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Sammanfattning
Rapporten presenterar de aktiviteter som genomförts i förstudien ”Utredning av gödselhantering på
kommunala arrendegårdar på Hisingen” under projektperioden augusti 2016 till december 2016.
Målet med förstudien var inventera nuvarande situation och att visa på olika alternativ för att skapa
bättre förutsättningar för en mer miljövänlig och hållbar gödselhantering på Göteborgs Stads
arrendegårdar på Hisingen.
Genom en enkät som Göteborgs Stad och Hushållningssällskapet skickade ut inventerade man och
samlade in information om arrendatorernas nuvarande situation. De flesta arrendatorer hade löst sin
gödselhantering mer eller mindre enkelt och till varierande kostnad, men för flera stora stall (med ca
40 % av alla hästar), var gödselhanteringen en stor kostnad och gödseln gick i allmänhet till
jordförbättring.
En gödselträff anordnades också, dit arrendatorer, producenter/mottagare, odlare samt övriga
intresserade av hästgödsel bjöds in, dels för att få mer kunskap, dels för att skapa kontakter för ett
utökat samarbete. Träffen ledde till förslag på olika lösningar och fler kontakter när det gäller
gödselhantering.
I studien ingick också att undersöka förutsättningarna för en biogasanläggning för eventuell
hantering av hästgödseln på Hisingen. Förslaget blev att man bör fokusera på samrötning av
hästgödsel från de större hästgårdarna med flytande gris och/eller nötgödsel samt eventuellt andra
tillgängliga substrat, och anläggningen bör därför utgå ifrån var detta substrat finns. Eftersom en
investering i en biogasanläggning påverkas mycket av marknaden, bör användningsområde och
försäljningsmöjligheter för energin vara centralt för val av lösning.
I studien diskuteras också andra sätt att tillvarata gödseln, behovet av spridningsareal, förslag på en
gödselförmedling och förbättringar av logistiken kring hanteringen. Förslag ges också på ytterligare
åtgärder för att få en förbättrad hantering av gödseln för en förbättrad ekonomi och för uppfyllande
av miljömålen.

Bakgrund
I Sverige produceras idag stora mängder hästgödsel från uppskattningsvis 360 000 hästar.
Hästgödsel kan bl.a. användas vid jordtillverkning, som substrat i biogasanläggning, som bränsle i
förbränningspanna eller spridas på åkermark som gödselmedel. Hästgödsel ses idag sällan som
en resurs, och för ett antal stallar kan hästgödsel i dag vara ett kostsamt problem. Att hitta
mottagare av hästgödsel är inte alltid enkelt och speciellt svårt är det för stallägare i tätortsnära
miljöer där det ofta saknas lantbrukare och åkermark.
Eftersom det kan vara dyrt och komplicerat att hantera gödsel enligt rådande lagstiftning och
lagring av gödsel kräver stora ytor, finns det behov av att hitta godtagbara ekonomiska och
miljömässiga lösningar, både när det gäller lagring och användning. Gödsel som inte hanteras på
rätt sätt kan leda till utsläpp av växthusgaser, kväve och fosfor, samtidigt som man kan få stora
potentiella miljövinster vid rätt hantering.
De senaste åren har även jordbruksfrågorna uppmärksammats i högre grad hos ledning och politiker i
Göteborgs Stad, vilka därför gett Fastighetskontoret uppdraget att inte bara förvalta
jordbruksmarkerna, utan också om möjligt utveckla ett mer aktivt jordbruk med fokus på miljö,
ekologisk odling och matproduktion. Eftersom Hisingen är ett nitratkänsligt område är därför
omhändertagande av gödsel från rasthagar och stall en angelägen fråga.
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Syfte och mål
Syftet med förstudien är att att kartlägga och komma med förslag på hur gödselhanteringen på de
kommunala arrendegårdarna på Hisingen kan utformas för att på bästa sätt bidra till lokala kretslopp,
lokalt förankrad livsmedelsproduktion och ökad miljömålsuppfyllnad.
Förstudiens mål är ökad kunskap om gödsel, miljö och kretslopp hos berörda parter samt bättre
kontakter mellan producenter och mottagare av gödsel för att underlätta hanteringen och för att
bidra till uppfyllelse av de lokala miljömålen. Målet är också att ha utrett möjligheten att anlägga en
lokal biogasanläggning på någon av kommunens arrendegårdar/arrendemark på Hisingen samt ha
gjort en sammanställning över andra alternativa användningsområden för gödseln, visat på
förbättrad logistik när det gäller gödselhanteringen mm.

Genomförande
Arbetet i projektet startade med en omvärldsanalys med syfte att beskriva olika möjligheter att
använda gödsel för att i första hand få ett fungerande kretslopp.
Vidare gjordes en kartläggning med syfte att få en överblick över och att beskriva arrendatorernas
förutsättningar på Hisingen idag. Kartläggningen gjordes genom en enkät + påminnelse som
skickades ut från Göteborgs Stads Fastighetskontor och Hushållningssällskapet. Göteborgs Stad tog
också telefonkontakt vid eventuella oklarheter.
Med detta som underlag genomfördes därefter en träff med berörda intressenter (djurägare,
hästägare, markägare, växtodling, parkförvaltning, koloniodlare och andra) med syfte att
 Informera om hästgödsel
 Visa hur situationen ser ut idag på Hisingen
 Visa på olika lösningar för gödselhanteringen
 Skapa kontaktytor/nätverk mellan producenter/mottagare av gödsel
 Fånga upp frågeställningar och behov från arrendatorerna
En biogassatsning utreddes och värderades och behovet av areal för produktion av foder samt
spridning av gödsel analyserades.

Resultat
Resultat enkät
En enkät med en presentation av projektet och med ett antal frågor (bilaga 1) skickades ut till
samtliga 114 arrendatorer på Hisingen. Underlaget till enkäten hämtades i princip från en liknande
enkät gjord i projektet ”Hästgödsel i Kretslopp – Sjuhärad”, detta för att utnyttja erfarenheterna från
det projektet när det gällde vilka frågor som visade sig vara relevanta. 95 arrendatorer svarade, vilket
motsvarar en svarsfrekvens på 83 %. Nedan följer en redovisning av svaren på enkäten.

