
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





JTI-rapport: Lantbruk & Industri / Agriculture & Industry, nr 411 

© JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 2012, ISSN-1401-4963 

 

 

 

 

 

 

 

Förbränning av förtorkad hästgödsel på 
gårdsnivå 
– Utvärdering av torkanläggning och förbränningsegenskaper  

Combustion of dried horse manure on farm scale level 
– Evaluation of dryer performance and combustion properties 

 

Andras Baky 

Emilie Karlsson 

Ida Norberg 

Marianne Tersmeden 

Johan Yngvesson 

 

Ett projekt finansierat av Jordbruksverket 

 



 

 

 



3 

Innehåll 

Förord ....................................................................................................................... 5 

Sammanfattning ....................................................................................................... 7 

Summary .................................................................................................................. 9 

Inledning ................................................................................................................ 11 

Syfte och mål ................................................................................................... 12 

Material och metod ................................................................................................ 12 

Torkanläggning ............................................................................................... 12 

Förbränning av hästgödsel .............................................................................. 13 

Mätmetoder och utrustning för att utvärdera förbränningsegenskaper .... 13 

Genomförande av mätningar av förbränning ............................................ 14 

Densitetsmätningar av hästgödsel ............................................................ 14 

Energi- och miljöanalys samt ekonomi ........................................................... 14 

Insamling av erfarenheter från förbränning av hästgödsel .............................. 15 

Scenariobeskrivning ............................................................................................... 15 

Scenario 1. Att sprida gödseln direkt på åkermark ......................................... 15 

Scenario 2. Att förbränna icke torkad gödsel .................................................. 16 

Scenario 3. Att förbränna torkad gödsel.......................................................... 17 

Resultat .................................................................................................................. 17 

Resultat från densitetsmätningar av hästgödsel .............................................. 17 

Utvärdering av tork ......................................................................................... 18 

Bränsleanalyser ............................................................................................... 19 

Inmatning till pannan ...................................................................................... 20 

Frammatning i pannan ..................................................................................... 20 

Förbränning och emissioner ............................................................................ 21 

Askutmatning och askanalys ........................................................................... 21 

Systemanalys ................................................................................................... 21 

Scenario 1. Att sprida gödseln direkt på åkermark ................................... 22 

Scenario 2. Att förbränna icke torkad gödsel ........................................... 23 

Scenario 3. Att förbränna torkad gödsel ................................................... 24 

Jämförelse av kostnader mellan scenarier ................................................ 24 

Klimatpåverkan från de olika scenarierna ................................................ 26 

Erfarenheter från förbränning av hästgödsel ................................................... 26 

Diskussion och slutsatser ....................................................................................... 27 

Referenser .............................................................................................................. 29 

 





5 

Förord 

JTI är Sveriges ledande institut för jordbruks- och miljöteknisk utveckling. JTI 

arbetar med frågor om jordbruk och jordbruksteknik, med en tydlig miljö- och 

energiprofil. Helhetssyn, oberoende och hållbar utveckling är viktiga ledord inom 

alla arbetsområden: Avfall och avlopp, Energi, Husdjur och stallgödsel, Maskiner 

och arbetsmiljö samt Växtodling. Företagets hemsida är www.jti.se 

Taxinge Gods är ett modernt lantbruk med verksamhetscentrum runt Taxinge Slott 

vid Mälaren. Runt slottet finns en gammal vacker, välbevarad bebyggelsemiljö av 

unikt slag. Företaget bedriver växtodling i egen regi på 500 ha. Inriktningen är ut-

sädesproduktion av spannmål, fröodling och vall. Utöver jordbruket sysslar Taxinge 

Gods med industri- och maskintjänster samt transporter. Företagets hemsida är 

www.taxingegods.se 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är ett internationellt ledande institut för 

forskning och innovation och är Sveriges ledande institut för Miljö- och energi-

teknik. SP skapar värde i samverkan, vilket har avgörande betydelse för närings-

livets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP Energiteknik har lång erfarenhet 

av utvärdering av förbränningsutrustning, både småskaliga och större anläggningar, 

och av mätning i rökgaser. Energiteknik är även ackrediterad för en rad metoder  

på förbränningssidan. Utrustning finns både för konventionell mätning i fält och  

för mer specifika emissioner.  

Projektet är finansierat av Jordbruksverket via Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden 

(http://ec.europa.eu/agriculture/index_sv.htm). 

Uppsala i januari 2013 

Monica Axell 

VD för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 
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Sammanfattning 

I Sverige finns i dag drygt 360 000 hästar, varav drygt 100 000 finns på lantbruks-

företag och resten finns utanför lantbruket. Den totala mängden gödsel från hästar 

inklusive strömedel är uppskattningsvis mellan 1,4 miljoner ton och 2,8 miljoner 

ton varje år. För anläggningar med hästar som saknar tillgång till mark eller har 

ont om mark för att sprida hästgödsel men som har ett behov av värme, kan för-

bränning vara en alternativ lösning till omhändertagande av hästgödsel.  

Projektet initierades tillsammans med Taxinge Gods i Nykvarn som har gödsel 

från 50 hästar och ett värmebehov som är 1 027 MWh per år. Taxinge Gods har 

ett stort värmebehov som tillgodoses genom förbränning av i första hand flis. 

Hästgödseln upplevdes ha ett ringa värde som gödselmedel. Därför söktes andra 

användningsområden och att förbränna hästgödseln sågs som ett intressant alter-

nativ till att sprida den på åkermark. Den panna som finns på gården är anpassad 

till torrare bränslen än färsk eller lagrad hästgödsel och ett behov att torka gödseln 

innan förbränning identifierades. En mobil flistork från Akron införskaffades och 

utrustades med ett vattenburet värmebatteri. 

Målet med projektet har varit att utvärdera om det är fördelaktigt att torka häst-

gödsel innan förbränning med avseende på teknisk funktion, kostnader, omsätt-

ning av energi och miljöpåverkan, i detta fall klimatpåverkan. Mätningar både på 

pannanläggningen och på bränslet utfördes vid Taxinge Gods. En systemanalys 

genomfördes för tre olika scenarier för omhändertagande av hästgödsel som jäm-

fördes med varandra avseende energiomsättning, kostnader och klimatpåverkan. 

De studerade scenarierna är: 

 Scenario 1 är spridning av hästgödsel på åkermark och flis används som 

bränsle vid uppvärmning. 

 Scenario 2 delas in i två underscenarier. 2a är förbränning av otorkad 

hästgödsel och spridning av mineralgödsel på åkermark som ersättning för 

växtnäringen i gödseln. 2b är samma som 2a, med den skillnaden att en 

bränslemix med 30 % otorkad hästgödsel och 70 % flis användes som 

bränsle till pannan. 

 Scenario 3 delades även den i två underscenarier där 3a använde torkad 

hästgödsel som bränsle och mineralgödsel ersatte växtnäringen i gödseln 

till åkermark. I 3b användes en bränslemix med 90 % torkad hästgödsel 

och 10 % flis. 

