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Sammanfattning
Rapporten presenterar resultatet av de aktiviteter som genomförts i förstudien ”Gödselhantering på
Göteborgs Stads arrendegårdar i södra och östra Göteborg” under perioden augusti 2018 till februari 2019.
Målet med förstudien var att inventera nuvarande situation och visa på olika alternativ för att skapa bättre
förutsättningar för en mer miljövänlig och hållbar gödselhantering på Göteborgs Stads arrendegårdar i östra
och södra delar av kommunen. Arrendatorerna kontaktades via epost/brev och uppföljande telefonsamtal.
På detta sätt insamlades uppgifter om arrendatorernas situation gällande eventuellt överskott av gödsel eller
önskemål om att ta emot gödsel.
Under förstudien framkom att hästägarna hade löst gödselhanteringen på olika sätt. Flera hästhållare ansåg
att kostnaden för gödselhanteringen var hög och de uppfattade att avsättning av gödsel var ett problem. De
hästägare som uppgav att gödseln var ett problem, hade sammantaget 182 hästar vilka enligt Jordbruksverket
spridningsregler kräver 74 hektars spridningsareal. Problemet är således begränsat, även om de enskilda
gårdarna kan uppleva problemet som både stort och kostsamt.
Samtidigt finns flera arrendatorer, både lantbrukare och grönsaksodlare, som är intresserade av att ta emot
gödsel. Några arrendatorer var intresserade av att sköta en kompost. Undersökningen visade att det totalt sett
finns ett stort överskott av mark på arrendegårdarna där hästgödsel från andra arrendegårdar skulle kunna
spridas. Följande faktorer kan ha försvårat avsättningen av hästgödsel:
1. Hästhållarna känner inte till vilka odlare som är intresserade av att ta emot gödsel och vice versa.
2. Överskottet av gödsel finns främst i södra delar av Göteborg, medan majoriteten av den tillgängliga
åkermarken finns i nordöstra delen.
3. Det saknas plattor för mellanlagring av stallgödsel nära möjliga mottagare av gödsel.
Förstudien har undersökt möjligheterna att etablera en biogasanläggning för att behandla delar av hästgödseln från arrendegårdarna. Fördelarna med att röta hästgödseln är att energin i gödseln tas till vara, risken för
lustgasavgång från lager med hästgödsel minskar samt att gödseln blir lättare att sprida jämnt i fält. Nackdelen är att hästgödseln blir utspädd (beroende på val av substrat), vilket kan öka spridningskostnaderna när
den ska spridas på åkermark. Beräkningarna visar att det finns möjligheter att driva en biogasanläggning
som rötar en blandning av fettavskiljarslam och hästgödsel. För att få ett positivt ekonomiskt resultat för
biogasanläggningen behöver dock anläggningen ta ut en mottagningsavgift för både fettavskiljarslammet och
hästgödseln (50–100 kr/ton). Det behövs också ett investeringsstöd på 40%.
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Bakgrund
Göteborgs Stad arrenderar ut fastigheter till ett flertal arrendatorer med bl.a. hästverksamhet. Flera av
dessa gårdar har problem med avsättning av hästgödseln och det är inte alltid den återförs till åker- eller
trädgårdsmark. Hästgödsel är en resurs som rätt hanterad och använd kan vara till nytta i samhället även
när det gäller stadsnära hästhållning som i Göteborgs Stad. Göteborg Stad gav därför i uppdrag åt Hushållningssällskapet Halland och Sjuhärad att genomföra en undersökning om tillgången och efterfrågan på
stallgödsel på Göteborgs Stads arrendegårdar för att tydliggöra omfattningen av ett eventuellt gödselöverskott
och möjliggöra lokala lösningar. Under hösten 2018 kontaktades därför 65 arrendatorer i södra och östra
delarna av Göteborgs kommun (ej Hisingen) brevledes med förklaring av projektets syfte och mål samt de
frågor som sedan ställdes vid en telefonintervju (Bilaga 1). Telefonintervjuerna genomfördes under oktober
till och med november 2018. 50 arrendatorer svarade. I rapporten redovisas endast de gårdar som deltagit i
undersökningen. Det var endast arrendatorer med häst som upplevde att de hade problem med avsättningen
för gödseln. Denna förstudie handlar därför till stor del om hantering av hästgödsel på Göteborgs Stads
arrendegårdar i södra och östra Göteborg.
Två träffar med arrendatorer planerades (bilaga 2 & 4), men bara en genomfördes p g a för få anmälda
deltagare. Syftet med mötena var att berätta om resultatet från enkäten, skapa kontaktytor mellan gödselproducenter och möjliga gödselmottagare samt att fånga upp förslag på lösningar för att underlätta avsättning
av gödsel och visa på möjliga lokala lösningar för att hästgödseln ska bli en resurs för arrendegårdarna.
Hushållningssällskapet har även undersökt möjligheterna att bygga en biogasanläggning för rötning av bl.a.
hästgödsel.

Beskrivning av arrendegårdar
Arrendatorerna arrenderade sammantaget 836 ha från Göteborgs Stad. Storleken på arrendena varierade
mellan 0,1 ha (flera arrendatorer) och 68 ha (Stadsdelsförvaltningen i Angered). I konventionellt jordbruksperspektiv är detta relativt små enheter.
I telefonintervjuerna ställdes frågan om hur mycket mark som arrendatorerna brukade, med andra ord kan de
haft tillgång till mer mark än enbart arrendemark från Göteborgs Stad. Sammanlagt uppgav arrendatorerna
att de hade tillgång till ca 921 ha fördelat på 446 ha betesmark och 473 åkermark (tabell 1). Förstudien har
använt sig av de definitioner av åker- och betesmark som finns i ”Föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket” (SJVFS 2004:62) vid beräkningen av tillgången till spridningsareal. När arrendatorerna var
otydliga eller osäkra på om deras mark var ”bete på naturbetesmark” eller ”bete på åkermark” redovisades
marken som bete på naturbetesmark eftersom den tillåtna gödseltillförseln är mer begränsad där. På så sätt
elimineras risken för att förstudien överskattar den tillgängliga spridningsarealen på arrendegårdarna.

Tabell 1: Fördelning mellan grödor och hur stor del av den som skulle kunna utgöra spridningsareal
Gröda

Hektar (ha)

Möjlig spridningsareal (ha)

Bete på betesmark

446

111 (25 % av arealen)

Bete på åker

117

29 (25 % av arealen)

Vall

314

314

Spannmål

20

20

Grönsaker

7

7

Permanenta grödor (bär/humle)

17

0

Summa

921

481

Produktionen av biomassa (skörd) kan variera mellan olika grödor från ca 3 ton/ha på extensivt bete till mer
än 60 ton/ha för en produktiv grönsaksodling. Vall och bete var de dominerande grödorna på arrendegårdarna och på 95 % av gårdarna fanns det gräs i någon form. Det kan finnas stora variationer i utseende och
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egenskaper i begreppet ”Bete på åker”. Det kan variera från högproduktiva betesvallar till rena rasthagar med
obetydligt växttäcke och stor risk för växtnäringsläckage. Projektet har inte försökt få en bild över vad det är
för beten som fanns på arrendegårdarna. För att få en klar bild över det behövs en inventering i fält.
Betesmark får vara underlag för beräkning av tillgänglig spridningsareal i den utsträckning betet utgör foder
för de betande djuren. Det är gödseln som djuren själva sprider som beräknas spridas på betet. I rapporten
har ett antagande gjorts att 25 % av betesmarkerna både på åker
och betesmark kan utgöra spridningsareal.
De permanenta grödorna (totalt 17,4 hektar) är inte inkluderade
i beräkningarna över den tillgängliga spridningsarealen. Det
är möjligt att ge stallgödsel till dessa odlingar, men frigörandet
av växtnäringen i stallgödseln är svårstyrd, vilket kan påverka
kvalitén på exempelvis bär.

Definition Spridningsareal:
Mark stallgödsel får och kan
spridas på. Betesmark i den mån
betet utgör del av djurens foder.

Djurhållning
Ungefär hälften av arrendatorerna har någon sorts djurhållning. I tabell 3 redovisas antalet djur och djurenheter totalt på Göteborgs Stads arrendegårdar. Antalet djur är större i södra delen av kommunen jämfört med
den norra eller östra delen.

Tabell 2. Arrendatorer med och utan djurhållning
Gröda

Antal (st)

%

Arrendatorer utan djur

38

55

Arrendatorer med häst

21

30

Arrendatorer med andra djur

10

15

Tabell 3. Antal djur och djurenheter på arrendegårdarna
Djurslag

Antal

Djurenheter

Häst (stor)

243

243

Mjölkko

66

66

Diko

182

61

Får

201

20

Höns

28

0,3

Lama

1

Summa

390

Djurantalet på gårdarna kan variera under året och även mellan åren. Exempelvis skickar några arrendatorer
iväg sina hästar på sommarbete till annan mark, medan en arrendator tar emot polisens hästar på sommarbete på sina marker. Fyra av arrendatorerna funderade på att ändra sin hästhållning framöver. Någon funderar
på att minska sin verksamhet, en annan vill skaffa häst igen, medan en tredje vill kunna hålla häst hela året
och överväger att bygga ut.