Antal djur och krav på spridningsareal
Antalet djur bland de arrendatorer som Göteborgs stad har på Hisingen är sammanfattade i tabell 1.
Antal hektar (ha) spridningsareal som minst behövs för att få avsättning för stallgödseln beräknas
genom att 22 kg fosfor per hektar i form av stallgödsel får tillföras per år. Hur mycket fosfor
respektive djurslag antas utsöndra finns angivet i bilaga 8 till förordningen SJVFS 2004:62.
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Tabell 1. Antal djur på Göteborgs stads arrendegårdar på Hisingen (enligt enkätsvar 2016)

Djurslag

Antal

Krav på spridningsareal enligt
SJVFS 2004:62.

Nötkreatur
Korna antas mjölka 8000 kg
mjölk/år.

770 varav hälften antas vara
mjölkkor och resten köttdjur

385 st*15,9 kg P/ko =6121 kg P
385 st*3,1 kg P/ko= 1194 kg P

566
106
3 (1 100 enligt muntliga
uppgifter)
Ca 100
Okänd mängd, troligen ett
mindre antal

566*8,9= 5037 kg P
106*1,5=159 kg P
1,9*1100=2090 kg P

Resten av djuren antas vara
kviga/stut 1-12 mån
Hästar (stora)
Får (inkl. 1,8 lamm/tacka)
Grisar (antagit 3,5 omg/plats)
Fjäderfä
Strutsar
Totalt behov av spridningsareal
för gödsel

100*0,15= 15 kg P
Antas ha försumbar påverkan på
behovet av spridningsareal
Summa: 14 616 kg P
Krav på spridningsareal:
14 616 (kg P)/22 (kg P/ha) = ca
664 ha

Beräkningen i tabell 1 visar att kravet på spridningsareal är ca 664 hektar, för de verksamheter som
svarat på enkäten. Tillgången på spridningsareal i form av åker eller betesmark var enligt enkätsvaren
ca 1940 hektar. Det är således inte brist på spridningsareal utan det finns mycket goda
förutsättningar för att avsätta all organisk gödsel på åker eller betesmark inom Göteborgs Stads
arrendemark på Hisingen. Djurhållningen skulle t o m kunna fördubblas och det skulle ändå finnas
tillräckligt med spridningsareal baserat på kraven från Jordbruksverket, förutsatt att all mark
tillfördes stallgödsel från antingen betande djur eller stallgödselspridare.

Problem med avsättningen av hästgödsel
Av de svarande har tio arrendatorer angett att de har problem med avsättning med hästgödseln. Nio
av dessa sprider inte gödseln på egen mark och anger den höga kostnaden för avsättningen som det
största problemet. Den tionde har tekniska problem på gården vilket försvårar avsättningen.
Omfattningen på problemet vad gäller gödselmängder mm är beskrivet i tabell 2.
En viktig synpunkt är att alla arrendatorer som anser sig ha problem med avsättning av gödseln är
öppna för att byta strömedel, om detta skulle förenkla eller göra helhetslösningen billigare för dem!
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Tabell 2. Omfattning av ”problemgödseln” på Hisingen (enligt enkätsvar)

Mängd
Antal arrendatorer som har angett att de har
problem med avsättning av gödsel p.g.a. höga
kostnader

9 st.

Mängd hästgödsel på de gårdar som angett att
de har problem p.g.a. höga kostnader

207 hästar * 5 ton/häst= 1035 ton hästgödsela

Mängd fosfor i ”problemgödsel”

207 hästar *8,9 kg/häst= 1842 kg Pa

Krav på spridningsareal för ”problemgödseln”

1842/22= 84 hektara

Strömedel i ”problemgödseln”

Spån, torv, halm- eller träpellets

a

Beräkningen är baserad på uppgifter från förordningen om miljöhänsyn i jordbruket vad gäller
växtnäring (SJVFS 2004:62).

Lagring av hästgödsel
Av alla arrendatorer med häst (62 st av 95 svarande) uppgav tre gårdar med vardera två hästar att de
inte har någon anordning för lagring av hästgödsel (container, platta eller vagn/kärra). Övriga
arrendatorer hade någon sorts gödselanläggning. Hästgödseln lagras i allt från en vecka till fyra år
innan spridning. 44 gårdar uppgav en lagringstid för gödseln. Sex gårdar lagrade gödseln i mindre än
en månad innan den hämtades av en mottagare. Majoriteten av arrendatorerna med hästar lagrade
gödseln i 7-12 månader. Om gödsel ska användas för produktion av biogas är det en fördel om den
inte lagras mer än ca 1 månad för att den inte ska förlora i energivärde.

Figur 1. Lagringstid för hästgödsel på Göteborgs stads arrendegårdar på Hisingen, 2016.

Grödor på arrendemark
De grödor som odlas på arrendemarkerna är främst vall och spannmål, och på de mindre
fastigheterna (0-2 ha) odlas även potatis och grönsaker. Hästgödsel kan tillföras alla dessa grödor,
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men passar bäst att tillföras i vårbruk inför sådd av spannmål med insådd av vall, eftersom vallen
även tar upp näring som mineraliseras sent på hösten.

Kunskap om gödselfrågor
I enkäten fick arrendatorerna själva skatta sin egen kunskapsnivå vad gäller gödsel i skalan 1-5 (5=
mkt god kunskap). 52 av de 95 (54 %) som svarade på enkäten svarade på frågan och det var främst
arrendatorer med häst som svarade.
De svarande ansåg sig ha relativt god kunskap om gödsel och betygsatte sin kunskap till i genomsnitt
3,6 (median 4).