Resultaten visade på att torkningen av hästgödseln medförde en ökning av dess 

värmevärde. Nettovinsten av energi efter det att energibehovet för torkning 

räknats bort blev 1,9 MWh per ton gödsel som torkades. Efter torkning har häst-

gödsel en fukthalt på ca 10 % vilket är mycket torrare än flis, som hade ca 40 % 

fukthalt, som är det bränsle som pannan är anpassad för. Det finns troligtvis 

möjlighet att spara pengar i torkningssteget genom att förkorta torkningstiden. 

Undersökningen visar på att inmatning av hästgödsel i pannan gick problemfritt. 

Vid inmatningstillfället användes träspån som strömaterial och hästgödseln hade  

en fukthalt på 10 %. Strömaterialet som utgör en betydande del av hästgödseln på-

verkar troligtvis både frammatning, förbränning och askutmatning. Samförbränning 

av torkad hästgödsel och flis fungerade tillfredsställande enligt anläggningsägaren. 
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Vid analyserna av pannan visar medelvärdesberäkningar av mätdata från de fyra 

rökgasanalyserna på flis och hästgödsel ett mycket högt syreinnehåll i rökgaserna. 

Orsaken var att pannan var felinställd med ett alltför högt luftöverskott, vilket 

påverkade emissionerna av kolmonoxid (CO). 

En sammanfattning av beräkningarna för de olika scenarierna visas i Tabell 1. 

Lägst kostnader fick scenario 2a, att elda med otorkad hästgödsel. Att elda med 

otorkad hästgödsel kan löna sig om anläggningen har en panna som är anpassad 

för att elda fuktiga bränslen. Det är även lägre kostnad att blanda in 30 % otorkad 

hästgödsel i flisen (scenario 2b) jämfört med att förtorka hästgödsel (3a och 3b). 

Eftersom gården har en flispanna avsedd för torrare bränslen, lönar det sig för 

dem att torka hästgödsel innan förbränning. Det var en lägre kostnad jämfört att 

elda med flis (scenario 1), vilket beror på att flis kostar att köpa in och hästgödsel 

antas vara gratis. Det kostar ungefär lika mycket att sprida mineralgödsel på 20 ha 

åkermark som att först sprida hästgödsel och sedan komplettera med mineral-

gödsel. Energiförbrukningen är högst vid torkning av hästgödsel, vilket beror på 

att torken förbrukar 400 MWh per år.  

De emissioner som sker vid förbränning är huvudsakligen utsläpp från maskiner  

via användning av diesel som drivmedel. Vid tillverkningen av mineralgödsel  

sker det största bidraget av CO2-emissioner, vilket utgör nästan 60 % av mineral-

gödselns totala bidrag till klimatpåverkan. Vid spridning av mineralgödsel sker 

direkta emissioner från kväve som lustgas (N2O) och ammoniak (NH3).  

Tabell 1. Sammanställning av använd processenergi (MWh/ MWhlevererad), totala 
kostnader (kr/ MWhlevererad) och klimatpåverkan (kg CO2e/ MWhlevererad). 

 Scenario 1 Scenario 2a Scenario 2b Scenario 3a Scenario 3b 

Processenergi 45 45 45 445 405 

Totala kostnader 589 380 526 570 575 

Klimatpåverkan 35 30 33 33 32 

Följande slutsatser kan dras gällande förbränning av hästgödsel:  

 En förtorkning av hästgödsel innan förbränning ger en nettoenergivinst 

med 480 MWh per år när torkningstiden är 48 timmar och värmebehovet 

1 027 MWh per år.  

 Det är praktiskt möjligt att elda torkad hästgödsel i en 350 kW flispanna. 

 Det är billigare att elda med en bränsleblandning av 90 % torkad häst-

gödsel och 10 % flis samt att sprida mineralgödsel på åkermarken 

(613 000 kr/ år) jämfört med att elda flis och sprida hästgödsel med en 

komplettering av mineralgödsel på åkermarken (644 000 kr/ år). 

 Miljöpåverkan är väldigt lika mellan de olika scenariona som alla ligger 

mellan 33 och 35 kg CO2e/ MWh levererad energi.  
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Summary 

In Sweden there are currently about 360 000 horses of which over 100,000 are on 

agricultural holdings and the rest is outside agriculture. The horses are kept on 

56,000 establishments. The total amount of manure from horses, including litter is 

estimated between 1.4 million tonnes and 2.8 million tonnes each year. Facilities 

with horses that have no or limited access to arable land or for spreading horse 

manure but a need of heat, combustion may be an alternative solution to disposal 

of horse manure. 

The project was initiated with Taxinge goods in Nykvarn. At Taxinge there  

are currently 50 horses. Horse manure was perceived to have a low value as a 

fertiliser and therefore other means of disposal were sought. Taxinge goods has  

a large heat demand, 1 027 MWh per year, currently met by the use of primarily 

wood chips. Combustion of horse manure for heat generation was seen as an 

interesting alternative to spreading the manure on arable land. The boiler at the 

farm is constructed for drier fuels than horse manure and a need to dry the manure 

before combustion were identified. A mobile dryer from Akron was purchased 

and equipped with a heating coil. 

The aim of the project is to evaluate whether it is more advantageous to dry  

horse manure before combustion with respect to technical function, cost, energy 

turnover and climate impact. Measurements of furnace performance and the fuel 

were performed on Taxinge. A system analysis was carried out for three different 

scenarios were compared with each other for energy turnover, costs and 

environmental impact, in this case climate. Studied scenarios were: 

 Scenario 1: Spreading horse manure on arable land and complementary 

mineral fertilisers to get right amount of nutrients applied and using wood 

chips as fuel for heating. 

 Scenario 2 is divided into two sub-scenarios 2a which is the combustion  

of undried horse manure and spreading of mineral fertilisers on arable land 

as compensation for plant nutrients in manure. 2b is the same as 2a, except 

that a fuel with 30 % undried horse manure and 70 % wood chips were 

used as fuel. 

 Scenario 3 was also divided the two sub-scenarios where 3a used the dried 

horse manure as fuel and mineral fertilisers replaced plant nutrients in 

manure to cropland. The scenario 3b used fuel with 90 % dried horse 

manure and 10 % wood chips instead of 100 % dried horse manure. 

Drying resulted in an increase in the manures lower heating value (LHV) and a 

net gain of energy after the energy needed for drying was deducted. The annual 

net gain in energy content of the manure was 1.9 MWh/ tonnes manure dried. 

After drying, horse manure has a moisture content of about 10 % which is much 

drier than wood chips, which had about 40 % moisture content, that is the fuel  

that the boiler is designed to use.  

The study shows that the entry of horse manure in the boiler went smoothly. Upon 

entry, the used mix of horse manure, wood shavings as bedding material had a 

moisture content of 10 %. Bedding material is significant part of horse manure 

affect feeding into the furnace, combustion and ash removal. Co-combustion of 

dried horse manure and wood chips worked satisfactorily under the plant owner. 
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The flue gas analyses of boiler performance showed when combusting wood chips 

and horse manure very high oxygen content. This was caused by that the boiler 

was set incorrectly set with too high excess air, which impacted the emissions of 

carbon monoxide (CO) unfavourably. 