Behov av spridningsareal
Stallgödselns innehåll av fosfor reglerar behovet av spridningsareal, d v s den areal som krävs för att sprida
gödseln på ett miljömässigt bra sätt. Maximalt 22 kg fosfor från organisk gödsel får spridas per hektar per år
i snitt över en femårsperiod. Med andra ord får 110 kg fosfor per hektar läggas från stallgödsel totalt under en
femårsperiod.
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Jordbruksverkets beräkningsverktyg VERA har används för att beräkna den totala utsöndringen av fosfor från
samtliga djur på arrendegårdarna. Enligt beräkningarna utsöndrade djuren sammantaget 5801 kg fosfor per
år (tabell 4). VERA-beräkningarna bifogas i bilaga 3. Behovet av spridningsareal blir då: 5801 kg fosfor/22
kg fosfor per hektar= 264 hektar. Enligt enkäten fanns totalt 479 hektar spridningsareal (tabell 1). Det finns
således betydligt spridningsareal att tillgå än vad lagen kräver.

Tabell 4. Behov av spridningsareal
Djurslag

antal

kg P i gödsel/djur

Summa kg P/år

Häst (stor)

243

8,9

2163

Mjölkko

66

17,4

1148

Diko

182

12

2184

Får

201

1,5

302

Höns

28

0,15

4

Totalt kg P/år

5801

Krav spridningsareal

264

Jordbruksverkets schabloner (Jordbruksverket, 2018) har använts för att beräkna mängd hästgödsel per
hektar som får spridas. Regelverket skiljer på fosforutsöndring från stora hästar (> 500 kg) och små (<500
kg). Projektet har antagit att alla rapporterade hästar i studien är stora för att inte underskatta behovet av
spridningsareal. Hästgödsel beräknas innehålla 15 kg fosfor per 10 ton fastgödsel, vilket med regeln om max
22 kg fosfor per hektar och år ger en giva på 14,67 ton fastgödsel per hektar och år. Om hästgödsel läggs en
gång under en femårig växtföljd motsvarar det en gödselgiva på 73,5 ton per hektar. I praktiken är det vanligt
att 15–30 ton hästgödsel per hektar sprids en till två gånger under en femårig växtföljd.
Begränsningar på hur mycket stallgödsel som får läggas på åkermark gäller endast för jordbruksföretag. Flera
hästhållare och grönsaksodlare i undersökningen klassas inte som jordbruksföretag. För verksamheter som
inte är jordbruksföretag men använder hästgödsel finns inga fasta gränser vad gäller näringstillförsel, utan för
dessa verksamheter gäller endast de allmänna hänsynsreglerna, i kapitel 2 i miljöbalken.

Hästhagarnas skötsel
Att mocka hagar har framför allt två syften: att minska risken för växtnäringsläckage och att minska parasittrycket i hagarna. Vid intervjuerna uppgav 43% av hästhållarna att de mockade sina hagar. Det fanns en
tendens till att arrendatorer med flera hästar per hektar mockade sina hagar.

Lagring av gödsel
Under intervjustudien framkom att arrendatorerna hade olika metoder för att lagra sin hästgödsel. De flesta
lagrade gödseln på en betongplatta eller i en container. En av hästhållarna höll sina hästar på en djupströbädd
som gödslades ut en gång per år. Två hästhållare, med tre respektive sju hästar, angav att de lagrade gödseln
i plastsäckar. Båda upplevde gödselhanteringen som mycket tung och hade problem med avsättningen av
gödseln.
Lagringstiden för gödseln varierade mellan en månad och åtta år. Det vanligaste var att gödsellagret tömdes
en till två gånger per år. Hästhållaren som lagrade gödseln i upp till åtta år upplevde det som ett problem att
bli av med gödseln.

Avsättning för gödsel
10 av 21 hästhållande arrendatorer (48%) uppgav att de inte hade problem med avsättningen av hästgödseln.
Djurens gödsel spreds på egen eller grannarnas mark. 11 av 21 hästhållare (52%) uppgav att de upplevde
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problem med avsättningen av sin hästgödsel. De 11 hästhållarna hade tillsammans 182 hästar vilket motsvarar
75 % av hästarna i undersökningen. De upplevde att det både var en hög kostnad för att bli av med gödseln
och svårt att hitta mottagare. För dessa 182 hästar krävs 74 hektar spridningsareal.
Åtta hästhållare redogjorde för sin kostnad för att bli av med gödsel. Kostnaden varierade från 134 till 3 333
kr/häst och år (figur 1). Det fanns inget samband mellan antalet hästar och kostnad per häst för gödselhanteringen. De som inte hade en prisuppgift, uppgav att kostnaden för gödselhantering bestod av arbetstid och
dieselförbrukningen vid hanteringen av gödsel.
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Figur 1. Årskostnad för avsättning av hästgödsel på åtta arrendegårdar (2018).

16 av arrendatorerna med häst angav vilket strömedel som användes till djuren. Det vanligaste strömedlet
var spån eller spånpellets (13 st), torv (4 st) och halm/halmpellets (3 st). Sex stycken angav att de varierade
mellan två olika strömedel. Avsättningen av gödseln kan försvåras beroende på val av strömedel. Tre odlare
var intresserade av att ta emot hästgödsel, men ville helst inte ha spån i gödseln. Inga synpunkter framfördes
angående övriga strömedel. Majoriteten (8/11) av de hästhållare som upplevde problem med gödselavsättningen kunde tänka sig att byta strömedel.

Mottagare av gödsel
Flera arrendatorer, både jordbrukare och trädgårdsodlare, var intresserade av att ta emot hästgödsel. Geografiskt sett var efterfrågan på gödsel större i norra delen av kommunen, medan gödselöverskottet var störst i
den södra delen av kommunen. Tre nötköttsproducenter med sammanlagt ca 235 hektar var intresserade av
att ta emot hästgödsel. Deras egen djurhållning krävde knappt 50 hektar spridningsareal, vilket innebär att
det där finns ca 120 ha potentiell spridningsareal. En annan arrendator med ca 60 ha kunde tänka sig ta emot
hästgödsel mot en avgift. Hans uppfattning var att det fanns en oförståelse hos hästägarna om kostnaderna
för att hantera fastgödsel.
Tio grönsaks- eller trädgårdsodlare visade stort intresse för att ta emot hästgödsel. Deras sammantagna
odlingsyta var 7 hektar. Odlarna är geografiskt spridda, vilket kan vara en fördel, eftersom arrendatorerna
med hästverksamhet också är geografiskt spridda. Flera hade funderingar kring kompostering och hur de kan
få tag i hästgödsel för att kunna göra sin egen kompost.
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Följande önskemål framfördes från potentiella mottagare:
Trädgårdsodlarna önskade en gödsel fri från frö- och rotogräs samt sniglar.
De flesta önskade en komposterad gödsel.
En odlare önskade en ej komposterad gödsel för användning i varmbänk.
En gjuten betongplatta nära flera odlare. Hästhållarna skulle kunna köra gödseln dit och odlarna kunde
kompostera eller hämta den gödsel de behövde.
 Helst inte spån som strömedel (3 st) utan hellre torv eller halm/halmpellets (4 st).
 Gödsel utan avmaskningsmedel.
 De önskade en gödselleverantör de kunde lita på.





Produktion av biogas
Hästgödsel är ett utmärkt substrat att röta i en biogasanläggning och det finns flera fördelar med att röta en
hästgödsel:








Metan bildas, vilken kan användas för uppvärmning, produktion av el eller fordonsgas.
Växtnäringen i stallgödseln blir mer växttillgänglig.
Minskad avgång av metan och lustgas från lagring av gödseln.
Gödseln blir generellt sett lättare och billigare att sprida jämnt på åkermark jämfört med orötad gödsel.
Minskad grobarhet av eventuella ogräsfrön i gödseln.
Reduktion av eventuella smittor och parasiter i gödseln.
Gödseln kan samrötas med näringsrika substrat som medför att näring i avfall återförs till marken.

