersom de ospjälkade näringsämnena inte kunde tas upp av grödorna och 
följde med regnvattnet ut. 
 
De ekonomiska förutsättningarna för biogasproduktion är viktiga för att undvika 
överdimensionerade anläggningar som producerar mer energi än vad lantbrukaren själv kan 
omsätta. Har man en anläggning som producerar mer energi än vad man kan använda så är det 
kostsamt att sälja den energi till externa intressenter. Ju större anläggning man har desto 
effektivare är den vilket medför lägre energikostnader eftersom investeringskostnaden blir 
mindre jämfört med producerad kWh. 
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Det finns andra åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser från lantbruken även om 
man bibehåller antalet idisslare. Fodersammansättning och gödselhantering kan ändras men är 
dock inte lika effektivt som rötning (Wahlander, 2004). 
 
Vi anser att det är lönsamt att investera i en biogasanläggning om man har ett stort 
energibehov och stor djurproduktion som genererar mycket stallgödsel. Lantbrukaren kan på 
så vis sälja eller använda rötresten som är betydligt bättre och mer värdefullt än stallgödsel. 
Lantbrukaren får då också indirekt gratis energi om man jämför med att köpa energi utifrån. 
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6.  Slutsats 
 
 

• Det går att reducera växthusgaser (metan) i Helsingborg genom rötning av gödsel, 
vilket medför en sjufaldig vinst för miljön. 

 
• Sammansättningen av djurens foder spelar roll vid utbytet av CH4. Även den 

magbildade CH4 går att reducera genom kostsammansättningen. 
 

• Rötning är en god process för att minska utsläppen eftersom den är en god energikälla. 
Rötresten är dessutom ett gott jordförbättringsmedel, vilket medför en minskning av 
handelsgödsel och som leder till minskad övergödning. 

 
• Den ekonomiska vinsten vid rötning är god men sammansättningen av de olika 

energislagen (el resp. värme) är av stor vikt vid val av anläggningens utformning. 
 

• Genom utförda beräkningar visade det sig att lokalisering av de olika lantbruken i 
Helsingborg inte hade någon större betydelse. Transporterna är försumbara i 
Helsingborgs stad eftersom avstånden är så pass korta. Det som är mest relevant är att 
lantbrukets energiförbrukning stämmer bra överens med biogasanläggningens 
energiproduktion.  
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7.  Vidare forskning och utveckling 
 
Vid konventionell rötning blir det energiförluster i systemet och vid rötningen bryts inga 
läkemedel eller pesticider ner som kan anrikas i jorden. Det borde forskas mer om var den 
optimala vattenkvoten är för bakterierna (Svedelius, 2005). Det gäller både stallgödsel och 
avloppsslam.  
 
Något annat som det borde utredas mer om är möjligheten för utveckling av mindre 
gårdsbaserade enheter för energiutvinning. 
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Tabell. A Inventering av djurhållningen i Helsingborg 2005

Id Fastighet Sugga Galt Slaktsvin Kultingar Mjölkkor Dikor, kvigor Tjurar/kött Kalvar Köttdjur Häst Får/getter Värphöns Anka, gäss Mink
14 Allerum 1:12 24
76 Allerum 1:19 17 3 57 20 10

141 Allerum 1:23 20
190 Allerum 11:35 36 4 3
209 Allerum 13:2 2
166 Allerum 14:2 3
193 Allerum 2:5 5
70 Allerum 3:5 16 1 100 100 2 10
48 Allerum 35:1 19

182 Allerum 4:18 3
34 Allerum 4:3 125 140
52 Allerum 5:11 2

191 Allerum 9:2 6
109 Allerum 9:9 1 6
118 Allerum 2:36 15 2
61 Allerum 5:18 27

155 Benarp 1:31 33
233 Bonnhögen 3 6

44 Bröda 1:2 5
125 Bröda 1:2 5
119 Bröda 1:3 16 150 30 12 35
54 Bröda 10:1 1

136 Bröda 8:2 5 13
145 Bårslöv 1:4 4
153 Bårslöv 11:3 2
129 Bårslöv 12:9 6
167 Bårslöv 15:7 5
110 Bårslöv 21:20 36 1 80
228 Bårslöv 21:21 3
175 Bårslöv 7:7 6
21 Bälteberga 1:3 63 62
47 Djuramossa 10:28 2

241 Djuramossa 10:6 7
40 Djuramossa 11:2 30 90 330 2
72 Dompäng 1:3 35 15 15 15
57 Dompäng 3:1 5

181 Döshult 10:1 3
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Tabell. A Inventering av djurhållningen i Helsingborg 2005

Id Fastighet Sugga Galt Slaktsvin Kultingar Mjölkkor Dikor, kvigor Tjurar/kött Kalvar Köttdjur Häst Får/getter Värphöns Anka, gäss Mink
183 Döshult1:2 2 3
69 Döshult 4:27 6
96 Ekshus 3:7 4 17 1