A summary of the systems analytic calculations for the different scenarios are 

shown in Table 1. Low cost was scenario 2a, to burn with never-dried horse 

manure. Heating with un-dried horse manure can be worthwhile if the plant has  

a boiler that is designed to burn wet fuel. It is also lower cost to mix in 30 % horse 

manure in un-dried chips (scenario 2b) compared to pre-dry horse manure (3a  

and 3b). Since the farm has a wood chip boiler with Sun-rare fuels, it pays for 

them to dry horse manure before combustion. It was a fraction of the cost to heat 

with wood chips (scenario 1), which is due to the chip costs to purchase and horse 

manure is assumed to be free. It costs about as much to spread fertilizers on 20 

hectares of arable land that first spread the horse manure and then supplement 

with mineral fertilizer. Energy consumption is the highest in the drying of horse 

manure, which is due to the dryer, consumes 400 MWh per year. 

Table 1. Used process energy (MWh/ MWhdelivered), costs (kr/ MWhdelivered) och climate 
impact (kg CO2e/ MWhdelivered). 

 Scenario 
1 

Scenario 
2a 

Scenario 
2b 

Scenario 
3a 

Scenario 
3b 

Process energy 45 45 45 445 405 

Total costs 589 380 526 570 575 

Climate impact 35 30 33 33 32 

Energy consumption is the highest in scenario 3a and 3b, drying of horse manure, 

which is due to the dryer that consumes 400 MWh per year. In total net energy 

gain was 1.9 MWh per tonnes of manure dried. 

The emissions that occur during combustion are mainly machinery emissions 

from diesel fuel. Manufacturing mineral fertilizers is the main contributor of CO2 

emissions, which account for nearly 60 % of the total contribution from mineral 

fertilisers to climate change. When spreading fertilizer are direct emissions from 

nitrogen as nitrous oxide (N2O) and ammonia (NH3). Of the ammonia volatilised 

it is assumed that 0.2 % form nitrous oxide. The following conclusions can be 

drawn regarding the burning of horse manure 

 Pre-drying of horse manure before combustion results in a net energy gain 

of 480 MWh per year when the drying time is 48 hours and heat 1,027 

MWh per year. 

 It is possible to burn dried horse manure in a 350 kW wood chip boiler. 

 It is cheaper to burn a fuel mixture 90 % dried horse manure and 10 % 

wood chips to spread fertilizers on arable land (613 000 SEK/ year) 

compared to burning wood chips and spread horse manure with a topping 

of mineral fertilizers on arable land (644 000 SEK/ year ). 

 Environmental impacts are very similar between the different scenarios 

that are all between 33-37 kg 35 tons of CO2e per year/ MWh of energy 

delivered. 
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Inledning 

I Sverige finns i dag drygt 360 000 hästar (SCB, 2012). År 2004 fanns ca 36 % av 

hästarna på lantbruksföretag och resten hålls utanför lantbruket. Hästarna finns 

spridda på 56 000 anläggningar för hästhållning runt om i Sverige. Utvecklingen 

inom hästhållningen är att det är en bransch som ökar i storlek och nästan alla 

hästar används till rekreation eller till tävling.  

En normalstor ridhäst väger ca 500 kg och producerar årligen 8 – 12 ton träck och 

urin (Steineck m. fl, 2000). Till detta kommer strömedel som halm, spån, torv och 

papper m.fl. material (Jordbruksverket, 2006). Valet av strömedel beror till stor 

del av tillgång och pris. Under lagringen sker en omsättning av material i gödseln 

och mängden gödsel inklusive strömaterial varierar från något ton per år för små 

hästar upp till ca 7 ton per år för stora hästar (Jordbruksverket, 2006). Mängden 

gödsel beror även av lagringstiden som kan variera från 6 till 12 månader. Gödsel-

mängden från en häst varierar beroende på lagringstiden till mellan 5 och 10 ton 

(Jordbruksverket, 2009) då hästar i genomsnitt går ute halva året och den mängd-

en gödsel inte samlas in. Den totala mängden gödsel från hästar inklusive strö-

medel är uppskattningsvis från 1,4 miljoner ton upp till 2,8 miljoner ton varje år.  

De allra flesta anläggningarna med hästar finns i dagsläget utanför jordbruks-

sektorn, vilket gör det svårt att finna arealer för att sprida hästgödsel till åkermark. 

Andra lösningar för att omhänderta hästgödsel är kompostering, rötning och för-

bränning. Kompostering och rötning minskar inte mängden gödsel, inte heller 

löser det problemet med avsättning av den bildade produkten. Hästgödsel inne-

håller små mängder kväve i förhållande till exempelvis nötgödsel, men likvärdiga 

mängder fosfor och större mängd kalium. Det gör att hästgödsel i vissa fall kan 

uppfattas som mindre intressant som gödselmedel.  

Om det inte finns möjlighet att sprida gödsel till åkermark finns andra möjliga 

lösningar där förbränning är ett alternativ till kompostering och spridning på åker-

mark. Detta gäller framförallt större anläggningar som har värmeproduktion för 

eget bruk. Hästgödsel där kutterspån använts som strömedel har ett effektivt 

värmevärde på 5,04 kWh/ kg (torr bas) (Lundgren och Pettersson, 2009). Med en 

vattenhalt på ca 57 % har den ett effektivt värmevärde på ca 2,9 kWh/ kg (våt 

bas). Vid förbränning förloras kvävet, men fosfor och kalium finns kvar i askan 

och kan exempelvis återföras till skogsmark. 

Detta projekt har kommit till för att Taxinge Gods i Nykvarn har gödsel från 

50 hästar som upplevs ha ett ringa värde som gödselmedel och därför söks andra 

användningsområden. Det finns ett intresse av att förbränna gödseln och tillvarata 

värmen. Dock har gödseln för hög fukthalt och lämpar sig inte för direkt förbränn-

ing i den egna pannan. Möjligheten finns att använda en mobil flistork utvecklad 

av AB Akron för att minska vattenhalten i hästgödseln och på så sätt lättare kunna 

förbränna den. Det finns ett behov av att utvärdera om förtorkning av gödsel är en 

lämplig väg för omhändertagande med avseende på teknisk funktion, kostnader, 

energieffektivitet och miljöpåverkan. 
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Syfte och mål 

Projektet har som övergripande syfte att öka de areella näringarnas möjligheter att 

ta tillvara de resurser som finns, och att utnyttja dem där de gör störst nytta och 

har den bästa effekten med hänsyn tagen till kostnadseffektivitet, omsättning av 

energi och påverkan på miljön. 

Målet med projektet har varit att utvärdera om det är lönsamt att torka hästgödsel 

innan förbränning med avseende på teknisk funktion, kostnader, energi och miljö-

påverkan. För att nå det uppsatta målet ska följande frågeställningar utvärderas: 

 Hur hästgödsel kan fungera som bränsle inkluderande hela kedjan 

torkning, lagring av torkad gödsel, inmatning i pannan, förbränning samt 

hur hantering av restprodukter fungerar, tekniskt och ekonomiskt. 

 Energibalans: Med energibalans menas hur mycket energi kräver 

torkningen jämfört med hur mycket av energin nyttiggörs vid 

förbränningen 

 Förbränningen: Här utvärderas hur pannan påverkas av att gödsel används 

som bränsle jämfört med det bränsle som normalt används 

 Inmatning till pannan, frammatning i pannan och askutmatning.  