Tidigare studier
Det har tidigare genomförts en översiktlig studie som undersökte möjligheterna att röta hästgödsel i
Göteborgsområdet (Wennerberg och Dahlander, 2013). Projektet förordade en faströtningsteknik för att
undvika problem med sten och grus. På Sötåsens Naturbruksgymnasium har det genomförts ett försök med
att samröta nötgödsel med hästgödsel i en kontinuerlig våtrötningsprocess och hästgödselns metanpotential
har även undersökts i laboratoriemiljö. Erfarenheterna från detta projekt visade att metanpotentialen från
hästgödseln var starkt beroende av vilket strömedel som användes. Användningen av halm eller halmpellets
gav dubbelt så mycket gas som vid användning av torv eller spån (per ton torrsubstans). Erfarenheterna från
det praktiska försöket visade att rötning av hästgödsel med halmpellets eller spån var lättare att hantera än
djupströgödsel med långhalm. Vidare innebar användningen av pellets eller spån mindre risk för att grus och
sten följde med gödseln in. Rötningen av hästgödseln ställde högre krav på omröraren i såväl rötkammare
som efterrötkammare jämfört med vid endast rötning av nötflytgödsel. Vid otillräcklig omrörning bildades
svämtäcke i reaktorn eller efterrötkammaren (Olsson m fl, 2014).

Teknikval och substrat
Projektet har utgått från etablerade tekniker, praktiska erfarenheter och vetenskapliga resultat avseende
kostnader för anläggning, slitage, energiåtgång och metanpotential i gödsel. Utredningen har räknat på
möjligheterna att röta hästgödsel i en småskalig, totalomblandad våt process av följande anledningar:
1. Kontinuerlig rötning med hästgödsel i kombination med flytgödsel från andra djurslag förekommer och
tekniken är beprövad.
2. Befintliga kommersiella tekniklösningar för torrötning är dyra.
3. Torrötningstekniken har varit svår att applicera småskaligt.
Beräkningarna har utgått från en möjlig biogasanläggning på eller i närheten av Billdals ridklubb, eftersom
det där enligt enkäten bör finnas 500-600 ton hästgödsel inom ett relativt begränsat geografiskt område.
Beräkningarna har utgått från en våt totalomblandad process. För att röta hästgödsel i en totalomblandad,
våt process måste hästgödseln sönderdelas och spädas med ett flytande substrat, exempelvis vatten. I
utredningen har valts att använda fettavskiljarslam eftersom det är energirikt trots att det till stor del består
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av vatten. Fettavskiljare finns i restauranger med syfte att avlasta avloppsnäten från fett. I Malmö beräknas
det produceras ca 13 000 ton (Mäkelä, 2012) och produktionen av fettavskiljarslam i Göteborg bör vara ännu
större till följd av fler invånare.
Insamling av fettavskiljarslam görs med hjälp av slamsugningsbilar normalt en gång per månad och slammet
består till stor del av varmvatten som används för att lösa upp fettet. Flera faktorer gör fettavskiljarslammet
till ett intressant substrat att blanda med hästgödsel:
1. Processen behöver mycket vatten (ca 2500 ton/år) för att tillverka en flytgödsel av hästgödseln. Den
höga vattenhalten i fettavskiljarslammet är därför en tillgång genom att det medför att inget dricksvatten behöver användas.
2. Fettet i fettavskiljarslammet innehåller mycket energi som är värdefullt i biogasprocessen.
3. Idag betalar entreprenörerna en avgift för att bli av med fettavskiljarslammet. Det finns därmed en
möjlighet att ta ut en mottagningsavgift för fettavskiljarslammet.

Beskrivning av biogassystemet
Det tänkta biogassystemet består av följande delar:
1. Blandningsbrunn med extra teknik för sönderdelning av hästgödsel och frånskiljning av
eventuella föroreningar som sten och grus. Blandningsbrunnen behöver ha en omrörare som kan bryta
eventuellt svämtäcke i blandningsbrunnen samt finfördela fettet som kallnat och flutit upp till ytan i
behållaren.
2. Hygieniseringsteknik, för att upphetta inkommande gödsel och fettavskiljarslam.
3. Rötkammare med god omrörningskapacitet, för att undvika problem med svämtäcke. Här bildas
majoriteten av biogasen.
4. Eventuellt en efterrötkammare för produktion och uppsamling av biogas. Minskar risken för att
metan produceras i lagret med biogödsel.
5. Kraft/värme-enhet för produktion av el och värme.
6. Gaspanna eller fackla för förbränning av gas vid extra värmebehov alternativt förbränning av
överskottsgas eller reparation av kraft/värmeenheten.
En mer detaljerad beskrivning av de olika delarna finns i bilaga 7.

Biogödsel
Efter biogasprocessen lagras biogödseln i en gödselbehållare inför spridning på åkermark. Näringsinnehållet
i biogödseln beräknas bli relativt lågt i och med att näringen i hästgödseln späds ut med vattnet i fettavskiljarslammet. Biogödseln beräknas komma att innehålla 0,3 kg kväve, 0,4 kg fosfor 2,4 kg kalium per ton
biogödsel. Enligt Jordbruksverkets föreskrifter behövs ca 41 hektar för att sprida biogödseln. Det är ingen stor
areal men med tanke på att antalet lantbrukare i området är begränsat kan det bli ett problem. Det är angeläget att hålla ner transportkostnaderna för biogödseln och det är därför viktigt att ha en dialog med de lokala
lantbrukarna för att hitta en lösning som är godtagbar för både biogasanläggningen och lantbrukarna.
Lantbrukarnas intresse för en flytande biogödsel kan bero på:
1. om de redan idag sprider flytande organisk gödning och därför har spridningsutrustning
2. om de redan idag sprider organiska gödselmedel och därmed har begränsad med areal för att sprida
ytterligare organiska gödselmedel som exempelvis biogödsel.
Biogödseln behöver lagras i en gödselbrunn som rymmer minst 8 månaders produktion av biogödsel. Det är
lämpligt att bygga en större gödselbrunn, då det medger att biogasanläggningen kan ta in ytterligare substrat,
vilket kan resultera i högre biogasproduktion och näringsinnehåll i biogödseln.

Ekonomiska förutsättningar
De ekonomiska förutsättningarna för exemplet har tagits fram baserad på praktiska erfarenheter från gårdsbaserad biogasproduktion i Sverige. De flesta biogasanläggningar är dock unika, beroende på anpassningar
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för den enskilda anläggningens förutsättningar.
Kalkylen (bilaga 7) är baserad på att biogasanläggningen rötar 600 ton fastgödsel och 2500 ton fettavskiljarslam. Intäkterna består främst av mottagningsavgifter för både fettavskiljarslam och hästgödsel på minst
200 respektive 50 kr/ton. Intäkterna för mottagning av fettavskiljarslam och hästgödsel står för 500 000 kr/
år respektive 30 000 kr/år och är därför avgörande för anläggningens lönsamhet. Intäkter från elproduktionen, efter att biogasanläggningens interna elförbrukning är borträknad, är ca 76 000 kr/år vid ett elpris på 80
öre/kWh (inkl elcertifikat) för internt använd el och 50 öre/kWh för el som säljs ut på nätet. Gödselgasstödet
är beräknat till 20 öre/kWh för den energi som produceras från hästgödseln och det summerar till ca 41 000
kr/år. Det är dock oklart hur länge gödselgasstödet kommer att finnas. Den nuvarande stödformen avslutas år
2023 och om eller vad som kommer efter det är oklart.
De största kostnaderna är investeringskostnaderna. Biogasanläggningens rötkammare har en avskrivningstid
på 20 år, medan praktiska erfarenheter har visat att såväl kraftvärmeenheten och omrörare ofta behöver
ersättas efter drygt fem år och detta belastar kalkylen. Investeringskostnaderna beräknas uppgå till ca
276 000 kr/år. Att sköta anläggningen beräknas genomsnitt ta en timma per dygn och i kalkylen har kostnaden satts till 300 kr/tim för arbetstiden, totalt ca 115 000 kr/per år. Drift och underhåll beräknas kosta ca
70 000 kr/år. Utöver detta tillkommer kostnader för försäkring, tillsyn osv.

Riskanalys
Om gödselgasstödets fortfarande finns kvar i framtiden påverkar ekonomin till viss del på biogasanläggningen. Men störst påverkan har mottagningsavgiften för fettavskiljarslammet är avgörande för biogasanläggningens lönsamhet. Vid en mottagningsavgift på 170 kr/ton går anläggningen mer eller mindre plus minus noll
över en 20-årsperiod, medan en avgift på 200 kr/ton. Med en mottagningsavgift på fettavskiljarslammet på
220 kr/ton beräknas anläggningen sammantaget gå med ca 2 miljon i ackumulerad vinst under en 20-årsperiod. Resultatet påverkas positivt om större volymer fettavskiljarslam rötas.

Diskussion
Det är vanligt att hästgårdar upplever att de har problem med gödselhanteringen och avsättningen av gödseln
upplevs ofta dyr (Alonzo och Henriksson, 2016). Ett annat problem är brist på mark för beteshagar. Intensivt
använda hagar kan medföra att växttäcket blir upptrampat vilket ökar risken för fosforförluster till yt- eller
grundvatten (Parvage 2015). Växttäcket slits ofta extra hårt där djuren ges vatten och foder samt på områden
där djuren går i samband att de tas in eller släpps ut (Söderberg 2013). Det är framför allt under vintertid som
växtnäringsläckaget kan bli stort eftersom det då är mer nederbörd som inte tas upp av växtligheten. För att få
in hästgödsel i kretsloppet och utnyttja gödselns värde föreslår projektet primärt ett utökat samarbete mellan
hästhållare och jordbrukare/trädgårdsodlare.