184 Fastmårup 4:18 1 2 20 9
92 Fastmårup 4:2 27 38

210 Fjäresatd 9:45 1 6
31 Fjärestad 11:1 1
49 Fjärestad 11:2 2

201 Fjärestad 17:2 3 20
Fjärestad 5:1 15

199 Fjärestad 7:19 5
143 Fjärestad 7:22 4
126 Fjärestad 7:46 1 10
64 Fjärestad 7:48 2 2

254 Fjärestad 7:56 2
253 Fjärestad 9:33 3 20
93 Fjäretstad 24:10 2

164 Fjärrestad 9:44 35
8 Fleninge 15:39 2

211 Fleninge 16:4 15 17
227 Fleninge 23:3 2 20
230 Fleninge 24:33 10
108 Fleninge 28:6 2
116 Fleninge 49:4 5
188 Fleninge 50:3 1 1
162 Fleninge 53:2 6
63 Fleninge 54:3 2
46 Fleningetorp 1:23 630

252 Fleningetorp 10:1 2
30 Fleninge 27:16 3

2 Fleninge 21:14 2
215 Fleninge 29:2 2 20 1 1
71 Fleninge 5:3 10 4

176 Frillestad 10:4 6
90 Frillestad 11:12 4
51 Frillestad 11:24 8
60 Frillestad 11:29 5
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Tabell. A Inventering av djurhållningen i Helsingborg 2005

Id Fastighet Sugga Galt Slaktsvin Kultingar Mjölkkor Dikor, kvigor Tjurar/kött Kalvar Köttdjur Häst Får/getter Värphöns Anka, gäss Mink
165 Frillestad 11:30 9 2 2 66 10
85 Frillestad 11:31 4
50 Frillestad 14:14 2
43 Frillestad 16:12 4

139 Frillestad 16:14 4
83 Frillestad 16:16 3

171 Frillestad 17:3 4
265 Frillestad 19:43 111
186 Frillestad 2:16 5
101 Frillestad 20:7 2
222 Frillestad 23:1 21
67 Frillestad 5:1 2
17 Gluggstorp 1:77 2
36 Gluggstorp 1:85 4 5

107 Gluggstorp 11:2 2
203 Gluggstorp 5:2 22 4 6 1
87 Grönbetet 1 86

244 Gultarp 4:14 4
38 Gultarp 4:21 3 4 3
15 Gultarp 4:35 956 1800

106 Gunnarlunda 36:36 3 3 10
226 Gunnarlunda 36:38 6

10 Görarp 2:1 40
152 Görarp 2:4 3
259 Hasslarp 1:29 4 20
131 Hasslarp 1:31 21

86 Hasslarp 1:4 80
216 Hittarp 17:38 15
204 Hjortshög 5:13 1
18 Hjortshög 1:17 175 8 840

Hjortshög 17:15 4
172 Hjortshög 19:17 5
194 Hjortshög 2:13 3
243 Hjortshög 20:27 3 16
28 Hjortshög 21:13 4
89 Hjortshög 4:1 5

251 Hjortshög 9:18 5
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Tabell. A Inventering av djurhållningen i Helsingborg 2005

Id Fastighet Sugga Galt Slaktsvin Kultingar Mjölkkor Dikor, kvigor Tjurar/kött Kalvar Köttdjur Häst Får/getter Värphöns Anka, gäss Mink
75 Husensjö 9:27 25

238 Hyllstorp 3:7 4
104 Hässlunda 11:8 2
77 Hässlunda 18:2 4

147 Hässlunda 18:3 2
245 Hässlunda 37:15 65 370 4
88 Hässlunda 37:40 40
84 Hässlunda 37:44 34 15 40

128 Hässlunda 37:47 1
197 Hästlunda 37:23 90
91 Höghult 1:1 1000

IRAK 3 57 459 103
221 Katslösa 1:12 13
224 Katslösa 1:4 3
114 Katslösa 10:21 14
53 Katslösa 13:1 4

161 Katslösa 18:1 18
237 Katslösa 8:4 4
261 Kattarp 13:6 6 6
236 Kingelstad 12:18 1 7
105 Kingelstad 14:13 4 4 19 4 3
95 Kingelstad 2:16 15
97 Kingelstad 2:26 11

157 Kingelstad 20:6 3
137 Kingelstad 24:2 100
208 Kingelstad 26:2 1
115 Kingelstad 27:1 1185 2000
180 Kingelstad 5:21 4
140 Kingelstad 5:24 8

Kingelstad 6:11 3000
196 Kristinelund 2:3 12 22 6
168 Kristinelund 2:7 2
169 Kropp 1:1 2
100 Kropp 1:2 3
232 Kropp 1:3 1
122 Kulla Gunnarpstorps 1:21 4
151 Kvistofta 1:23 5
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Tabell. A Inventering av djurhållningen i Helsingborg 2005

Id Fastighet Sugga Galt Slaktsvin Kultingar Mjölkkor Dikor, kvigor Tjurar/kött Kalvar Köttdjur Häst Får/getter Värphöns Anka, gäss Mink
124 Kvistofta 2:16 20
239 Kvistofta 32:3 4
123 Kvistofta 15:1 25 30 30
260 Källstorp 1:1 2
132 Laröd 2:197 5
39 Laröd 52:2 75 2