Material och metod 

Inom projektet utvärderades funktionen av torkanläggningen, förbränning av häst-

gödsel i förhållande till att elda med flis. En systemanalys avseende kostnader, 

energi och klimatpåverkan utfördes för olika alternativ. Representativa prover  

tas av gödsel före torkning. Den analyseras med avseende på parametrar som är 

intressanta för att utvärdera hästgödsel som bränsle och dess förbränningsegen-

skaper. Den analys som är bruklig för ett bränsle är fukthalt, askhalt, värmevärde, 

kol (C), väte (H), kväve (N), svavel (S) och klor (Cl). Dessutom analyseras huvud-

element som Aluminium (Al), kisel (Si), järn (Fe), titan (Ti), mangan (Mn), magne-

sium (Mg), kalcium (Ca), barium (Ba), natrium (Na), kalium (K) och fosfor (P).  

Torkanläggning 

En teknisk utvärdering av torkanläggningens lämplighet att användas för att torka 

hästgödsel genomfördes avseende: 

 kapacitet, här avses hur mycket gödsel som kan torkas per tidsenhet 

 in- och utmatning av gödsel till pannan 

 mängden vatten som torkas bort 

 energieffektivitet, här avses den mängd energi som krävs för att torka 

hästgödseln till given vattenhalt 
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Förbränning av hästgödsel 

Test av hur pannan fungerar när den eldas med otorkad och torkad hästgödsel 

genomfördes. En utvärdering skedde avseende: 

 Hur pannan fungerar och bör justeras för att arbeta optimalt med torkad 

respektive otorkad hästgödsel som bränsle vid två olika laster.  

 Inmatning av hästgödsel till panna, frammatning på rosten och ask-

utmatning. 

 Mätningar av hur effektivt pannan förbränner hästgödsel. Mätningar av 

CO2, CO, O2, OGC, NOx, och rökgastemperatur. 

Mätmetoder och utrustning för att utvärdera förbränningsegenskaper 

  

Figur 1. Mätpunkt på rökgasröret från pannrum till skorsten (till vänster) och Instrumentering 
för mätning av rökgaser (till höger). 

Mätuttaget för rökgaserna var placerat utomhus några meter efter rökgasfläkten, 

se Figur 1, varifrån rökgaserna leddes till mätinstrumenten via en uppvärmd sond. 

Rökgaserna analyserades avseende koloxid (CO), koldioxid (CO2), Syre (O2), 

kväveoxider (NOx) och totalt organiskt kol (TOC). Halten av stoft i rökgaserna 

uppmättes med ett ”in-stack” - kvartsfiberfilter genom vilket en känd mängd gas 

sögs ut. Gashastigheten i rökröret uppmättes med ett prandtlrör före och efter 

stoftanalysen för att verifiera ett isokinetiskt flöde i sondspetsen. Tabell 2 presen-

terar mätmetoder och mätområden samt osäkerheter för de olika gaserna. 

Tabell 2. Mätmetoder som användes vid rökgasanalysen på Taxinge Gods. 

 Område Metod Mätosäkerhet Enhet 

O2 0-30 Paramagnetisk O2 cell 0,5 vol% 

CO2 0-20 NDIR (Non dispersive infrared) 0,65 vol% 

CO 0-30 000 NDIR (Non dispersive infrared) 720 ppm 

TOC 0-10/10
2
/10

3
/10

4
/10

5
 FID (flame ionisation detector) 50 ppm 

NOx 0-1000 EcoPhysics CLD 700 EL 25 ppm 

Stoft  EN 13248-1 16 % 
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Genomförande av mätningar av förbränning  

Pannan startades på torkad hästgödsel mätdag ett utan att några inställningar på 

pannan ändrades. Bränslet brann i en timme innan pannan stannade. Pannan upp-

nådde aldrig arbetstemperatur under den tiden och förbränningen pågick långt bak 

i brännkammaren. Efter flera försök att starta om pannan byttes bränslet ut till flis. 

Flis eldades sedan under återstoden av dagen och flera stoftprover togs i rökgasen. 

Pannan justerades mot slutet av mätdag ett för att åstadkomma bättre förbränning 

längre fram i brännkammaren, bl.a. ökades bränsleinmatningen, som konstatera-

des var alltför långsam. Pannan eldades därefter med flis hela natten. Hästgödseln 

torkades ytterligare under natten då den misstänktes vara alltför fuktig.  

Mätdag två fortsatte mätningarna på flis och ytterligare stoftprov togs på rök-

gaserna. Därefter byttes bränslet, flis, ut mot torkad hästgödsel och eldades resten 

av mätdagen. Stoftmätningar i rökgaserna utfördes även på hästgödsel. Bränsle-

prover och askprover togs av den torkade och över natten extra torkade häst-

gödseln samt av flisen. 

Densitetsmätningar av hästgödsel 

Densiteten på hästgödsel före och efter torkning uppmättes vid Taxinge Gods. 

Gödsel fylldes i en 1 m
3
 behållare med en öppningsbar botten. Behållaren vägdes 

både tom och full. För den torkade hästgödseln utfördes fem mätningar för att få 

ett medelvärde. Då tillgången på otorkad hästgödsel var begränsad vid mättill-

fället kunde endast en mätning utföras av den otorkade gödseln. 

Energi- och miljöanalys samt ekonomi 

Metoder för att genomföra energianalyser är top-down eller bottom-up (Ahlrot 

m. fl., 2003). I denna studie kommer energin att analyseras med bottom-up. 

Bottom-up studier börjar med en beskrivning av systemet på en detaljerad nivå 

med så realistiska beskrivningar som det är möjligt för att till så stor del som 

möjligt komma nära den praktiska verklighet som man vill beskriva. Top-down 

modeller utgår istället från en övergripande beskrivning av energisystem och 

händelser på lägre nivå och de blir då mer schematiskt beskrivna.  

Utifrån energianalysen kan analys av miljöpåverkan från användning av energi  

(el, värme och drivmedel) samt emissioner från processer utföras. Genom att an-

vända metodik från livscykelanalysens miljöpåverkansbedömning kan emissioner 

vägas samman till miljöpåverkanskategorier som till exempel klimatpåverkan  

(ISO 14040:2006 & ISO 14044:2006). 

Kostnader och intäkter bestäms genom att årskostnaden beräknas. Fasta kostnader 

som investeringar i utrustning beräknas genom att använda annuitetsmetoden. 

Annuitetsmetoden anger hur lönsam en investering är utslaget på investeringens 

livstid. Det erhållna värdet, annuiteten, anges som kronor per år. Metoden är fördel-

aktig om investeringsalternativ med olika lång ekonomisk livslängd ska jämföras, 

eftersom det är resultat per år som erhålls. Till de fasta kostnaderna adderas de 

rörliga kostnaderna som energi, skötsel och underhåll, arbetskostnad m.m. Intäkten 

utgörs av försäljning av energi eller den alternativa kostnad för det bränsle som 

förbränning av hästgödsel ersätter. 
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Beräkningar för emissioner vid produktion av mineralgödsel, lagring, transport 

och spridning på åkermark har gjorts. Emissioner som förekommer efter spridning 

har inte tagits med i beräkningarna eftersom mineralgödsel och hästgödsel till och 

med spridning har jämförts. Klimatpåverkan redovisas som potentiellt bidrag till 

växthuseffekten och använder metodik från IPCC (2001) för att beräkna effekten. 