Samarbete med lantbruk
Det enklaste och ofta billigaste sättet för en hästägare att lösa ett eventuellt gödselöverskott är att samarbeta
med en lantbrukare. Intervjustudien visade att det finns ett överskott av tillgänglig spridningsareal på
åkermark jämfört med tillgången på gödsel, så teoretiskt sett ska det inte vara ett problem med avsättningen
av gödseln. Tillsammans bör parterna kunna hitta en lösning som kan vara gynnsam för båda. Som stöd
för denna process finns mallar för gödselavtal (bilaga 9) och beräkningsmodeller för gödselns värde http://
www.greppa.nu/vara-tjanster/rakna-sjalv/stallgodselkalkyl.html. I modellen kan lantbrukare och hästägare
beräkna gödseln ekonomiska värde beroende på:
1. Näringsinnehåll
2. Gårdens behov av växtnäring, exempelvis om jorden redan innehåller mycket fosfor eller kalium så kan
värdet för dessa näringsämnen anpassas.
3. Långsiktig bördighetseffekt
4. Transportkostnader beroende på sträcka och transportfordon
Generellt passar hästgödselns växtnäringssammansättning bra både till vall och spannmål som är de
dominerande grödorna i området. Det finns flera exempel på lyckade samarbeten i andra områden där
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lantbrukare levererar foder och strömedel till hästägarna och samtidigt tar hand om gödseln som djuren
producerar. Det finns då förutsättningar för ett lokalt kretslopp av näring som både aktörer och miljön kan
tjäna på. Utmaningen kan vara för hästhållare och lantbrukare att hitta varandra samt komma överens om
förutsättningarna för ett eventuellt samarbete. För att underlätta parter att hitta varandra behövs virtuella
mötesplatser som exempelvis grupper på Facebook eller andra medier alternativt fysiska möten. För varaktiga
samarbeten krävs information, förståelse för bådas situation och en vilja att samarbeta. Rent fysiskt kan det
behövas en eller flera täta lagringsplattor (eventuellt med stödmur) för lagring av gödseln inför spridning. Om
Göteborgs Stad väljer att anlägga en eller flera betongplattor för mellanlagring av gödsel, bör platsen väljas i
samråd med odlare så att det blir korta transporter från lagringsplatta och åker. Ett separat arrendeavtal som
reglerar användningen av gödselplattan kan vara aktuellt för att säkerställa att prissättningen för mottagningen av gödseln blir rimlig.

Grönsaksproduktion
Hästgödsel passar bra till grönsaksodling då den tillför marken både näring och jordförbättrande material.
De jordförbättrande egenskaperna bidrar till att jorden får en ökad bördighet och blir mer lättarbetad och
detta kan ge en bättre rotutveckling för grödan. En väl komposterad gödsel är mycket bra att använda inom
trädgårds- och grönsaksodling. För att hästgödsel ska kunna använda i odling och därmed kunna ingå i ett
kretslopp behöver den oftast komposteras på grund av hästgödselns höga andel strö i gödseln. De vanligast
förekommande komposteringsmetoderna är (i) småskalig, aktiv kompostering i vilken komposten återkommande luftas och vänds och (ii) kompostering på åkermark eller betongplatta, en mer inaktiv åtgärd där
gödseln läggs i hög på platta eller åker och mer långsamt komposteras. Den senare metoden passar främst när
gödseln ska spridas på åkermark. I bilaga 6 finns mer information om kompostering.
Flera grönsaksodlare var intresserade av att använda hästgödsel i sin odling. Flera av dessa var även intresserade av att sköta en kompost, gärna med extern hjälp av traktor. För lagring och kompostering saknas idag
ofta en lagringsplats för gödseln om de ska ta emot lite större mängder. Om odlarna visar intresse bör också
dessa vara de bäst lämpade att sköta komposteringsprocessen då det ligger i deras intresse att få till en bra
kompost. En arrendator var intresserad av att ta emot hästgödsel för odling av grönsaker som kunde användas i arrendatorns café-verksamhet.
För att det ska vara intressant för en hästhållare att lämna gödsel till en trädgårdsodlare behöver odlarna
kunna ta emot minst ett bilsläp med gödsel åt gången. Det finns förvisso hästhållare som idag hanterar sin
gödsel i plastsäck, men de vill komma ifrån den hanteringen.
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Rekommendationer för fortsatt arbete
Nedan är förslag på fortsatt arbete när det rör hantering av hästgödsel och avsättningen av denna. Projektet
rekommenderar Göteborgs Stad att:
•

•

•

•
•

•

•
•
•

Årligen arrangera ett dialogmöte med hästhållare, lantbrukare, trädgårdsodlare och kommunen och
genom dessa också underlätta för producenter och mottagare att hitta varandra, tillhandahålla gödselavtal m.m. Under dessa möten kan aktuella frågeställningar diskuteras och information spridas.
I samarbete med gödselmottagare (lantbruk och grönsaksodlare) lokalisera lämpliga ställen för en
betongplatta (eventuellt med stödmur) för mellanlagring eller kompostering av hästgödsel. Ett alternativ är att erbjuda längre arrenden (10 år) så att jordbrukarna själva vågar investera i en gödselplatta.
Markkartera kommunens åkermark och beteshagar för att synliggöra dess innehåll av bl.a. fosfor och
dess fosformättnadsgrad för att hitta eventuella områden med höga halter av fosfor. Kunskapen om
markens innehåll av fosfor kommer sedan att beakta av jordbrukarna och hästhållare när de tillför
gödsel så att de kan tillföra växtnäring efter grödans förväntade behov. Om fosforhalten är hög i beteshagar behöver åtgärder vidtas för att minimera risk för fosforförluster till yt- och grundvatten.
Skötsel av beteshagar och rasthagar kan behöva belysas för hästhållare, till exempel genom markkartering och utbildning i skötsel.
Ha en dialog med berörda arrendatorer (området kring Billdal) angående intresset för att röta hästgödseln i en biogasanläggning (mot en mottagningsavgift på 50-100 kr/ton gödsel). Ett fortsatt arbete för
att utreda möjligheterna för en biogasanläggning kan finansieras genom statligt finansierad biogasrådgivning, som Jordbruksverket upphandlar under 2019.
Ha en dialog med Ragnsells och andra företag som arbetar med att tömma fettavskiljarbrunnar för att
säkerställa tillgång och mottagningsavgift för på fettavskiljarslammet. Den ekonomiska kalkylen är
starkt beroende av en mottagningsavgift främst för fettavskiljarslammet och det är därför viktigt att
säkerställa långsiktiga avtal för detta.
Säkerställa att det aktuella fettavskiljarslammet hämtas från fettavskiljare före avloppet, eftersom det
annars klassas som slam, vilket negativt påverkar förutsättningarna för mottagande lantbruk.
Provröta den aktuella substratblandningen i laboratoriemiljö för att säkerställa att processen fungerar,
exempelvis med hjälp av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).
Ha en dialog med det lokala lantbruket för att undersöka
o om det finns intresse för att ta emot biogödseln och under vilka förutsättningar.
o lämplig placering av en behållare för biogödsel.
o Intresset för att driva en biogasanläggning.
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Bilaga 1. Utskick till arrendatorer

Enkät

Gödselhantering på arrendegårdar i Göteborgs Stad

Du kommer snart bli uppringd och utfrågad om gödselhantering! Enkäten skickas i
förväg så du kan förbereda dig och ta fram ev. siffror. Intervjun tar ca 10 minuter.
Bakgrund: Fastighetskontoret vill göra en förstudie som kan ge förslag bättre utnyttjande av
hästgödseln så att den blir en resurs. En sådan studie har redan gjorts på Hisingen. I Göteborg
arrenderar fastighetskontoret ut mark till flera hästhållare. Kännetecknande för dessa gårdar är att
markarealen är liten och främst används för beteshagar. Gödseln som produceras på gården samlas
ofta i containrar som sedan körs ifrån gården och i värsta fall till deponi i stället för att återföras till
åkrarna. Fastighetskontoret vill utreda om det går att förenkla avsättningen för gödsel inom
kommunen och vill också se över möjligheten att anlägga en lokal biogasanläggning på någon av
kommunens arrendegårdar. På detta sätt kan gödseln även producera energi i form av el och värme.
Hushållningssällskapet har fått i uppdrag att göra denna förstudie.
Kontaktuppgifter
Arrende (fastighet):
Kontakt person
Mail adress
Areal
Betesmark (inte lämplig att plöja)
Naturbete (gödslas inte)
Åkermark (lämplig att plöja)
Bete på åker
Vall
Vårspannmål
Höstspannmål
Oljeväxter (höst/vår)
Trindsäd (ärtor/åkerböna)
Grönsaker
Annat
Djur
Hästar
Kor
Mjölk
Slaktsvin (antal platser)
Suggor
Får
Fjäderfä (antal platser)
Andra djurslag

Hektar (10 000 m2)
Hektar (10 000 m2)

Antal

Fastgödsel

Flytgödsel

Annat

Kött

Om det finns hästar i din verksamhet, var vänlig och fortsätt, annars du kan sluta här.