Resultat gödselträff
En träff ordnades i slutet av oktober på Göteborg Horse Park dit hästhållare, jordbrukare,
trädgårdsodlare och övriga gödselintresserade var välkomna (se inbjudan, bilaga 2). Kallelse gjordes
genom utskick per post, genom sociala medier, genom projektledarens nätverk samt genom LRF
Västra Götalands nyhetsbrev i vilket projektledaren också skrev ett referat om träffen. Ett 50-tal
personer från de olika kategorierna kom, och de lyssnade först på några korta föredrag runt
hästgödsel. Därefter följde mingelfika med tid för diskussioner, detta för att skapa kontakter mellan
producenter och mottagare av gödsel samt övriga och för att lyfta aktuella frågor ur ett
Hisingsperspektiv. För att underlätta för hästhållare och odlare att hitta varandra fanns också en
karta där de som ville bli av med gödsel fick sätta en röd nål på sin fastighet, medan personer som
var intresserade av att ta emot gödsel markerade sin fastighet med en grön nål, se bild nedan.
På så sätt synliggjordes för deltagarna
var gödsel fanns och vem som kunde ta
emot den. Det fanns också
kontaktuppgifter till mottagare av
gödsel, och flera hästhållare tog
kontakt med dem under mötet, medan
andra tog med sig uppgifterna för en
senare kontakt. På mötet delades även
ut en broschyr med information om
hästgödsel, framtagen i projektet
Hästgödsel i Kretslopp – Sjuhärad.
Denna var i många stycken även
relevant för träffens deltagare. Diskussionerna på mötet ledde till att flera lokala problem lyftes och
att ett antal olika förslag på lösningar ventilerades. Flera jordbrukare framförde behovet av
mellanlagring av gödsel centralt nära spridningsställena.

Förutsättningar för biogasproduktion av hästgödseln
I biogasutredningen har vi utgått ifrån tidigare och upparbetad kunskap avseende biogaspotentialer
och tekniker för biogasproduktion med gödsel som substrat. Det gör att torrötning inte är aktuellt
utan produktionen av biogas sker i en kontinuerlig våt biogasprocess i samrötning med nötgödsel
(även grisgödsel är möjligt). Tidigare erfarenheter och utredningar visar på att just den tekniken är
bra när det gäller biogasproduktion av hästgödsel om den ska hanteras småskaligt och lokalt (Olsson,
Andersson et al. 2014). Det har gjorts flera utredningar avseende hästgödsel till biogas, där både
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mängder, tekniker och biogaspotentialer har utretts. En bra sammanställning av vad som gjort finns
från Högskolan i Gävle (Eriksson, Hadin et al. 2015). Även tidigare utredning avseende hela
Göteborgsregionen där 2200 hästar inventerades på större hästgårdar (över 10 hästar) i regionen,
resulterade i förslaget att gödseln skulle samrötas med matavfall i en kontinuerlig biogasanläggning. I
denna beskrivning av Hisingens förutsättningar har därför en kontinuerlig biogasproduktion i
samrötning med nötgödsel beräknats framförallt på grund av nedanstående anledningar:
 Kontinuerlig rötning med hästgödsel och flytgödsel av gris och/eller nöt förekommer och
tekniken är beprövad
 Befintliga kommersiella tekniklösningar av torrötning är dyra
 Torrötningstekniken har varit svår att applicera småskaligt
 Samrötning mellan gödselslag är fördelaktigt utifrån gasproduktion och
subventionsmöjligheter

Beskrivning av biogassystemet
Ett kontinuerligt biogassystem innehåller oftast det som illustreras i figur 2. I systemet ingår en
förbehandling (blandningsbrunn och fastgödselinmatning) som ibland utgörs av befintliga enheter,
t.ex. en pumpbrunn. I huvudrötkammare och efterrötkammare sker gasproduktionen. En gaspanna,
främst för internt värmebehov, och en fackla för möjlig förbränning av överskottsgas är
förbränningsenheter på anläggningen. Rågasen hanteras på lantbruksbaserade biogasanläggningar
vanligen i en kraftvärmeenhet där ca 30 % av energiinnehållet blir el och ca 50 % av energiinnehållet
kan tillvaratas som överskottsvärme – vanligen vattenburen. Det finns också andra sätt att avsätta
gasen såsom direktförbränning och uppgradering. I systemet kan också ett externt gaslager ingå.

Figur 2. Biogassystem med förbehandling, huvudrötkammare, efterrötkammare, gaspanna och Kraftvärme
enhet. Blå ram anger enheter som inte ingår i beräkningarna i kalkylen (Illustration David Hårsmar, Rådgivarna i
Sjuhärad).
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Biogasberäkning
Beräkningen avser en biogasanläggning som rötar en del av den gödsel som finns på Hisingen, det är
mest sannolikt att börja med en enhet som antingen kan växa och/eller kan leda till att flera liknande
anläggningar byggs, eller att gödsel och biogödsel hanteras i en större central anläggning.
Substratet utgörs av hästgödsel från de ca 200 hästar som anges i utredningen. De ger upphov till ca
2000 m3 gödsel årligen. I vikt beräknas detta vara ca 700 ton (tidigare densitetsanalyser ger en
densitet på ca 300 kg/m3). All gödsel är strödd med halmpellets eller liknande strömedel. Den
biogaspotential som används i beräkningen är 200 m3 CH4/ton VS (Olsson, Andersson et al. 2014,
Mattsson, Karlsson et al. 2015). Det gör att varje ton hästgödsel bidrar med 420 kWh i
rågasproduktion. Hästgödseln blandas med 3 000 ton nötflytgödsel som förutsätts finnas på plats.
På VS basis (d.v.s. gödselns innehåll av organiskt material, volatile solids på engelska), är förhållandet
mellan hästgödseln och flytgödseln i anläggningen 50/50. Ts (torrsubstans) -halten blir ca 12 % i
substratet vilket är maximalt möjlig pumpbarhet om det ska kunna göras utan större driftstörningar
och kostnader. Uppehållstiden är satt till 40 dagar vilket ger en grundbelastning i anläggningen på ca
2,5 kg VS/m3 och en total rötkammarvolym på ca 450 kubikmeter.
I analysen är kostnaden avsättningsenhet för rågasen, det vill säga kraftvärme enhet/ gaspanna/
värmekulvert/ gasledning etc. inte medräknad, dvs. det som är inom den blåa markeringen i figur 2.
Biogasanläggningens placering är på ett lantbruk där 3000 ton flytgödsel finns, och då anses
befintliga lagringsutrymmen för rötresten att kunna användas. Om inte extra lagringsutrymme finns
tillkommer kostnaden för en extra gödselbrunn, vilket bedöms kosta ca 300 000 kr.