Växthuseffekt utrycks som GWP (Global Warming Potentials). Viktning sker 

genom att växthusgaserna fossil koldioxid (CO2), metan (CH4) och lustgas (N2O) 

anges på en gemensam bas som kg koldioxidekvivalenter (kg CO2e) enligt 

bilaga 4, Tabell 22. 

Insamling av erfarenheter från förbränning av hästgödsel 

Ett urval av andra anläggningars erfarenheter av att förbränna hästgödsel samlas 

in genom telefonintervjuer. Materialet bearbetas och positiva och negativa 

erfarenheter dokumenteras och redovisas.  

Scenariobeskrivning 

Totalt 5 olika scenarier utvärderades i en systemanalys. Scenarierna 2 och 3 delades 

in i två underscenarier då de var varianter av respektive scenario. I scenario 2 ut-

värderas två varianter av att elda otorkad hästgödsel och i scenario 3 två varianter 

av att elda torkad hästgödsel. 

Scenario 1. Att sprida gödseln direkt på åkermark 

 

Figur 2. Scenario 1 som innebär att hästgödsel sprids på åkermarken och uppvärmning 
sker med hjälp av en fliseldad panna. 

Det konventionella tillvägagångssättet är att sprida hästgödsel på åker samtidigt 

som husen värms upp med hjälp av en fliseldad panna, se Figur 2. Mängden 

hästgödsel som får spridas per areal begränsas av dess innehåll av fosfor. Det 

medför att det tillförs extra kväve genom mineralgödsel som en kompletterande 

giva. 

Lastning Transport Spridning 

Diesel Diesel 

Gödsel & 

mineral-

gödsel 

 

Flis Förbränning 

Diesel 

El 
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Scenario 2. Att förbränna icke torkad gödsel 

 

 

Figur 3. Scenario 2a som är förbränning av otorkad hästgödsel för uppvärmning parallellt 
som mineralgödsel sprids på åkermarken (övre figuren) samt scenario 2b, samförbränning 
av gödsel och flis och spridning av mineralgödsel (nedre figuren) 

I scenario 2a som beskrivs i Figur 3 förbränns otorkad hästgödsel i pannan som  

är avsedd för fliseldning. Det är nödvändigt med en stödeldning med flis för att 

möjliggöra förbränning. Därför har även beräkningar med bränslemixen 30 % 

otorkad hästgödsel och 70 % flis gjorts i scenario 2b. Eftersom hästgödsel blir 

bränsle måste N, P och K tillföras genom spridning av mineralgödsel till åker-

marken. 

Lastning Transport Spridning Mineral-

gödsel 

Gödsel & 

flis 
Förbränning 

Diesel 

El 

Diesel Diesel 

Lastning Transport Spridning Mineral-

gödsel 

Gödsel Förbränning 

Diesel 

El 

Diesel Diesel 
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Scenario 3. Att förbränna torkad gödsel 

 

Figur 4. Förbränning av torkad hästgödsel för uppvärmning parallellt som mineralgödsel 
sprids på åkermarken. 

I scenario 3 eldas pannan med torkad hästgödsel och mineralgödsel sprids på 

åkermarken, se Figur 4. Vid förbränning av torkad hästgödsel krävs en stöd-

eldning på 10 % med flis. I torkningssteget används ett 100 kW värmebatteri  

som värms av vattnet från värmenätet. 

Resultat 

Resultat från densitetsmätningar av hästgödsel 

Två prover togs av den otorkade hästgödseln. Vid provtagningstillfället var det 

ont om otorkad hästgödsel och den volym som fanns räckte endast till två prover. 

Det första provet otorkat hästgödsel var dagsfärsk direkt från stallet. Strömedel 

som identifierades var torvströ och spån. Dessutom innehöll gödseln en andel som 

identifierades som gammalt foder bestående av halm och hö. Det andra provet 

togs från torken som hade fyllts samma morgon men ännu inte börjat att torkas.  

Fem prover togs av den torkade hästgödseln. De första proverna togs från 

utkanten av högen, medan de tre sista proverna togs ut mer centralt från högen 

med torkad gödsel. 

Lådan som proverna togs från vägde 285,9 kg. Densiteten för otorkad hästgödsel 

bestämdes till 395 kg/ m
3
 och för torkad till 251 kg/ m

3
 (Tabell 3). 

  

Lager Torkning Förbränning 
Gödsel 

Mineral-

gödsel 
Lastning 

Diesel 

Diesel, flis Diesel & el 

Transport Spridning 

Diesel 

Flis 
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Tabell 3. Sammanställning av vikt (kg) och densitet (kg/ m
3
) för otorkad och torkad 

hästgödsel. 

Gödselprov Prov Densitet 

Otorkad hästgödsel 404,7  

Otorkad hästgödsel 386,1  

Medelvärde otorkad 395,4 395,4 

Medel otorkad    

Torkad hästgödsel 261,5   

Torkad hästgödsel 214,0   

Torkad hästgödsel 230,8   

Torkad hästgödsel 251,4   

Torkad hästgödsel 297,8   

Medelvärde torkad 251 251 

Utvärdering av tork 

Den största kostnaden vid torkning av hästgödsel är, förutom den fasta kostnaden 

för investeringen, att driva värmebatteriet. Torken kräver i princip inget underhåll 

men vid varje torkningsomgång krävs det personal med lastmaskin som lastar i 

och ur hästgödseln. Värmebatteriet drivs av en värmeväxlare som är ansluten till 

fjärrvärmenätet. För att få ut årsbehovet värme (1 027 MWh) krävs det 1 628 

MWh tillförd energi eftersom det krävs 400 MWh/ år för att driva torken. Det 

effektiva värmevärdet på hästgödsel har förbättrats avsevärt efter torkning, från 

1,7 till 4,0 MWh/ ton (Tabell 4).  

En torkningsomgång tar 48 timmar och antalet torkningsomgångar per år har 

utifrån Taxinge Gods uppgifter uppskattats till 167 stycken. Energiförbrukningen 

per torkningsomgång är 2,28 MWh enligt analys av SP Analys (Bilaga 1). Effekt-

behovet vid varje torkning är 47 kW, vilket är ungefär hälften av värmebatteriets 

maxeffekt på 100 kW. 

För att räkna ut den nyttiggjorda energin per torkningsomgång utfördes densitets-

mätningar på otorkad och torkad hästgödsel från Taxinge Gods. Medeldensiteten 

för otorkad hästgödsel är 395 kg/ m
3
 med en fukthalt på 57 %. Efter torkning var 

densiteten 251 kg/ m
3
 med 10 % fukthalt, vilket visade att en torkningsomgång 

ger ett ökat effektivt värmevärde på gödseln med 5,1 MWh (Tabell 4). 