Sida 1 av 2
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Lagring av hästgödsel
Hur mycket gödsel produceras på gården under ett år?
Fast gödsel (ca m3)
Hur lagras hästgödseln idag?
Typ
Sätt X
Container
Platta
Höjd på ev stödmur
Stuka
Annan lösning

Storlek (enhet) Lagringstid (månad/vecka)
m3
m2
m

Antal tömningar/år

Hur används din gödsel idag?
Sprider på egen mark
Granne som tar emot och sprider (vem):
Avyttrar till någon som hämtar (vem)
Annan användning
Övriga frågor om gödselhantering.
Upplevs det som problem att bli av med hästgödsel
Ungefärliga kostnader för gödselhanteringen (kr/år)
Vad används för strömedel i stallet idag?
Ungefär hur mycket strömedel (m3 eller ton) går åt per år?
Mockar du hagarna?
Skulle det vara möjligt att byta strömedel för att göra det lättare
och/eller billigare att bli av med gödseln?
Bedrivs stallet som näringsverksamhet eller hobbyverksamhet?
Skulle du vara intresserad av att leja ut gödselhanteringen

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Övrigt
Har du några övriga synpunkter eller förslag som rör hästgödsel?

Vill du ha mer information om stallgödsel, och i så fall om vad?

Tack för er deltagande!
Har du frågor kontakta någon av oss i projektet:
Louise Zetterholm, Hushållningssällskapet Halland, tel: 070-001 90 44,
louise.zetterholm@ hushallningssallskapet.se
Margareta Bendroth, Hushållningssällskapet Sjuhärad, tel: 070-644 28 76,
margareta.bendroth@hushallningssallskapet.se
Sara Bergström-Nilsson, Hushållningssällskapet Halland, tel: 073-046 93 18
sara.nilsson@hushallningssallskapet.se
Elsa Ogalde, Jordbruksförvaltare Göteborgs Stad, tel: 031-368 12 17,
elsa.ogalde@fastighet.goteborg.se
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Bilaga 2. Inbjudan till workshop

GÖDSEL - RESURS ELLER PROBLEM?
26 november 18:30 på Billdals Ridklubb
eller

6:e december 18:30 på Angereds Gård
Tillsammans med Hushållningssällskapet Halland genomför Göteborgs stad under hösten 2018 en
förstudie om hur vi kan förbättra och förenkla gödselhanteringen på Göteborgs stads
arrendegårdar. Nu vill vi bjuda in er jordbruksarrendatorer, odlingsföreningar, hästägare,
entreprenörer samt övriga intresserade till ett möte där vi vill diskutera olika möjligheter och
problem när det gäller användning, hantering och värdering av gödseln.

19:30 Mingelfika med diskussion

PROGRAM

för att skapa kontakter mellan
producenter och konsumenter av gödsel
samt övriga intresserade

18:30 till ca 19:30

 Välkomsthälsning - Elsa Ogalde,
jordbruksförvaltare Göteborgs Stad
 Hästgödsel i Kretslopp - Sjuhärad,
Margareta Bendroth,
Hushållningssällskapet
 Gödselhantering på Hisingen 2016 Margareta Bendroth & Sara B Nilsson
Hushållningssällskapet
 Kartläggning av gödselsituationen i
Göteborg – Louise Zetterholm,
Hushållningssällskapet
 Rötning av hästgödsel i
Göteborgsregionen- Sara B Nilsson,
Hushållningssällskapet

20.30–21.00 Nästa steg

Vi summerar dagen och beslutar om hur
vi går vidare?

Anmälan senast den 23 november till
infohalland@hushallningssallskapet.se
eller 035-465 00.
Vid anmälan:
 Ange vilken träff du vill komma på
 Om du vill ta emot eller bli av med
gödsel
 Eventuella allergier

Varmt välkomna!
Göteborgs Stad samt Hushållningssällskapet
Hitta till mötena:
Billdals ridklubb
Letsegårdsvägen 20
427 40 Billdal

Göteborgs Stad Fastighetskontoret
Box 2258
403 14 Göteborg

Angereds Gård
Angereds Gård 1
424 56 Gunnilse

Besöksadress: Postgatan 10
E-post: fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se
15
www.goteborg.se/fastighetskontoret

Tel: 031-365 00 00
Fax: 031-711 35 54

Bilaga 3. Stallbalansberäkning VERA
Schablon 1(8)

Göteborgs Stad

, Tel: 03500000

VERA

År 2018 Alternativ 1 (skapat 2018-11-06)

Utskrivet 2019-02-15

Grunddata om gården
•

Djurhållning
Hästar, stor 243 st
Mjölkkor 72 st
Dikor/amkor 123 st
Vallfodertjur 59 st
Får 201 st

•

Lagringsutrymme
Lagringshöjd på gödselplatta: 1 m
Behållarens medeldjup: 3 m
Outnyttjad behållarvolym flytgödsel: 10 %
Outnyttjad behållarvolym urin: 10 %
Påfyllning under täckning: 100 %
Svämtäcke: 100 %

•

Areal åker och bete
Areal åkermark: 547,1 ha
Areal ogödslat naturbete: 450 ha

Beskrivning av alternativet
Göteborgsstad samtliga djur och marker

Rådgivare: Hushållningssällskapet Halland Louise Zetterholm
Lilla Böslid 146, 305 96 Eldsberga Tel: 070-001 90
44
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Programmet är utvecklat av
Jordbruksverket

Schablon 2(8)

Göteborgs Stad

, Tel: 03500000

VERA

Utskrivet 2019-02-15

År 2018 Alternativ 1 (skapat 2018-11-06)

Växtnäringsinnehåll och växtnäringsvärde per gödselslag
Baseras på stallbalans eller schablonvärden. Justeras utifrån speciella data för djurslaget. Stalloch lagringsförluster är borträknade.
Totalkväve Ammoniumkväve
kg/ton
kg/ton

Fosfor

Kalium

kg/ton

kg/ton

Växtnäringsvärde
kr/ton

Djup

6,2

0,6

1,8

12,0

139,29

Flyt

3,6

1,8

0,5

3,0

52,26

Rådgivare: Hushållningssällskapet Halland Louise Zetterholm
Lilla Böslid 146, 305 96 Eldsberga Tel: 070-001 90
44
17

Programmet är utvecklat av
Jordbruksverket

Schablon 3(8)

Göteborgs Stad

, Tel: 03500000

VERA

Utskrivet 2019-02-15

År 2018 Alternativ 1 (skapat 2018-11-06)

Behov av lagringskapacitet
Förutsättningar: Årsnederbörd 726mm, gödselbehållarnas djup 3 m, typ av täckning: Svämtäcke
100%, 0 m² tak och andra hårdgjorda ytor som avvattnas till gödselbehållare, utgödslingsintervall
för djupströbädd var 0:e månad, eventuellt tillskott av pressvatten från silo och utökning av
mängd på grund av extra vatten till flytgödsel.
Djurslag /
gödselslag

Antal/ Lagrings- Behov av lagringskapacitet vid angiven ts-halt, m³
Mängd tid
FlytUrin
FastKletDjupAndra Andra
mån
gödsel
gödsel gödsel ströflytande fasta
gödsel organis organis
ka
ka
7% ts

0% ts

0% ts

0% ts

29% ts 0% ts

0% ts

Stallgödsel från egna djur
Hästar, stor

243

6

0

2 241

72

8

1 155

151

Dikor/amkor

123

8

0

1 348

Vallfodertjur

59

8

0

542

201

6

0

234

17

886

Mjölkkor

Får

Justering för strömaterial
Urin som lagras med flytgödsel

0

- Djupströgödsel som lagras inne i
stallet
+ Nederbörd i behållare

0
118

1

158

14

+ Nederbörd från tak och andra
hårdgjorda ytor som avvattnas till
behållaren
+ Dräneringsvatten från
gödselplatta
+ Disk- och spolvatten som leds
till behållaren
+ Extra vattentillsats flytgödsel
+ Pressvatten från silo
Delsumma

1 449

5 402

- Omsättningsförluster vid
lagring/kompostering
+ Säkerhetsmarginal
Summa

2 161
145
1 594

3 241

Rådgivare: Hushållningssällskapet Halland Louise Zetterholm
Lilla Böslid 146, 305 96 Eldsberga Tel: 070-001 90
44
18

