
Hästgödsel som biobränsle 
- från gödsel till bränsle på 4 dagar

I Sverige finns idag mer än 363 000 hästar vilket medför ansenliga volymer gödsel. Många 
stallar och hästägare har en dyr och besvärlig hantering av gödseln samtidigt som den rätt 
hanterad skulle kunna bidra positivt för klimat,  miljö, kretslopp och energiproduktion. 

Kompostkungen AB utanför Eskilstuna är en av de nationella demonstrationsverksamheter 
som Hushållningssällskapet och SP stödjer inom ramen för Landsbygdsprogrammet.

Kompostkungen har som mål att utveckla en fungerande miljövänlig och kostnadseffektiv 
hanteringskedja där hästgödsel blir till värme. Hästgödseln ska vara ett prisvärt och attraktivt 
biobränsle.

Jordbruksverket finansierar utvecklings- och demonstrationsarbetet 
under perioden 2012-2014.



Det är svårt att få en effektiv förbränning av 
obehandlad gödsel. Den är heterogen och ofta 
blöt då den legat ute. 

Torrsubstansen ligger mellan 20-60% medan 
den vid förbränning bör ligga på minst 65 %. 

Genom att förtorka hästgödsel före 
förbränning kan det fungera med inmatning 
och förbränning men kostnaden för torkning är 
inte ekonomiskt försvarbar.  

Kompostkungen har investerat i den tjeckiska Aerobic Fermentor som självtorkar gödseln 
med minsta möjliga energiåtgång. Initialt sker en komposteringsprocess som höjer temperaturen 
i gödseln till ca 75°C.  Allt material är färdigkomposterat och därmed hygieniserat efter 2 dygn. 
Därefter luftas ånga och överskottsvärme bort under ytterligare 2 dygn.  
Denna ”självtorkningsprocess” leder till ett bränsle med en fukthalt på 20-30% och värme-
värde på 2.8 MWh per kg.



När gödselblandingen legat 24 timmar i Aerobic Fermentorn har materialet en temperatur 
på 75 grader C och syrehalt på 19 %. Nu görs första ”vändningen”. Luckorna i innergolvet 
öppnas och ca 15 cm av materialet ramlar ner till golvet där transportören tar med sig det 
till taket. I taket är det stora hål där materialet trillar ner. På detta sätt förflyttas materialet 
horisontellt och ännu mera syre tillförs. 

När 6 vändningar har gjorts har allt material legat i mitten på containern där det alltid är 
minst 70 grader C, oavsett yttertemperatur. Efter 48 timmar är materialet färdigkomposterat. 
Nu kan man ta ut det för att eftermogna till jord. I detta projekt får materialet ligga kvar 
ytterligare 48 timmar för att lufta bort vatten och värme vilket ger en slutprodukt som med 
fördel kan användas som biobränsle.

Värmeproduktion i en 490 kW Rekapanna 
Hästgödselbränslet levereras, matas in och förbränns sedan i en 
närbelägen Rekapanna hos Rekarne Bioenergi. Arbete pågår med 
att utveckla bränslemix med hästgödsel och flis, men även 100% 
hästgödsel kan eldas i Rekapannan.

Hur fungerar förädlingen?
Hästgödselns fukthalt och struktur varierar 
mycket. För att få ett material som är homogent 
körs hästgödseln i en mixervagn. I mixervagnen 
kan man blanda i annat biologiskt avfall för att 
sänka vattenhalten, höja fiberhalten mm. Därefter 
fylls Aerobic Fermentorn med gödselblandingen. 
AF är en specialinredd isolerad container med 
luftningskolonner och temparaturgivare inuti.



Utanför detta projekt arbetar KompostKungen också med logistiken för att få in tillräckligt 
med hästgödsel. En Aerobic Fermentor behöver gödsel från ca 100 hästar för att fyllas kontinuerligt. 
Det är få stallar som har så många hästar och därför undersöker Kompostkungen koncept 
för mindre stallar att gå ihop och samverka kring en anläggning. 

Välkommen på studiebesök och ta del av de erfarenheter och 
kunskaper som utvecklas här!

Bokning och kontakt: 
Anna Wallertz,  Tel: 070 - 649 46 51 E-post: anna.wallertz@telia.com 

Projektet kan följas på www.bioenergiportalen.se 
klicka småskaliga biobränslekedjor / pågående projekt / Hästgödsel Eskilstuna

Bränslekedjan
Projektet ska titta på hela bränslekedjan. Andra försök med förbränning 
av hästgödsel har visat att logistiken runt omkring och inmatning i 
pannan kan vara problematiskt. Skissen visar hur KompostKungen 
byggt upp en väl fungerande och smidig maskin kedja. 