Kalkylen är beräknad med ett investeringsstöd på 40 % som kan motsvara t.ex. lantbrukets
investeringsstöd eller statliga stöd t.ex. Klimatklivet.
Kalkylen (tabell 3) visar vilket produktionspris och slutpris som anläggningen behöver per kWh
producerad rågas för att gå plus/minus noll under hela avskrivningstiden (15 år). Därför är
energipriset satt till att täcka produktionspriset minus gödselgasstödet (det kan dock vara osäkert
hur länge ett gödselgasstöd finns, det är inte säkert att det finns i 15 år). I detta fall blev det 0,55
kr/kWh.
Med angiven substratmängd och kvalité beräknas årsproduktionen till 650 MWh rågas. Av
rågasproduktionen åtgår ca 160 MWh till uppvärmning av anläggningen (Ahlberg-Eliasson 2015).
Resultatet visar då att produktionspriset för en kubikmeter metan blir 7,6 kr och utslaget per kWh är
priset 0,77kr/kWh (gulmarkerat). Det innebär att kostnaden för att få fram rågas som kan försäljas
eller användas externt (uppvärmning borträknad) är 0,77 kr/kWh. Intäktssidan visar då på att med ett
gödselgasstöd på 0,20 kr/kWh (som antas fås på samtlig produktion) behövs en värdering av rågasen
till motsvarande 0,55 kr/kWh för att ge ett nollresultat i kalkylen.
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Tabell 3. Produktionspris och slutpris som anläggningen behöver per kWh producerad rågas för att gå
plus/minus noll under hela avskrivningstiden (15 år)

Biogasberäkning

Typ
Gödsel flyt
+700 ton
fast

Antal ton substrat
3 700

GASPRODUKTION
Substrat mängd (ton)

Ts-halt

CH4/ton TS

CH4 tot

MWh tot

3 700

12,2%

149

66 960

654

Temp C
37

ton/dag
10

Dygn
40

Hästgödsel
Nötflytgödsel

Total volym, m³ Belastning, kg VS/m³ dygn
446
2,4

700 ton
3 000 ton

654 MWh

Gasanvändning, MWh
Rågas
496
158
Intern värme
Extern värme
0

EKONOMI
Investering
Rötningsanläggning
Teknikcontainer
Markanäggning /
Tillstånd och myndighet
Lagringsbehållare Gödsel
Fastgödselhantering
Summa

Kos tna d

2 000 000
500 000
300 000
100 000
500 000
600 000
4 000 000

Drift, personalkostnader m.m.
Personalkostnader
Tillsynsavg
Biogasanläggning
Försäkring
Transport rötrest/gödsel
Summa
El- och uppvärmningskostnader
Elbehov biogasanl.
Värmebehov biogasanl.
Summa

Inves t bi dr 40%

800 000
200 000
120 000
40 000
200 000
240 000
1 600 000

Kva r fi na ns .

1 200 000
300 000
180 000
60 000
300 000
360 000
2 400 000
Enhet
kr/st
kr
kr
kr
kr/ton

kr/kWh
kr/kWh

År a vs kri vn.

Rä nta

Kos tna d/å r

15
15
15
15
15
15

3%
3%
3%
3%
3%
3%

99 200
24 800
14 880
4 960
24 800
29 760
198 400

Ant
1,0
1
1
1
700

á-pris
70 000
5 000
48 000
10 000
30

Kostnad/år
70 000
5 000
48 000
10 000
21 000
154 000

56 294
130 840

0,50
-

22 897
0
22 897

Totalkostnad kr/år

405 547

Produktionskostnad netto kr/Nm³ CH4
Produktionskostnad netto
kr/kWh
Intäkter
Försåld rågas
Gödselgasstöd
Summa

7,57
0,77
Enhet
kr/kWh
kr/ton

Resultat (med investeringsstöd)
Resultat på insatt kapital %

Ant
523 359
654 199

á-pris
0,55
0,20

Summa
287 848
130 840
418 687

13 141
0,5%
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Känslighetsanalys
En översiktlig känslighetsanalys är genomförd i tabell 4. Syftet med den är att ge en bild över vad som
påverkar olika ekonomiska parametrar. Känslighetsanalysen är genomförd i tre scenarios; A leder
generellt till ett bättre ekonomiskt resultat och B till en generellt sämre ekonomiskt resultat. Normal
är det scenario som presenterats ovan.
Tabell 4. Beskrivning av scenarios i känslighetsanalysen

Scenario
Investering

A
1 Milj Kr billigare

Normal
4 Milj Kr

Ränta
Avskrivningstid
Gödselgasstöd
Rörliga kostnader
Substrat

2%
30 år
0,4 kr/kWh
91 000 kr billigare/ år
365 ton matavfall
årligen

3%
15 år
0,2 kr/kWh
Enligt kalkyl
Enligt kalkyl

B
Uteblivet
investeringsstöd
6%
10 år
Uteblir
91 000 kr dyrare/år
350 ton hästgödsel
mindre

De ekonomiska parametrarna som är utvärderade i känslighetsanalysen är:
 Produktionskostnader per kWh rågas som går att försälja, det vill säga rågasproduktionen
minus internt värmebehov
 Årligt resultat, det vill säga nettoresultatet efter avskrivningar.
 Återbetalningstiden för biogasanläggningen

Produktionskostnad kr/kWh rågas till försäljning
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Investering

Ränta

Avskrivningstid
A

Gödselgasstöd

NORMAL

Rörliga kostnader

Substratmängd

B

Figur 3. Produktionskostnader för olika scenarios, y-axeln visar produktionskostnaden i kr/kWh rågas.

För produktionskostnaden (figur 3) per kWh rågas som går att försälja påverkar investering,
avskrivningstid, rörliga kostnader och substratmängd mest. Generellt gäller att produktionspriser
över 50 öre/kWh är för höga för att biogasproduktion över huvud taget ska vara intressant att gå
vidare med. Nivån är markerad med ett streck i känslighetsanalysen. Det vill säga inte ens Ascenariot kommer under den ”kostnadsgränsen” vid någon av beräkningarna.
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Årligt resultat kr/år
8%
6%
4%
2%
0%
-2%

Investering

Ränta

Avskrivningstid

Gödselgasstöd

Rörliga kostnader

Substratmängd

-4%
-6%
A

NORMAL

B

Figur 1. Årligt resultat i % för tre scenarios- Y-axeln visar på resultatet i %.