Programmet är utvecklat av
Jordbruksverket

Schablon 4(8)

Göteborgs Stad

, Tel: 03500000

VERA

Utskrivet 2019-02-15

År 2018 Alternativ 1 (skapat 2018-11-06)

Sammanställning - behov av lagringskapacitet
Gödselmängder hämtas från Behov av lagringskapacitet. I Utbyggnadsbehov jämförs denna
gödselmängd (under lagringstiden) med den befintliga lagringskapaciteten. För flytande gödsel är
även nederbörd under lagringstiden och säkerhetsmarginal inräknat. Ta till stora marginaler vid
eventuell nybyggnation av gödsellager.
Flytgödsel/ Urin/

Andra flytande organiska
Behov av lagringskapacitet,
m³
Befintlig lagringskap, m³

Fastgödsel/ Djupströgödsel/
Andra fasta organiska

1 611

3 241

0

0

Befintlig lagringskap, m²

0

Utbyggnadsbehov, m³

2 395

Utbyggnadsbehov, m²

3 241
3 241

Rådgivare: Hushållningssällskapet Halland Louise Zetterholm
Lilla Böslid 146, 305 96 Eldsberga Tel: 070-001 90
44
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Programmet är utvecklat av
Jordbruksverket

Schablon 5(8)

Göteborgs Stad

, Tel: 03500000

VERA

Utskrivet 2019-02-15

År 2018 Alternativ 1 (skapat 2018-11-06)

Gödselmängd att sprida
Baseras på schablonvärden och är beräknat utifrån: Mängden gödsel som produceras under året
och beräknas hamna i stallet, årsnederbörd 726 mm, gödselbehållarnas djup 3 m, typ av
täckning: Svämtäcke 100%, 0 m² tak och andra hårdgjorda ytor som avvattnas till
gödselbehållare, utgödslingsintervall för djupströbädd var 0:e månad, eventuellt tillskott av
pressvatten från silo och utökning av mängd på grund av extra vatten till flytgödsel 0%.
Djurslag /
gödselslag

Antal/ Stallperiod Gödselmängd att sprida m³
Mängd mån
FlytUrin
FastKletgödsel
gödsel gödsel
7% ts

0% ts

0% ts

0% ts

Djupströgödsel

Andra
flytande
organis
ka

29% ts 0% ts

Andra
fasta
organis
ka
0% ts

Stallgödsel från egna djur
Hästar, stor

243

8

0

2 989

72

8

1 417

185

Dikor/amkor

123

8

0

1 348

Vallfodertjur

59

12

0

813

201

8

0

312

17

1059

Mjölkkor

Får

Justering för strömaterial
Urin som lagras med flytgödsel
+ Nederbörd i behållare

0
222

3

238

22

+ Nederbörd från tak och andra
hårdgjorda ytor som avvattnas till
behållaren
+ Dräneringsvatten från
gödselplatta
+ Disk-, spol- och spillvatten som
leds till behållaren
+ Pressvatten från silo
+ Extra vattentillsats flytgödsel
Delsumma

1 894

6 705

+ Införd stallgödsel och andra
organiska gödselmedel
- Bortförd stallgödsel
- Omsättningsförluster vid
lagring/kompostering

2 682

Summa

1 894

4 023

Gödselmängd att sprida, ton

1 894

2 012

Rådgivare: Hushållningssällskapet Halland Louise Zetterholm
Lilla Böslid 146, 305 96 Eldsberga Tel: 070-001 90
44
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Programmet är utvecklat av
Jordbruksverket

Schablon 6(8)

Göteborgs Stad

, Tel: 03500000

VERA

Utskrivet 2019-02-15

År 2018 Alternativ 1 (skapat 2018-11-06)

Krav på spridningsareal
Förutsättningar: Gården ligger inom nitratkänsligt område. Betesperiod: 4 mån för Hästar, stor
varav 25% på naturbete. Betesperiod: 4 mån för Mjölkkor varav 0% på naturbete. Betesperiod: 4
mån för Dikor/amkor varav 100% på naturbete. Betesperiod: 4 mån för Får varav 50% på
naturbete.
Totalt (åker och bete)
ha

Varav åkermark
ha

Varav betesmark
ha

Beräknat på fosformängd i
stallgödsel (max 22 kg
P/ha)

273

239

34

Beräknat på kvävemängd
(max 170 kg tot-N/ha)

153

138

15

Rådgivare: Hushållningssällskapet Halland Louise Zetterholm
Lilla Böslid 146, 305 96 Eldsberga Tel: 070-001 90
44
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Programmet är utvecklat av
Jordbruksverket

Schablon 7(8)

Göteborgs Stad

, Tel: 03500000

VERA

År 2018 Alternativ 1 (skapat 2018-11-06)

Utskrivet 2019-02-15

Ammoniakförluster i stall och lager samt växttillgängligt kväve
Förutsättningar för beräkning av ammoniakavgång: Mängden kväve i gödseln som beräknas
hamna i stallet, strömedel, utgödslingsintervall för djupströbädd var 0:e mån, lagringsbehållarnas
djup 3 m, typ av täckning: Svämtäcke 100%, påfyllning under täckning 100%, Betesperiod: 4 mån
för Hästar, stor. Betesperiod: 4 mån för Mjölkkor. Betesperiod: 4 mån för Dikor/amkor.
Betesperiod: 4 mån för Får
Flytgödse Urin
kg N/år
l
kg N/år

Fastgödse Kletgödsel Djupströ Andra
kg N/år
l
-gödsel flytande
organis
kg N/år
kg N/år
ka
kg N/år

Andra
fasta
organis
ka
kg N/år

Totalt från egna
djur till
stallgödseln
Nöt

7 663

8 615

Svin

0

0

Övriga

0

12 177

Justeringar
Kväve från
pressvatten

0

Införd organisk
gödsel
Bortförd organisk
gödsel

0

0

Förluster i stall

Rådgivare: Hushållningssällskapet Halland Louise Zetterholm
Lilla Böslid 146, 305 96 Eldsberga Tel: 070-001 90
44
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Programmet är utvecklat av
Jordbruksverket

Schablon 8(8)

Göteborgs Stad

, Tel: 03500000

VERA

År 2018 Alternativ 1 (skapat 2018-11-06)
Nöt

Utskrivet 2019-02-15

536

1 723

Svin

0

0

Övriga

0

1 926

214

2 068

Svin

0

0

Övriga

0

2 598

750

8 314

Kväveinnehåll före
spridning

6 913

12 477

Varav
växttillgängligt
kväve

3 456

1 248

Förluster i lager
Nöt

Summa
kväveförluster

Rådgivare: Hushållningssällskapet Halland Louise Zetterholm
Lilla Böslid 146, 305 96 Eldsberga Tel: 070-001 90
44
23

Programmet är utvecklat av
Jordbruksverket

Bilaga 4. Resultat från workshop
Projektet kallade till möten tre gånger under hösten/vintern 2018: två i Billdal och ett i Angered. Syftet med
mötena var att informera om resultatet i gödselenkäten samt att skapa direktkontakt mellan hästägare och
odlare för att förhoppningsvis på plats kunna lösa eventuella problem med överskott eller underskott av
gödsel. Mötena i Billdal ställdes tyvärr in på grund av för få deltagare. På mötet på Angereds Gård deltog ca
20 personer, huvudsakligen hästägare, men även jordbruksfö-retag, trädgårdsodlare samt representanter för
Hushållningssällskapet och Göteborgs Stad.
Göteborg Stad presenterade bakgrunden till projektet och Hushållningssällskapet presenterade vad som
framkommit i tidigare projekt kring gödselhanteringen i på Hisingen och i Sjuhärad samt vad som framkommit vid telefonintervjuerna i nuvarande projekt. Även förutsättningarna för att anlägga en biogasanläggning i
Göteborgs Stads norra och östra delar redovisades.
Tid gavs på mötet att försöka knyta kontakter för de som ville bli av med gödsel samt de som önskade ta emot
gödsel. En karta där man kunde placera ut var man hade sin verksamhet fanns också så att upprättande av
kontakter kunde underlättas.

Under mötet framförde deltagarna att:
1. Det finns ett intresse hos flera hästägare att ”bli av med gödseln”.
2. Det finns ett intresse av att använda hästgödsel i såväl jordbruket som i trädgårdsodlingen.
3. Det kan behövas fler täta betongplattor utöver de lagringsmöjligheter som redan finns, för lagring av
hästgödsel i närheten av gödselmottagarna.
4. Trädgårdsodlarna behöver (anlita) traktorhjälp för att sköta en eventuell kompost där hästgödsel kan
ingå.
5. Komposten behöver ligga precis intill deras odling för att effektivisera skötsel och undvika transporter.
6. Lantbrukarna framförde till kommunen flera möjliga placeringar av en gödselplatta.
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Bilaga 5. Lagkrav kring hantering och lagring av hästgödsel
Gödsel som lagras oförsiktigt riskerar att läcka bland annat fosfor, ammoniak och nitrat. Därför finns
lagstiftning som reglerar lagring av stallgödsel på jordbruk. Lagarna kring gödsellagring och hante-ring styrs
i tre steg, Miljöbalken, Förordningen 1998:915 och Föreskriften SJVFS 2015:21. Kraven va-rierar i landet,
beroende på hur många djur en verksamhet har samt om den räknas som jordbruksfö-retag. Göteborgs Stad
ligger i det som kallas nitratkänsliga områden.
För hästhållare som inte har jordbruksföretag finns bara
Miljöbalken och den är inte så tydlig. Många hästägare och
grönsaksodlare har verksamheter som tangerar jordbruksverksamhet eftersom de od-lar på åkermark och/eller har djur.