 Den nyttiggjorda energin på årsbasis blir en vinst med 480 MWh när den energi 

som går åt för att driva torken har räknats bort. 
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Tabell 4. Hästgödsel före och efter torkning vid en torkningsomgång. 

En torkningsomgång Innan torkning Efter torkning  Enhet Referens 

Fukthalt 57,4 9,7  vikt% Analys SP 

Densitet gödsel 395 251 kg/ m
3
 Analys JTI 

Volym 15 15 m
3
 Taxinge Gods 

Vikt gödsel 5,9 3,8 ton  

Effektiv värmevärde 1,7 4,0 MWh/ ton Analys SP 

Total energimängd 9,8 14,9 MWh  

Ökat effektivt vv gödsel  5,1 MWh  

Energivinst med torkning   2,9 MWh  

Bränsleanalyser 

Bränsleanalyser av färsk och torkad hästgödsel samt på flis genomfördes (Tabell 5). 

Prover togs på bränslet i samband med mätningarna och vid ett senare tillfälle på 

torkad och färsk hästgödsel. Bränsleanalyserna visar på att hästgödseln innehåller 

mycket mer aska och betydligt mer kväve, svavel och klor än vad flis gör. Den 

torkade hästgödseln med en torktid på 48 h är torrare än flis. 

Tabell 5. Bränsleanalyser på torrt prov av hästgödsel, torkad och färsk, samt på flis som 
eldades på Taxinge. 

 Färsk 
hästgödsel 

Torkad 
hästgödsel 

Flis Torkad 
hästgödsel 

Enhet 

Fukthalt 57,4 9,7 37,7 11,6 % 

Aska 8,8 12,3 1,2 13,6 % av ts 

Klor, Cl 0,36 0,34 0,01* 0,30 % av ts 

Svavel, S 0,49 0,94 0,0 1,1 % av ts 

Kol, C 46,0 43,5 49,6 43,4 % av ts 

Väte, H 5,8 5,6 6,0 5,5 % av ts 

Kväve, N 0,84 0,68 0,11 0,62 % av ts 

Syre, O 38 37 43,0 35,5 Diff 

Kalorimetriskt värmevärde 18,49 17,29 19,91 17,44 MJ/ kg ts 

Effektivt värmevärde 17,23 16,08 18,60 16,25 MJ/ kg ts 

Aluminium, Al 0,21 0,36 <0,01 0,3 % av ts 

Kisel, Si 1,08 1,29 0,03 1,15 % av ts 

Järn, Fe 0,07 0,08 <0,01 0,07 % av ts 

Titan, Ti 0,03 0,05 <0,01 0,06 % av ts 

Mangan, Mn 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 % av ts 

Magnesium, Mg 0,19 0,18 0,02 0,17 % av ts 

Kalcium, Ca 1,44 2,51 0,21 2,73 % av ts 

Barium, Ba <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 % av ts 

Natrium, Na 0,18 0,19 <0,01 0,14 % av ts 

Kalium, K 0,89 0,81 0,32 0,66 % av ts 

Fosfor, P 0,21 0,15 0,01 0,14 % av ts 

Värden med * är taget ur Strömberg & Herstad Svärd (2012) 
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Inmatning till pannan 

  

Figur 5. Lastning av bränsle på matarbandet (till vänster) och matarband och avrivare  
(till höger). 

Anläggningen på Taxinge Gods är utrustad med ett matarband där bränslet lastas  

på med en hjullastare. Vid matarbandets slut sitter en avrivarvals som river ner 

bränslet till en underliggande ficka varifrån det skruvas in till pannan (Figur 5).  

Ett problem som uppträtt, vid viss väderlek, har varit att hästgödsel frusit fast på  

en plåtdetalj strax innan avrivaren. Detta har i sin tur stoppat upp hela inmatningen 

och medfört att bränsle som frusit fast måste huggas bort. 

Frammatning i pannan 

 

Figur 6. Eldstaden och rostret, täckt med aska. 

Samma program och inställningar användes för eldning av hästgödsel som för flis. 

Inga frammatningsproblem uppstod under försöken men förbränningen var över-

vägande dålig och pannan brann aldrig på nominell effekt. Figur 6 visar eldstaden 

och det rörliga rostret. Anläggningsägaren talade om mindre problem med sintring 

när hästgödseln innehöll torv som strömaterial, men med övervägande spån som 

strömaterial (endast lite halm) upplevde de inga problem med frammatningen i 

pannan. 
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Förbränning och emissioner 

Resultatet från mätningarna på torkad hästgödsel visade höga halter av kolmon-

oxid (CO), totalt organiskt kol (TOC) och stoft i rökgaserna. Förbränningen 

skedde långt bak i brännkammaren samtidigt som syrehalten i rökgaserna var 

relativt hög (16 %). Eftersom även hästgödselns kvalitet var oklar, byttes bränslet 

ut mot flis. Även med flis var förbränningen dock dålig med höga O2-värden och 

emissioner av CO. Försök att ställa in pannan gjordes utan resultat. Senare konsta-

terades det av Hjo Värmeteknik, leverantören av pannan, att två luftspjäll varit 

fullt öppna, vilket orsakade det höga luftöverskottet samt gav en kylande effekt 

som resulterar i höga emissioner av CO. Vidare var undertrycket för högt ställt 

vilket bidrog till de höga stofthalterna, speciellt för hästgödsel som består av mer 

finfraktion jämfört med flis. Som väntat var emissionerna av NOx högre för häst-

gödsel jämfört med flis då kvävehalten i gödseln är högre. 

Askutmatning och askanalys 

Askutmatningen fungerade tillfredsställande under hela mätperioden. Den häst-

gödsel som användes och analyserades innehöll träspån som strömaterial vilket 

avspeglar sig i askanalysen. Vissa sintringsproblem hade observerats av ägaren 

när halm använts som strömaterial. Askan innehöll mycket lite andel oförbränt 

material, vilket tros bero på den rikliga mängden primärluft som tillfördes pannan. 

Analyser på askorna från hästgödsel respektive flis presenteras i Tabell 6. 

Tabell 6. Askanalyser från förbränningsförsök med hästgödsel och flis. 

 Aska hästgödsel Aska flis Enhet 

Torrt prov:    

Oförbränt  0,1 0,1 vikt% 

Inaskat prov:    

Aluminium, Al 2,49 2,73 vikt% 

Kisel, Si 10,6 8,43 vikt% 

Järn, Fe 0,80 0,65 vikt% 

Titan, Ti 0,59 0,66 vikt% 

Mangan, Mn 0,08 0,06 vikt% 

Magnesium, Mg 1,93 1,57 vikt% 

Kalcium, Ca 30,1 32,5 vikt% 

Barium, Ba 0,06 0,06 vikt% 

Natrium, Na 0,97 0,79 vikt% 

Kalium, K 7,19 4,69 vikt% 

Fosfor, P 1,23 0,77 vikt% 

Systemanalys 

Värmebehovet för gården i detta projekt är 1 027 MWh per år. Med en fastbränsle-

panna, Reka 350 kW som antas ha en verkningsgrad på 85 % vid fliseldning, mot-

svarar det 1 600 m
3
 flis, vilket ger en årlig bränslekostnad på drygt 250 000 kr 

räknat på flis. Genom att använda hästgödsel som bränsle blir inköpskostnaden för 

bränsle nästan gratis, endast kostnaden för hantering av gödseln på gården. Men för 
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att möjliggöra god förbränning av hästgödsel i den aktuella pannan krävdes det en 

tillsats av flis, olika mängder beroende på om hästgödseln var otorkad eller torkad.  