För det årliga resultatet (givet 0,55 öre/kWh rågas som går att försälja) ger samtliga förändringar
enligt scenario B ett minusresultat (figur 4). Gödselgasstödet påverkar det årliga resultatet mest, och
det är också vad befintliga biogasanläggningar upplever. Ett ökat gödselgasstöd med bibehållen
gasproduktion är mycket viktigt. Även substratmängden påverkar, främst för att matavfallet som
tillsätts höjer belastningen och den volymetriska gasproduktionen. Då matavfallet (eller annat
liknande substrat) inte får gödselgasstöd så missgynnas dessa typer av substrat jämfört med
gödselsubstrat om förutsättningarna i övrigt är lika. Det vill säga det lönar sig mer att höja
gödselandelen i substratmixen.
Avseende återbetalningstiden (figur 5) är det viktigast att hålla nere investeringsnivån och de rörliga
kostnaderna. Även att jobba med effektiv biogasproduktion (substratmängd) är viktigt för att kunna
producera mesta möjliga gas på gjorda investering.

Återbetalningstid år
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Investering

Ränta

Avskrivningstid
A

Gödselgasstöd

NORMAL

Figur 2. Återbetalningstiden (år) (y-axeln) för tre scenarios.
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B

Rörliga kostnader

Substratmängd

Marknaden för energiproduktionen
Att bedöma marknaden för en biogasanläggning på generell basis är svårt då resultatet är beroende
av flera olika parametrar, av vilka några visas i känslighetsanalysen. Rådet är att avvakta med en
marknadsutredning tills man är mera klar med vilken typ av och var man kan placera en
biogasanläggning. Här kommer en sammanställning över energikonverteringsmöjligheter som är
viktiga att tänka på i marknadsanalysen.

Försäljning av värme
Biogasen kan direkt förbrännas i en gaspanna. Värmen transportereras därefter oftast i vattenburen
form till slutkund. I vissa fall kan rågasen transporteras i gasledning direkt till slutkund. De enheter
som behövs för lönsamhet är vanligen växthus, industrier eller helårsbostäder, t.ex. äldreboende
eller hyreshus. Vad som möjliggör direkt värmeförsäljning, om kunden har en hög betalningsvilja,
beror oftast på något av följande: i) behov av energi året runt, ii) höga eller medelhöga effektbehov i
förhållande till årsförbrukning, iii) behov av högvärdig värme, t.ex. i form av ånga
Vad som oftast slår sönder kalkylen avseende värmeproduktion är:
1) Alternativa uppvärmningsmetoder är billigare, t.ex. konvertering till flis eller bergvärmepump
2) Avståndet till förbrukaren, kulvert och styr- och reglerenheter blir för dyra
3) Gaslager behövs som blir stora = dyra, i förhållande till produktionsmängd.

Försäljning av el
Den vanligaste tekniken på befintliga lantbruksbaserade biogasanläggningar i Sverige är att förbränna
rågasen i en så kallad kraftvärmeenhet (CHP) för produktion av el och värme (Hadders 2013). En
kraftvärmeenhet till systemet beräknas kosta mellan 500 000 kr och 1000 000 kr. Vanlig
elverkningsgrad är ca 30 %. Det som främst talar för en CHP-lösning är om det finns stort internt eloch värmebehov, då värmen som alstras är vattenburen och dyr att konvertera. Värmen produceras
konstant och följer gasproduktionen över dygnen och året, därför blir hanteringen av värmen
(ackumulatortankar och värmeväxlingssystem) centrala i lösningen. Erfarenhetsmässigt är det också
detta som fel- och/eller underdimensioneras i biogasanläggningarna och tenderar att anläggningarna
blir dyrare än planerat.
Försäljningen av el går däremot oftast utan problem, och vissa producenter har riktigt bra avtal med
lokala elhandelsföretag som vill profilera sin miljövänlighet. I beräkningsexemplet ovan skulle
elproduktionen uppgå till 150 000- 200 000 kWh el årligen, vilket är ungefär 50-100 % mer el än vad
motsvarande robotgård (mjölkgård med ca 60 kor) behöver årligen.

Uppgradering av rågas
Den teknik som de flesta tror på i framtiden för lantbruksbaserade biogasanläggningar är
uppgradering av rågasen till fordonsgaskvalitet. Tyvärr är teknikutvecklingen inte framme ännu och
det har inte visats att småskaliga och prismässigt intressanta lösningar fungerar. Det finns dock ett
par tekniker som prövas för närvarande. Vad som är viktigt att tänka på är att uppgraderad gas även
behöver trycksättas och transporteras innan försäljning. En färdig uppgraderad gas kan injiceras
direkt i naturgasnätet, vilket kommer bli en konkurrensfördel för kommande anläggningar som
placeras nära befintliga gasnät.
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Rågasen kan även transporteras i gasledning innan uppgradering (så görs t.ex. i Biogas Dalsland), och
även det är en framtida teknikutveckling för mindre biogasanläggningar. Centralt i dessa system är
förutom gasledningens placering och dragning också torkning av rågasen vilket kan vara tekniskt
svårt och relativt dyrt.
Sammanfattning biogas
 Det är svårt att få en biogasanläggning ekonomisk enligt aktuella priser. Ytterligare värden
såsom management i gödselhanteringssystemen behöver också kunna värderas
 Anläggningen kräver någon form av investeringsstöd
 En biogasanläggning som hanterar hästgödseln på Hisingen bör fokusera på samrötning av
hästgödsel från de större hästgårdarna, med flytande gris- och/eller nötgödsel samt
eventuellt andra tillgängliga substrat. Anläggningen bör därför utgå ifrån var det finns
tillgänglig flytgödsel att röta
 Utred framtida logistik för att samla in hästgödseln effektivt. Värdet på varje ton hästgödsel
i gödselgassystemet är ca 80 kr, vilket är intressant att ha med i värdet av logistik
 Investeringsnivåer, substrat och rörliga kostnader är viktigast att ha koll på när en
biogasanläggning ska utredas
 En investering i en biogasanläggning påverkas mycket av marknaden, därför bör hur och vad
energin kan användas/försäljas vara central för val av lösning.