Definition jordbruksföretag:
De som bedriver primärpro-duktion och är taxerade
som jordbruksverksamhet och/
eller söker EU:s direkt-stöd (tex
arealstöd) för jord-brukare

Lagarna kring hästgödsel är inte tydliga. Om hästarna inte
hålls i ett jordbruksföretag så gäller end-ast kap. 2 Miljöbalkens Allmänna hänsynsregler. Allmänna hänsynsregler
går ut på att inte förorena eller orsaka skada på miljön, den
genomsyrar all miljölagstiftning och ett miljökontor kan
ställa vill-kor på en verksamhet med hänvisning till Allmänna
hänsynsreglerna. Miljökontoret ställer då ofta krav på verksamheten som ska motiveras utifrån verksamhetens risk för negativ påverkan på miljön. I praktiken innebär det ofta att liknande krav på stallgödselhantering
på hästhållare ställs som på ett jordbruksföretag har enligt Förordningen 1998:915 och Föreskriften SJVFS
2015:21.
Alla hästhållare ska i princip kunna lagra hästgödseln under den tid det råder spridningsförbud av gödsel. I
Göteborgs Stad är det mellan första november och sista februari, det vill säga fyra månader. Det fungerar att
låta en mottagare av stallgödseln stå för lagringen av gödsel, om verksamheten inte har utrymmet för lagring
själva. Mottagaren ansvarar då för att gödseln lagras på korrekt sätt.
I förordningen 1998:915 finns reglerat att lagringsutrymmet för stallgödsel ska vara utformat så att avrinning
eller läckage till omgivningen inte sker, vilket i praktiken brukar innebära att stallgödsel ska lagras på antingen tät platta, i tät container eller motsvarande anordning.
Vilka lagar som styr avsättning av organiskgödsel beror på slutdestinationen av gödseln. Om gödseln ska
återgå i kretsloppet och återföras till åkermark är det Jordbruksverkets föreskrifter (SJVF 2015:42) som
gäller. I denna föreskrift regleras att om ett jordbruksföretag med mer än 10 hästar lämnar stallgödsel till
annan primärproducent så ska antecknas hur mycket gödsel, till vem och när gödseln lämnas. Ska stallgödseln inte tillbaka till primärproduktionen gäller Avfallsförordningen (2011:924) och Förordningen om
befattning med animaliska biprodukter (SJVFS 2014:43).

25

Bilaga 6. Grunden för kompostering
Kompostering är uppdelat i två steg, det första när mikroorganismer, såsom olika mikrober, bakte-rier,
svampar, mm bryter ner organiskt material under bildande av värme. Komposten sägs ”brinna” då temperaturen i komposten kan bli 60-70o C. Under den här processen krävs tillgång till syre och vatten. Om temperaturen blir tillräckligt hög kan ogräsfrö, växtpatogener och andra oönskade organ-ismer kraftigt reduceras.
Det är den här processen som används i varmbänksodling när ”obrunnen” gödsel läggs i botten och sedan får
brinna och avge värme till odlingen.

Aktiv kompostering
Vid kompostering av hästgödsel sköts komposteringsprocessen noggrant med luftning genom om-rörning
och vattentillförsel så att hela det organiska materialet ska ”brinna”. Ofta finns en bestämd mängd gödsel och
under tiden den ”brinner” rörs komposten om för att tillräckligt med syre ska tillfö-ras. Efter att komposten
har brunnit får den mogna. Komposteringen kan utföras på en tät platta eller på annat sätt där läckagerisken
är låg och där risken för att rotogräs växer in i komposten är li-ten. När komposten har brunnit klart kan den
täckas med exempelvis en presenning.

Kompostering i fält
Fastgödsel som går att stapla till 2 meters höjd, vilket hästgödseln i princip alltid kan, får läggas i kompost
i fält även på jordbruksföretag (SJVFS 2015:42) Tanken med regeln är att hästgödsel läggs ut i en stuka på
våren för att under sommaren komposteras och vara lättare att sprida på hösten. Efter att komposten spridits
ut ska en gröda etableras på fältet.
Ofta blir inte komposteringen i fält fullständig, men fullt tillräckligt för att det ska bli lättare att sprida med
fastgödselspridare. Det är viktigt att stukan eller komposten placeras så att inte växtnä-ring kan läcka till
ytvatten eller dräneringar. Det finns inget krav på att kommunens miljökontor ska godkänna platsen för
stuka och kompost, men det kan vara en fördel att ha en dialog med kommu-nen över lämplig plats då det
kan finnas saker i omgivningen som skulle kunna öka risken för nä-ringsläckage eller störa omgivningen, t ex
flugor.
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Bilaga 7. Biogasteknik
Här följer fördjupad information kring olika delar i biogasanläggningen som bör beaktas.

Blandningsbrunn med extra teknik för sönderdelning
En fast gödsel som exempelvis hästgödsel behöver sönderdelas och blandas med en vätska, exem-pelvis
fettavskiljarslam innan den kan rötas i en våt process. Det är viktigt att det finns teknik som enkelt frånskiljer
sten, grus och annat skräp som kommit med gödseln. En effektiv sönderdelning och frånskiljning av sten
minskar risken för problem senare i processen, exempelvis sedimentation av material i rötkammaren som gör
att rötkammaren behöver tömmas. Vidare minskar det risken för att skräp fastnar i pumpar eller omrörare
nedströms i biogasprocessen. Exempel på teknik som an-vänds för detta på andra gårdsbaserade biogasanläggningar är en Biocut (från Vogelsang) vilken har en kniv och en hålskiva och fungerar ungefär som en
köttkvarn.

Hygienisering
Lagkrav: Om gödsel från fler än tre gårdar ska rötas i samma biogasanläggning behöver gödseln hygienseras
(exempelvis upphettas i 70 grader C i minst en timma) enligt Animaliska biproduktsför-ordningen (ABP
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009). Fettavskiljarslam som samlats upp innan
avloppet behöver också hygieniseras enligt ABP. Fettavskiljarslam som sam-lats in efter avloppet klassas som
slam och bör därför inte rötas i en gårdsbaserad biogasanläggning.
Teknik: Det finns flera tekniker som är godkända för hygienisering. De vanligaste är:
1. upphettning till 70 grader C i minst en timma (max 12 mm partikelstorlek)
2. upphettning till minst 52 grader C i minst 10 timmar samt 7 dygns genomsnittlig uppehålls-tid i
reaktorn.
För att upphetta ett material i 70 grader i minst en timma finns flera teknikleverantörer. Däribland en
nyutvecklad teknik för småskalig hygienisering av Mats Gustafsson (MMG Konsult AB). En hygi-eniseringsanläggning kan placeras före eller efter rötningsprocessen. Genom att placera den före rötkammaren blir det
lättare att utnyttja värmeenergin från hygieniseringen i för att värma röt-ningsprocessen. Hygieniseringstekniken beräknas kosta 1,2-1,3 miljoner (Gustavsson, 2019).