Växtnäringen som finns i hästgödseln spreds ursprungligen på åkermark. Vid för-

bränning av gödsel följt av deponering av askan måste växtnäringen ersättas med 

motsvarande mängd mineralgödsel, vilket togs med i de olika scenarierna. Analyser 

av hästgödsel samt jämförelse med det vanliga bränslet, stamvedsflis (Tabell 5).  

Investeringskostnaden för en fastbränslepanna antas vara 2,3 miljoner kronor och 

är lika för alla scenarier. En avskrivningstid på 20 år enligt annuitetsmetoden ger 

då en fast årlig kostnad på ca 185 000 kronor. Verkningsgraden vid förbränning 

av hästgödsel har antagits vara 80 %, vilket är något lägre jämfört med flis (85 %) 

eftersom askhalten är högre för hästgödseln. Det kan ge påslag på till exempel 

eldningsrör. Bränsleförbrukningen för att säkerställa det årliga värmebehovet på 

1 027 MWh skiljer sig åt mellan scenarierna beroende på typ av bränsle eftersom 

de har olika verkningsgrader i pannan. 

Scenario 1. Att sprida gödseln direkt på åkermark 

Uppvärmning genom förbränning av flis kräver energi i form av diesel vid 

lastning och el vid drift av pannan. Årskostnader och energiåtgång för fliseldning 

visas i Tabell 7.  

Tabell 7. Sammanställning av de totala kostnaderna (kr/ år), energiförbrukning (MWh/ år) 
och emissioner (kg CO2e/ år) för Scenario 1. 

 Kostnad Energiförbrukning Emissioner 

Värmeanläggning 605 000 1 208 9 087 

Spridning hästgödsel 39 000 24 27 800 

Totalt 644 000 1 232 36 900 

Rent ekonomiskt är fliseldning det dyraste alternativet vilket beror på bränslepriset 

för flis (hästgödsel antas vara gratis). De övriga kostnaderna vid fliseldning är 

generellt något lägre eftersom flis är ett finare bränsle jämfört med hästgödsel och 

inte kräver lika mycket uraskning, underhåll m.m. För spridning av gödsel på åker-

mark visade analyser av hästgödsel att det behövs en komplettering med framförallt 

kväve för att uppnå det rekommenderade årsbehovet, se Tabell 8. 

Tabell 8. Näringsinnehåll i hästgödsel (vikt %) av kväve (N), fosfor (P) och kalium (K)  
i hästgödsel enligt analys, årsbehov till gröda (kg/ ha & år), tillförd näring från gödsel 
(kg/ ha & år) samt kompletterande giva med mineralgödsel (kg/ ha & år).  

  Näringsvärde 
hästgödsel 

Årsbehov NPK Tillförd NPK från 
hästgödsel 

Kompletterande giva 
mineralgödsel  

N 0,85 
a
 120

b
 45 75 

P 0,21 
a
 20

b
 11 9 

K 0,89 
a
 30

b
 47 0 

a 
SP Analays 

b 
Riktlinjer för gödsling och kalkning 2012 
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I Tabell 9 visas hur de olika kostnaderna är fördelade mellan att sprida hästgödsel 

med en kompletterande kvävegödsling och att sprida enbart mineralgödsel. Den 

totala årliga kostnaden för att lasta, transportera och sprida hästgödsel i en fast-

gödselspridare på 20 ha mark är 19 000 kr. Kostnaden för inköp, transport och 

spridning av den kompletterande mineralgödseln blir 20 000 kr per år. Total-

kostnaden för att sprida hästgödseln på åkern och en komplettering med kväve-

gödsling (N27) leder till en total årskostnad på 39 000 kr.  

Den fossila energi som förbrukas för spridning av hästgödsel är enbart i form av 

diesel till traktorerna, 3 MWh per år. För mineralgödsel utgörs den stora delen 

energiförbrukning vid tillverkning av kvävegödsel och utgör 21 MWh. Underlags-

data för beräkningarna återfinns i bilaga 2.  

Tabell 9. Kostnad och energiförbrukning för spridning av hästgödsel på åkermark med en 
komplettering av kvävegödsling. 

  Spridning 
hästgödsel 

Mineralgödsel 
komplettering 

Hästgödsel + 
mineralgödsel 

Enhet 

Total kostnad 19 000 20 000 39 000 kr/ år 

Total energiförbrukning 3 21 24 MWh/ år 

Kostnad 883 797 840 kr/ MWh 

Scenario 2. Att förbränna icke torkad gödsel 

I scenario 2a och 2b förbränns otorkad hästgödsel i pannan som är avsedd för flis-

eldning. Det var inte möjligt att elda den aktuella pannan med enbart otorkad häst-

gödsel, men teoretiska värden för kostnader m.m. har ändå tagits fram i scenario 2a 

(Tabell 10). För att möjliggöra detta krävdes en stödeldning med flis där andelen 

har uppskattats till 70 %, vilket visas i scenario 2b. Det visade sig som väntat att  

det billigaste alternativet är att elda med enbart otorkad hästgödsel (Tabell 10).  

Det som inte framgår här är om det krävdes mer underhåll för att hålla igång 

pannan med ett blötare bränsle.  

Tabell 10. Sammanställning av de totala kostnaderna (kr/ år), energiförbrukning 
(MWh/ år) och emissioner (kg CO2/ år) för Scenario 2a och 2b.  

 Kostnad  Energiförbrukning Emissioner 

Scenario 2a    

Värmeanläggning 401 000 1 284 8 257 

Spridning mineralgödsel 43 000 35 22 100 

Totalt 444 000 1 318 30 400 

Scenario 2b    

Värmeanläggning 544 000 1 231 8 257 

Spridning hästgödsel &  
komp. mineralgödsel 

36 000 27 26 000 

Totalt 580 000 1 258 34 300 

Den rekommenderade mängd mineralgödsel som ska spridas på varje hektar per  

år är 120 kg N, 20 kg P och 30 kg K (Tabell 8). Utifrån dessa rekommendationer 

valdes konstgödningen NPK-24-4-7. Tabell 11 visar kostnad och energiförbrukning 

för att sprida mineralgödsel på 20 hektar mark. Detta inkluderar tillverknings- och 
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inköpskostnad (40 000 kr), transport till och från åker (600 kr) och spridning  

(2 800 kr). Underlagsdata för beräkningarna återfinns i bilaga 3. 

Tabell 11. Kostnad och energiförbrukning för att sprida årsbehovet av mineralgödsel 
(NPK-24-4-7) på 20 hektar mark. 