Förutsättningar för effektiv gödsellogistik
En effektiv gödsellogistik är viktig om gödsel ska samlas in till en central biogasanläggning eller köras
till spridningsenheter. I ett examensarbete från Chalmers (Guldbrand, H, Brännström, C., 2016) har
man definierat ett antal faktorer som påverkar logistiken när det gäller gödseltransporter. Idag ser
gödselhanteringen mycket olika ut för de olika stallen och alternativen är begränsade. De faktorer
som identifierats som viktigast vid hantering av hästgödsel (oavsett hur gödseln skall användas) är
följande:














Geografisk placering av stallen
Varierande insamlingsfrekvens
Varierande storlek på stallen
Maxlasten vid transport avgörs av vikten, inte volymen
Lastning från lagringsplats till lastbärare
Varierande framkomlighet på vägarna
Utrymme vid lagringsplatsen
Ojämn mark vid lagringsplatsen
Estetiska krav på lagringsplats
Gödselns egenskaper vid lagring
Väderförhållanden
Gödselkvalitet
Lagstiftning kring lagringskapacitet

Dessa faktorer begränsar eller möjliggör en effektiv logistik. Begränsningar som identifierats är bland
annat planeringssvårigheter, val av lastbärare och fordon samt lagringsplats. Nyckelparametrar, så
som frekvens, vikt och avstånd bör beräknas, och samlastningsmöjligheter bör ses över. Förslagsvis
bör de stora stallen använda sig av en containerlösning, och för de små stallen skulle två system
kunna användas; kärl - eller storsäckssystem. Dessa gör det möjligt att utnyttja maximal fyllnadsgrad
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på lastbärarna och möjliggör samlastning med gödseln från flera stall. En fast insamlingsfrekvens
möjliggör ett jämnare flöde och underlättar för planering och eventuell samlastning.

Andra alternativa användningsområden för hästgödsel
All gödsel kommer, bl.a. av praktiska orsaker, att den har andra användningsområden och av
kostnadsskäl, inte att spridas direkt på odlingsmark, och att tillverka biogas av gödseln kommer heller
inte att vara aktuellt för alla arrendatorer, dels beroende på gödselmängder och/eller läge, dels
beroende på vilket strö man använder. Dessutom måste även rötresterna spridas på något sätt.
Nedan är listat ett antal användningsområden för hästgödsel/rötrester.
 All hästgödsel får användas i ekologiskt och KRAV-certifierat jordbruk
 Hästgödsel som förbränns i en avfallspanna centralt eller på gården. Här kan dock EUregler om att hästgödsel är en animalisk biprodukt vara en bromsande faktor. Dispens
behövs. Askan från förbränningen kan återföras till åkermark
 Hästgödsel som pelleterad gödning för skogsmark, åkermark och odling. Det finns idéer
om att blanda hästgödsel och t.ex. aska från biobränsleförbränning och pelletera
blandningen för att skapa en lagringsstabil produkt med säkerställt näringsinnehåll som
kan förvaras i allt från små- till storsäck
 Snabbkompostering i container (2-4 dagar), t.ex. Aerobic Fermentor, där slutprodukten
hygieniserats och antingen blir jord, strö eller bränsle. Tekniken har testats på dispens
(definitionen av hästgödsel som avfall gör det problematiskt med tillstånd) bl.a. i
Eskilstuna kommun
 Hästgödsel som jordförbättring till trädgårdsbranschen och andra odlare
 ”Renare” hästgödsel, t.ex från tävlingsboxar där hästen bara står en kortare tid, kan
användas som strö i djupströbäddar till t.ex. köttdjur
 Karbonisering av hästgödsel. Slutprodukten är ett kolliknande pulver, Biokol, som kan
användas som jordförbättringsmedel, aktivt kol mm. och har den stora fördelen att man
binder upp kol långsiktigt i marken, som en kolsänka
 Hästgödsel kan användas i champinjonodlingar
 Man kan genom slangar leda värmen från gödselstacken och använda den t.ex. för
uppvärmning. Nackdelen är att man leder bort värme från komposteringsprocessen
vilket medför att den tar längre tid, och hur värmer man när man inte har någon gödsel?
 Färsk hästgödsel kan användas i drivbänk – varmbänk (odling av gurka och tomat t.ex.)

Arealbehov för Göteborg stads arrendegårdar
På Göteborg stads arrendegårdar på Hisingen finns enligt enkätsvaren ca 1 940 hektar och utöver
detta finns mark ägd av privatpersoner och företag. Enligt beräkningarna i tabell 4 behövs
sammantaget 1 641 ton hö och 310 ton havre per häst och år (användningen av havre till häst
sjunker dock numera). Med en genomsnittlig skörd på 6 ton hö respektive 5 ton havre per hektar,
innebär det ett behov av totalt ca 384 hektar åker för att tillgodose hästarna på arrendegårdarna
med foder. Det finns även andra husdjur på arrendegårdarna som behöver foder, men det framstår
rätt tydligt att djurtätheten på Hisingen är låg och det finns goda möjligheter att producera allt foder
lokalt och även sprida all organisk gödsel på åker eller betesmark.
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Tabell 5. Översiktlig beräkning av behov av areal för produktion av foder för hästhållningen på Göteborg stads
arrendegårdar

Foderkonsumtion fritidshäst

Hö

Havre

Dygnsförbrukning

8 kg/dygn

1,5 kg/dygn

Årsförbrukning/häst

2,9 ton

548 kg

Årsförbrukning 566 hästar

1641 ton

310 ton

Behov av areal för produktion
av foder till 566 hästar

274 hektar

110 hektar

Diskussion
Hästgödsel måste ses som en resurs – inte ett problem! Förstudien visar, att hanteringen av
hästgödseln på Göteborgs Stads arrendegårdar på Hisingen idag inte är optimal, och en hel del av
gödseln skulle kunna utnyttjas bättre ur miljö- och resurssynpunkt. Gödseln kan bidra med näring till
livsmedels- och/eller foderproduktion och även medverka till att åkermarkens långsiktiga bördighet
bevaras vad gäller mullhalt och innehåll av makro- och mikronäringsämnen. Majoriteten av
arrendatorerna löser sin gödselhantering så att gödseln återförs till åker- eller betesmark, men
gödseln från flera stora hästhållare (oftast de största, med upp till 40 % av hästarna) skickas dock till
jordförbättring eller förbränning och detta är förknippat med stora kostnader, samtidigt som mycket
näring riskerar att försvinna ur kretsloppet. Om Göteborgs Stad vill uppnå en ekonomisk och
miljömässigt hållbar användning av hästgödseln så att inte vissa marker utarmas på näring medan
det samlas för mycket näring på andra (som rasthagar mm), bör ett helhetsgrepp tas så att
användning av hästgödsel sker på odlingsbar mark och inte till jordförbättring. Ett par faktorer som
måste beaktas i det arbetet är följande:

Dålig kunskap om gödsel och gödselhantering
Det finns fortfarande mycket fördomar och okunskap om hästgödsel, både bland lantbrukare och
hästägare, men även hos vissa miljöinspektörer. Exempel:
 Hästgödsel innehåller inte mycket näring (stämmer inte, beror på strö, mockningsmetoder,
lagring mm). Den kan innehålla lika mycket näring som fastgödsel från kor)
 Träbaserade strömedel är giftiga för marken och växterna och bryts inte ner på mycket lång
tid (stämmer inte, är inte giftigt och strö från lövträd bryts i princip ner lika snabbt som halm,
däremot tar barrströ längre tid )
 Djupströbäddar får inte räknas in i gödsellagringsytan (stämmer inte)
Det finns även en dålig kunskap om lagar, regler och bestämmelser runt gödsel och gödselhantering
hos alltför många, även om de som besvarade enkäten ansåg sig vara relativt kunniga.
Miljöinspektörer i Sjuhärad med inriktning lantbruk uppger att de tar med broschyren ”Hästgödsel en resurs” ut vid de tillsynsinspektioner de gör hos lantbrukare.De upplever att de behövde verktyg
att använda i sin dialog med stall/hästägare för att öka deras kunskap om hur hästgödsel får
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hanteras. Vi tror också att man skulle behöva gå ut med mer information, kanske i form av en
anpassad broschyr på samma sätt som i Sjuhärad.

Vad kan stallen göra själva?
Vi tror att stallen skulle vinna på att ta ett mer strategiskt grepp om sin gödselhantering, bl a genom
att på ett bättre sätt kvalitetssäkra den. De borde använda strömaterial som t.ex. halmpellets,
hackad halm och/eller torv för att göra gödseln mer attraktiv. Det framkom också i enkäten att folk
var villiga att göra detta om det minskade kostnaderna och ökade möjligheten att bli av med gödseln.
Fler och bättre kontakter med lantbrukare för att bli av med gödseln är också en faktor som kan
underlätta gödselhanteringen. Enligt uträkningar i projektet Hästgödsel i Kretslopp – Sjuhärad skulle
detta kunna förbättra lönsamheten för både lantbrukare och stallägare då dessa förändringar
beräknas leda till:
 minskade kostnader för hantering av gödsel hos stallägaren med 30-50%
 minskade kostnader för inköp av konstgödsel hos lantbrukaren med 5-15%
Här skulle man kunna använda ett webbverktyg (snart publicerat på SP) som togs fram i projektet
Hästgödsel i kretslopp - Sjuhärad för att visa på gödselns verkliga värde och de kostnader
hanteringen medför. Om man väljer att använda gödseln till biogas är värdet på varje ton
hästgödsel i gödselgassystemet ca 80 kr.

Problem med definitionen av hästgödsel
Hästgödsel är dels kategoriserat som ett avfall enligt avfallsförordningen, dels klassat som ett
kategori 2-material enligt lagstiftningen om animaliska biprodukter, vilket leder till att specifik
hantering krävs vid omhändertagande (om det inte går direkt till en slutanvändare). Detta gör att det
krävs speciella tillstånd för att t.ex. bränna hästgödsel.

Annat
Det framkom på gödselträffen att kommunen eventuellt kommer att bygga ett badland på Säve
flygplats. Tävlingsverksamheten på Göteborg Horse Park med islandshästar och galoppörer, alldeles
intill flygplatsen, genererar mycket gödsel som nästan enbart består av strö och tas om hand till en
mycket stor kostnad varje år. Den skulle kanske – ihop med liknande gödsel från andra stall, t.ex.
Åby, som har samma problem, t.ex. kunna användas för att värma upp en sådan anläggning.

Förslag på fortsatt arbete
Investera i gödsellagring nära odlarna
Hästgödsel är ett bra gödselmedel som innehåller stora mängder av främst kalium och fosfor, men
även en del kväve, mikronäringsämnen och mullämnen. Under gödselmötet på Göteborgs
galoppbana framkom att det fanns ett intresse av att ta emot hästgödsel. Det saknades dock
lagringsplatser för mellanlagring av gödseln, vilket är nödvändigt eftersom hela Hisingen är ett
nitratkänsligt område vilket innebär att man inte kan lägga en gödselstuka på åkern för senare
spridning. Det är relativt billigt att gjuta en gödselplatta, uppskattningsvis 100 000 kr, men om
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arrendatorerna har ettåriga arrenden vågar de inte investera i dessa. För att lösa problemet skulle
Göteborgs stad antingen:
 Gjuta och bekosta lagringsplattor i fält efter samråd med odlare och hästhållare. Kostnaden
fördelas på arrendet med lämplig avskrivningstid. Fördelen med att bygga gödselplattor nära
åkern är att det effektiviserar gödselspridningen då det inte blir några längre vägtransporter
när gödselspridaren ska fyllas. Det sparar tid för jordbrukaren och olägenheterna med
köbildning och jord på vägarna minskar med färre traktorer på vägarna. Vidare minskar
problem med flugor och eventuell lukt om gödselstacken läggs i fält, en bit från bostäder
 Alternativt investera i containers som ställs upp på gården. Då bör man tänka på logistiken så
att man använder rätt sorts containers med rätt volym och i rätt modell för att underlätta
tömningen från stallet, hämtning/lämning, tömning mm
 Om möjligt erbjuda längre arrendekontrakt (ex 10 år) så att företagarna vågar investera i en
lagringsplatta eller i andra åtgärder på längre sikt
 Gjuta en lagringsplatta med stödmurar intill ett kolonilottsområde. Gödseln ligger då och
komposteras nära odlingarna och blir en resurs för den lokala grönsaksproduktionen, kanske
även för rabatter mm? En möjlighet är dessutom att ordna en kurs/träff där ni dels berättar
om den komposterade gödseln, dels berättar om möjligheterna att använda färsk hästgödsel
i en s.k. varmbänk, en sorts miniväxthus, som möjliggör tidigare odling av grönsaker på
våren.