Rötkammare
Omrörning: I huvudrötkammare och eventuell efterrötkammare sker gasproduktionen. Rötkam-maren
behöver ha en eller ännu hellre flera omrörare som motverkar bildning av svämtäcke eller sedimentation. Vid
val av omrörningsteknik bör även beaktas hur reparationer eller service på omrö-raren ska genomföras.
Temperatur: För att hålla önskad temperatur i reaktorn behöver värme tillföras. Om värmeslingor används
bör dessa inte ha direktkontakt med substratet i rötkammaren eftersom det finns risk att dessa slits loss i
samband med att ett eventuellt svämtäcke rörs upp i rötkammaren.
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Temperaturen i reaktorn är antingen mesofil (37-42 grader C) eller termofil (52-55 grader C). Fördelen med
en mesofil process är mindre känslig för störningar eller höga kvävehalter i substratet som rötas. Det går
också åt mindre energi för att värma processen. Fördelen med en termofil process är att den går snabbare,
vilket gör att reaktorn kan göras mindre. En annan fördel är att den termofila processen kan användas som
hygienisering, om rötkammaren inte matas oftare än var 10:e timma. Genom detta undviks en kostnad för
en separat hygieniseringsanläggning. Nackdelen med att mata in var 10:e timma är att processen blir ryckig,
med hög produktion efter varje inmatning, men lägre däremellan. Mikroorganismerna i biogasprocessen trivs
bättre vid en med jämn inmatning över dyg-net.
Kraftvärme-enhet: Biogasen kan användas för produktion av värme, el eller fordonsgas. För att producera
fordonsgas behöver biogasen uppgraderas, vilket i dagsläget kräver mycket kostsam tek-nik och därmed stora
volymer gas för att få en rimlig kostnad per kubikmeter gas. Mycket utveckl-ingsarbete pågår för att få fram
en småskalig uppgraderingsteknik, men i dagsläget finns ingen eta-blerad teknik för detta. På gårdsbaserade
biogasanläggningar är det därför vanligt att anläggningen producerar el och värme, eller bara värme. En
kraftvärme-enhet är en stationär motor som går på gas. Av energin i biogasen blir ca 35% el, 50% blir värme
och resten spill. För att få lönsamhet i en biogasanläggning med en kraftvärme-enhet är det viktigt med så
stor avsättning av den producerade värmen som möjligt året runt.

Fackla eller gaspanna
En biogasanläggning behöver en teknik som kan förbränna överskottsgas eller gas som produceras vid
reparation eller underhåll av exempelvis kraftvärme-enheten. För detta ändamål kan anlägg-ningen antingen
ha en gaspanna eller en fackla. Fördelen med en gaspanna är att värmen från för-bränningen kan tas kan
tillvara. Vidare är risken för ofullständig förbränning mindre i och med mins-kad risk för att säkerhetslågan
blåses ut när den är skyddad inomhus. En gaspanna kan också använ-das för att värma processen vid stora
värmebehov.

Gaslager
I systemet kan också ett externt gaslager ingå för att säkerställa ett jämnt flöde av gas till kraftvär-meenheten
utifall biogasproduktionen är ojämn.
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Värde

Substrat mängd

Temp för rötning
Temp substrat

3 100

9,0%
38
10

8
15
355
42
1,4
2,6
30

600
2 500
3 100

Ton Ts

8

ton/dag

170
682

80%
90%

60%
60%

Verknings
CH4/ton VS grad
Metanhalt

19 448
58 275
77 723

CH4 tot

194
581
775

32 413
97 125
129 538

MWh tot Rågas m3

Total
volym, m³
15%
293

Marginal

ENERGI

Ton substrat som pumpas in varje dag, viktigt för tex. dimensionering av pumpbrunnar
Timvis rågasflöde/produktion
Daglig rågasflöde/produktion
Anger mängd biogas per ton substrat
Biogas per kubikmeter aktiv rötkammarvolym, Riktvärde ≥ 0,5
Matning per volymenhet, riktvärde 1,5-4,5
Tid för substrat i reaktorn, riktvärde ≥25 dagar för gödsel

Förklaring

80%
95%
85%

VS-halt

Aktiv
volym, m³
30
255

180
100
280

Dygn

Enhet
m3/dygn
m3/h
m3/dygn
m3 biogas/ton
biogas/m3 (aktiv)
kg VS/m3 rk & dygn
dygn

30%
4%
9,0%

Mängd (ton) Ts-halt

Dimensionering av rötkammaren
Enheter
Ts-halt

Substratmängd
Flöde rågas
Flöde rågas
Energiproduktion enhet
Volymetrisk
Organisk belastning
Uppehållstid

Produktionsnyckeltal

Substrat
Hästgödsel
Fettavskiljarslam
Summa:

Produktion av biogas

Biogaskalkyl , Göteborg stad -exempel Billdals ridklubb

Kopian utskriven: 2019-02-13

Bilaga 8. Biogaskalkyl
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Kr

Enhet
kr
kr
kr
kr

Substrat och transporter Enhet
Transport substrat
kr/ton
Transport rötrest
kr/ton
mottagningsavgift fettavskilj.kr/ton
Summa
kr

Rörliga kostnader
Personal och avgifter
Personalkostnader
Tillsynsavg
Försäkring
svavelreducering
Summa

Biogasanläggning
1 000 000
----"------------ omrörare m.m. 1 000 000
CHP (kraft/värme enhet)
300 000
Pumpbrunn+söderdelar av djupströ
500 000
Biogödselbrunn
300 000
Kulvert + el och vatten
150 000
Markarbeten
300 000
Övrigt, gödselbrunn, hygienisering
1 600 000
Summa
5 150 000

Investering
Investeringspost

Kostnader

Kopian utskriven: 2019-02-13

3 100
2 500

Antal

Antal
365
1
1
1

25
-200

á-pris

á-pris
300
5 000
15 000
10 000

3 090 000

2 060 000

Ränta
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%

77 500
-500 000
-422 500

276 248

39 450
69 900
39 240
34 950
11 835
5 918
11 835
63 120

Kapital
kostnad
Ränta
Investeringsstöd

81 463
-525 570 mottagningsavgift 200 kr/t
-444 107

Summa Kostnad/år

Summa Kostnad/år
109 500
115 100
5 000
5 256
15 000
15 767
10 000
10 511
139 500
146 634

20

Kvar att År avskrivfinansiera
ning
600 000
20
600 000
10
180 000
5
300 000
10
180 000
20
90 000
20
180 000
20
960 000
20

Stöd
40%
400 000
400 000
120 000
200 000
120 000
60 000
120 000
640 000
3%
40%

ENERGI
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Enhet
kr/år
kr/år
kr/år

El- och uppvärmningskostnader
Elbehov biogasanl.
kr/kWh
Värmebehov biogasanl.
kr/kWh
Värme som köps externt
kr/kWh
Summa

Drift- och underhåll
Biogasanläggning
Övrigt
Övrigt
Summa

Kopian utskriven: 2019-02-13

1
1

68 346
100 000

Ant

á-pris
50 000
20 000
70 000
Kostnad/år

73 580

Summa Kostnad/år
50 000
52 557
20 000
21 023

ENERGI
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Enhet
kr/kWh
kr/kWh
kr/kWh
kr/år
kr/ton
kr/kWh

Pris- och kostnadsinflation
Prisökning utöver inflation
År 1 driftsstart, kvartal
Eget kapital (kr)

0,1

0,8
0,5
0,4
50
77 490
233 227

3
500 000

0,5%

16,18%

ENERGI

81 453 inte för hela energiproduktionen utan bara gödseldelen
245 154

Summa
Intäkt/år
16 000
16 818 inkl elcert
69 737
73 303 inkl elcert
40 000
42 046
30 000
31 534 mottagningsagift hästgödsel

kr/enhet
0,08 kr/kWh
0,28 kr/kWh el (alla kostnader fördelat på producerad mängd el)
3
0,81 kr/Nm CH4

kr år 1
63 248
233 227
169 979

Ant
á-pris
20 000
139 474
100 000
600
2 958
774 898

RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Produktionskostnad
Bruttoproduktion
Elproduktion
Metanproduktion

Resultat
Summa kostnader
Summa intäkter
Resultat

Resultat och nyckeltal

Intäkter
El intern
El såld extern
Intern såld värme
Minskad kostnad fastgödsel
Värdeökning rötrest
Gödselgasstödet
Summa intäkter

Intäkter

Kopian utskriven: 2019-02-13
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Ingående skuld
Amortering
Utgående skuld

År
RESULTATRÄKNING
Intäkter
Rörliga kostnader
Avskrivningar
Räntekostnader
Årets resultat

Kopian utskriven: 2019-02-13

2 590 000
-9 163
2 580 837

1
År 1
116 613
106 500
-56 625
-77 700
88 788
2 580 837
-36 650
2 544 187

2
År 2
234 393
214 065
-226 500
-77 425
144 533
2 544 187
-36 650
2 507 536

3
År 3
235 565
215 135
-226 500
-76 326
147 875
2 507 536
-36 650
2 470 886

4
År 4
236 743
216 211
-226 500
-75 226
151 228
2 470 886
-36 650
2 434 235

5
År 5
237 926
217 292
-226 500
-74 127
154 592
2 734 235
-40 534
2 693 701

6
År 6
239 116
218 379
-250 500
-82 027
124 968
2 693 701
-40 534
2 653 167

7
År 7
240 312
219 470
-250 500
-80 811
128 471
2 653 167 #######
-40 534 -40 534
2 612 633 #######

8
9
År 8
År 9
241 513 242 721
220 568 221 671
-250 500 -250 500
-79 595 -78 379
131 986 135 512

ENERGI

2 572 100
-40 534
2 531 566

10
År 10
243 934
222 779
-250 500
-77 163
139 050

Bilaga 9. Gödselavtal
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Hushållningssällskapet Halland
Lilla Böslid 146, 305 96 Eldsberga
035-465 00 | infohalland@hushallningssallskapet.se
www.hushallningssallskapet.se