219 Laröd 52:2 7
217 Laröd 55:1 21
25 Ljungberga 3:1 4
41 Ljungberga 3:1 3

Lydeslund 2:1 45
26 Lydestad 18:1 4

117 Lydestad 18:1 100 16
120 Lydestad 18:1 6
185 Lydestad 18:1 1
200 Lydestad 2:17 4
149 Lydinge 1:4 800 12
74 Lydinge 1:6 5

150 Långeberga 3:3 13
7 Mjöhult 4:1 2 2

160 Mossagården 7:13 10
112 Myrap 1:5 3
146 Mörarp 5:1 5 5 5
66 Norra Vallåkra 2:23 1 22

263 Norra Vallåkra 3:17 3
148 Norra Vallåkra 4:20 130
156 Norra Vallåkra 6:1 7
247 Norrbölinge 1:6 48
229 Nötabo 1:4 2
37 Olstorp 2:3 7 8 20

170 Olstorp 4:27 42 120
163 Ormastorp 1:27 2
127 Ormastorp 13:12 3
192 Ormastorp 15:14 2
178 Ormastorp 15:16 1 10

3 Ormastorp 18:2 3
174 Ormastorp 4:10 4 8
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Tabell. A Inventering av djurhållningen i Helsingborg 2005

Id Fastighet Sugga Galt Slaktsvin Kultingar Mjölkkor Dikor, kvigor Tjurar/kött Kalvar Köttdjur Häst Får/getter Värphöns Anka, gäss Mink
202 Ormastorp 7:12 2

5 Ormastorp 8:11 1
22 Ormastorp 8:13 2 2

240 Ormastorp 8:21 15
98 Ormastorp 13:16 7 6
20 Ottarp 4:18 5
94 Ottarp1:2 102 7 70

195 Pilshult 1:3 15
179 Påarp 9:1 6 28
198 Pålsjö 1:1 40
68 Pålsjö 3:18 20
19 Ramlösa 8:1 20 15 13 5 70 2
1 Rosendal 2:1 20

27 Rosendal 2:1 260 235 25
13 Rosenlund 1:12 170000
24 Rosenlund 1:4 2 25
45 Rya 11:3 39
12 Rycketofta 4:10 9

103 Rycketofta 4:6 3
102 Rycketofta 5:9 6
23 Rönnarp 11:1 7 17 20
58 Rönnarp 2:24 2
9 Rönnarp 2:25 2 3 2

207 Rönnarp 4:2 1 7 6
55 Rönnarp 8:3 2 2

Sekretessbelagd 30 11 10 8
79 Skoggömmaregården 3:7 950

135 Skoghus 3:3 46
159 Skoghus 2:2 2

32 Skoghus 3:10 1 1
242 Svedberg 23:4 2
11 Svedberg 26:1 5 15

212 Svedberg 29:1 3
235 Svedberg 4:12 7
214 Svedberg 23:2 2
177 Södra Vallåkra 13:1 3 15 10
16 Tollarp 1:2 16
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Tabell. A Inventering av djurhållningen i Helsingborg 2005

Id Fastighet Sugga Galt Slaktsvin Kultingar Mjölkkor Dikor, kvigor Tjurar/kött Kalvar Köttdjur Häst Får/getter Värphöns Anka, gäss Mink
262 Tollarp 10:2 2
134 Tornhult 2:13 1
138 Tornhult 2:15 2
246 Tursköp 1:6 3
133 Tånga 2:11 3
35 Tånga 4:16 5

121 Tånga 4:33 3
99 Tånga 4:7 13
33 Tånga 5:23 3

173 Tånga 6:7 44 12
73 Tånga 1:2 35

206 Utvälinge 10:3 3
144 Utvälinge 8:10 2
248 Vasatorp 1:1 19
250 Videröra 1:20 72 515
234 Videröra 1:28 2
256 Väla 7:4 6
255 Väla Gård 1 11
223 Välinge 22:4 5
257 Välingtorp 5:27 4 10

4 Välluv 3:55 5
158 Välluv 3:60 2 15 4
142 Välluv 3:9 2
258 Västraby 23:1 280 140 420 10 50
205 Yndesäte 2:4 26 34
187 Ödåkra 1:5 7
225 Ödåkra 2:3 13
264 Ödåkra 4:450 25
62 Ödåkra3:3 4

213 Örby 18:1 4
220 Örby 18:1 9
80 Örby 20:1 10
82 Örby 20:3 3
56 Örby 21:2 4
29 Örby 22:4 5
59 Östra Ramlösa 1:24 14

218 Östra Ramlösa 5:3 12
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Tabell. A Inventering av djurhållningen i Helsingborg 2005

Id Fastighet Sugga Galt Slaktsvin Kultingar Mjölkkor Dikor, kvigor Tjurar/kött Kalvar Köttdjur Häst Får/getter Värphöns Anka, gäss Mink
Fredriksdals friluftsmuseum 3 1 7 4 8 35
Summa 3042 13 9909 630 1024 167 16 689 1067 1367 419 170697 73 3000

Det totalt antalet husdjur i 
Helsingborg är 192 113
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