Främja affärsutveckling och utökat samarbete mellan hästhållare och odlare
Sammanställningen av enkäten visar att den tillgängliga arealen för stallgödsel är mycket större än
behovet av spridningsareal (enligt Jordbruksverkets regler), och all gödsel kan således återföras till
marken lokalt. Beräkningarna visar också att det finns tillräckligt med areal för att producera foder åt
alla hästar som finns på arrendegårdarna på Hisingen, vilket gör det möjligt att ha ett lokalt kretslopp
där gödseln från djuren på Hisingen används för att producera foder. Det finns därmed goda
affärsmöjligheter för odlare som vill samarbeta hästhållare. För att få igång en bredare
affärsverksamhet med en större produktion av lokalt foder (t.ex. grovfoder, spannmål och
foderhalm), och omhändertagande av gödsel krävs en större förståelse hos odlarna för hästhållarnas
behov och vad de är villiga att betala och tvärtom. Vi föreslår därför att det arrangeras en eller flera
workshops för att skapa förståelse för de olika intressenternas behov och för att visa på olika
samarbetsmöjligheter när det gäller foder, strömedel och gödsel. Det kan också finnas möjlighet till
samarbete med trädgårdsföreningar för både hästhållare (gödseln) och lantbrukare (för
gödseltransporter, halm för marktäckning och dylikt). Kanske kan en sådan dialog delfinansieras med
hjälp av medel från ”Lokalt ledd utveckling genom Leader”?

Markkartera arrendemarken
Eftersom det finns en risk för utarmning av arrendemarken vid nuvarande djurhållning där gödsel
inte tillförs efter behov utan ibland inte alls, skulle man behöva markkartera. Det finns ett stort värde
av att känna till markens pH samt innehåll av växtnäringsämnen som fosfor, kalium, magnesium och
kalcium. Detta påverkar gödslingsbehovet och ligger till grund för en växtodlingsplan. En
markkartering bör genomföras vart 10:e år för att bevaka eventuella förändringar av
näringsinnehållet i marken. Det finns möjlighet att komplettera med en jordartsanalys, vilket kan
vara användbart i samband med att viss arrendemark p.g.a. jordarten värderas högre än annan, och
för att naturgödsel tillför mullbildande material, vilket är extra eftertraktat på viss a typer av jordar.
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Utreda andra sätt att använda gödseln
Se förslag på olika användningsområden för hästgödsel under Resultat omvärldsanalys.

Skapa förmedlingstjänst inklusive information
Förmedlingstjänster mellan stall/hästägare och lantbrukare vad gäller hästgödselhantering är ett sätt
att få samarbete när det gäller hästgödsel, men själva samordningsuppdraget behöver ett
ekonomiskt incitament för att fungera över tid. En förmedlingstjänst kan t.ex. till en början byggas
upp på Fastighetskontoret, annars finns möjlighet för lokala aktörer, typ Hästföretagarna i
Göteborgsregionen, att på t ex konsult - eller projektbasis förmedla och sy ihop samarbetsavtal
mellan stallägare/lantbrukare. Denna funktion skull även kunna använda de verktyg som togs fram i
projektet Hästgödsel i kretslopp - Sjuhärad (Alonzo, 2016), t.ex. mallen för det skrivna gödselavtalet,
broschyren (anpassad till lokala förhållanden), webbverktyget och även på annat sätt informera om
hästgödsel och vad som gäller vid hanteringen av den.

Utöka samarbete kring logistik
Som nämnts tidigare är logistiken ett område som går att arbeta mycket mer med, dels för att minska
kostnaderna, dels för att minska miljöpåverkan genom färre och effektivare transporter. Idag pågår
ett projekt om gödsellogistik på Chalmers dotterbolag SSPA, och projektledningen är mycket
intresserad av ett samarbete med Göteborgs Stad och hästägare runt Göteborg.

Referenser
Ahlberg-Eliasson, K. (2015). Slutrapport Utvärdering av biogasanläggningar på Gårdsnivå. H. förbund.
www.hushallningssallskapet.se.
Alonzo, Y., Henriksson, G. 2016. Hästgödsel i kretslopp - Sjuhärad. SP Rapport 2016_57.
Assarsson, A. Benjaminsson, A. Jansson, L. Alexandersson and K. Thorell (2014). Co-digestion of horse
manure and liquid manure at farms scale biogas plant. Report 51, Recycling & Organic Waste, JTISwedish Insitute of Agricultural and Environmental Engineering. Uppsala, Sweden.
Eriksson, O., Å. Hadin, J. Hennessy and D. Jonsson (2015). Hästkrafter och hästnäring-hållbara
systemlösningar för biogas och biogödsel. FoU-Rapport Nr 43. H. i. Gävle.
http://www.hig.se/Ext/Sv/Forskning/Publikationer.html.
Guldbrand, H., Brännström, C. 2016 ”Logistik och hantering av hästgödsel”. Examensarbete
Chalmers.
Hadders, G. (2013). Kraftvärmeproduktionen vid fyra lantbruksbaserade biogasanläggningar. Rapport
i projektet "Utvärdering av biogasanläggningar på gårdsnivå". H. Förbund.
Hammar, M., (2001). ”Ekonomiska konsekvenser av olika hanteringssystem för hästgödsel”. JTIrapport, Teknik för lantbruket 90, Uppsala.
Mattsson, M., N. Karlsson and S. Bergström Nilsson (2015). Biogas från Hästgödsel i Halland. H. S.
Högskolan i Halmstad. http://www.hh.se/set/forskning/bless.273.html, 2016-11-22.
Olsson, H., J. Andersson, M. Edström, G. Rogstrand, P.-O. Persson, L. Andersson, S. Bobeck, S.
Assarsson, A. Benjaminsson, A. Jansson, L. Alexandersson and K. Thorell (2014). Co-digestion of horse
manure and liquid manure at farms scale biogas plant. Report 51, Recycling & Organic Waste, JTISwedish Insitute of Agricultural and Environmental Engineering. Uppsala, Sweden.

19

20

21

22