  Mineralgödsel Enhet  

Total kostnad 43 000 kr/ år 

Total energiförbrukning 35 MWh/ år 

Kostnad 1 236 kr/ MWh 

Scenario 3. Att förbränna torkad gödsel 

Genom att torka hästgödsel innan förbränning var tanken att få ett mer lätteldat 

bränsle. En frågeställning var om det effektiva värmevärdet kan höjas genom att 

torka hästgödseln innan förbränning. De totala kostnaderna för scenario 3, både 

med 100 % torkad hästgödseln (scenario 3a) och med 10 % inblandning av flis 

(scenario 3b) visas i Tabell 12. Vid spridning på åkermark har det antagits att all 

hästgödsel går åt till förbränning och att enbart mineralgödsel sprids på åker-

marken. 

Tabell 12. Sammanställning av de totala kostnaderna (kr/ år), energiförbrukning 
(MWh/ år) och emissioner (CO2e/ år) för Scenario 3a och 3b. 

 Kostnad Energiförbrukning Emissioner 

Scenario 3a    

Uppvärmning 563 000 1 684 11 282 

Spridning mineralgödsel 43 000 35 22 100 

Totalt 606 000 1 719 33 400 

Scenario 3b    

Uppvärmning 570 000 1 636 10 980 

Spridning mineralgödsel 43 000 35 22 100 

Totalt 613 000 1 671 33 100 

Jämförelse av kostnader mellan scenarier 

Kostnaderna för förbränningsdelen i de olika scenarierna visas i Tabell 13. De 

fasta kostnaderna består av investeringskostnad för 500 kW pannanläggning  

(2,3 miljoner kr) och torkanläggning (280 000 kr) som avskrivs enligt annuitets-

metoden. Räntan har antagits till 5 % i båda fallen med en avskrivningstid på 

10 år och ett restvärde på 20 % för torkanläggningen. Pannanläggningen beräknas 

inte ha något restvärde och avskrivningstiden sattes till 20 år. De rörliga kostnad-

erna är indelade på underhåll av panna (torken antas inte ha några underhålls-

kostnader, enligt Taxinge Gods), uraskningskostnader, personalkostnader för drift 

och maskinkörning, diesel, energi i form av driftel, maskiner och bränsle. Bränsle-

kostnaden för torkad hästgödsel innefattar den totala maskinkostnaden för att lasta 

bränslet samt el- och underhållskostnader (som antagits vara noll). Kostnaden för 

de 400 MWh extra som krävs för att driva torken är inkluderade i varje del. För 

varje scenario tillkommer sedan kostnaderna för gödsling på åkermark. 
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Tabell 13. Översikt av de fasta och rörliga kostnaderna för att elda med stamvedsflis, 
otorkad och torkad hästgödsel samt en inblandning av flis i hästgödseln enligt nuvarande 
förbränning. Kostnaden för torkning är inkluderat i kostnaderna. 

 Scenari
o 1 

Scenari
o 2a 

Scenari
o 2b 

Scenari
o 3a 

Scenari
o 3b 

Fasta kostnader:      

Investering panna 184 558 184 558 184 558 184 558 184 558 

Investering tork + värmebatteri 
(inkl. restvärde) 

   29 009 29 009 

Rörliga kostnader:      

Underhåll 24 161 32 089 26 539 44 599 42 555 

Uraskning 8 146 33 277 15 685 36 074 33 281 

Personal (Maskinförare + drift) 52560 69806 57 734 91 578 87 676 

Diesel 29 474 29 474 29 474 51 763 49 534 

Bränsle (panna) 254 720 0 178 304 40 521 61 941 

Energi (driftel) 12 921 12 921 12 921 17 958 17 455 

Maskiner (exkl. 
bränsle+förare) 

37 583 38 392 37 826 66 707 63 794 

Summering:      

Fasta kostnader 185 000 185 000 185 000 214 000 214 000 

Rörliga kostnader 420 000 216 000 359 000 350 000 357 000 

Totala kostnader 605 000 401 000 544 000 563 000 570 000 

Energibehovet och de fasta och rörliga kostnaderna för energiförbrukningen visas 

i Tabell 14. Det dyraste sättet är att elda med enbart flis, trots att det förbrännings-

sättet antas ha den högsta verkningsgraden. Orsaken är att inköpspriset för häst-

gödsel antas vara gratis. Billigast är det att elda med enbart otorkad hästgödsel, 

men som tidigare skrivits, är det i praktiken omöjligt att elda detta, åtminstone i 

den panna som finns på Taxinge Gods. Det billigaste sättet är ändå att inte torka 

hästgödslet, utan att blanda flis och otorkad hästgödsel. Kostnaden per levererad 

MWh blir 530 kr för otorkad hästgödsel och flis, 30/ 70, följt av 549 kr/ MWh 

levererat för torkad hästgödsel. Dataunderlag för beräkningarna kring förbränning 

av hästgödsel och flis finns i bilaga 5. 

Tabell 14. Det årliga värmebehovet för gården är 1027 MWh och för att driva torken 400 MWh. 
Kostnader i kronor per MWh för respektive bränsle där verkningsgraden har antagits utifrån  
de olika bränslenas egenskaper. 

 Scenario 1 Scenario 2a Scenario 2b Scenario 3a Scenario 3b 

Verkningsgrad 85 80 80 80 80 

Tillfört bränsle 1 208 1 284 1 231 1684 1 636 

Levererad energi 1 027 1 027 1 027 1 027 1 027 

Fasta kostnader 180 180 180 208 208 

Rörliga kostnader 409 210 350 341 348 

kr/ MWh levererat 589 391 530 549 556 
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Klimatpåverkan från de olika scenarierna 

Vid jämförelse mellan de olika scenariona sker den största klimatpåverkan i 

scenario 1, se Tabell 15. Skillnaden mellan scenariona är dock marginell och alla 

har utsläpp på mellan 33 000 och 37 000 kg CO2e per år. I förbränningsdelen är 

klimatpåverkan i huvudsak den diesel som går åt vid maskinkörning. Underlags-

data för beräkning av emissioner återfinns i bilaga 4. 

Tabell 15. Klimatpåverkan visat i koldioxidekvivalenter (CO2e) för lagring, transport till och 
från åker samt spridning. Emissioner från enbart mineralgödsel samt för spridning av 
hästgödsel med en komplettering av mineralgödsel visas. 

  Spridning 
hästgödsel 

Mineralgödsel 
komplettering 

Hästgödsel + 
mineralgödsel 

Mineralgödsel 

CO2 (fossil) 888 8 054 8 942 13 181 

CH4 4 495 0 4 495 0 

N2O 8 732 5 594 14 326 8 951 

Totalt kg CO2e 14 100 13 700 27 800 22 100 

I scenario 2 och 3 när allt hästgödsel går till förbränning sker gödslingen med 

enbart mineralgödsel. Det största bidraget till emissioner är CO2-emissionerna vid 

tillverkningen av mineralgödsel, vilket utgör nästan 60 % av den totala emissionen. 

Vid spridning av mineralgödsel sker direkta emissioner från kväve i form av lustgas 

(0,8 %) och ammoniak (0,9 %). Av den ammoniak som avgår bildar 0,2 % lustgas. 

För hästgödsel är beräkningarna baserade på att 250 ton gödsel med 57 % fukthalt 

och 0,36 viktprocent kväveinnehåll sprids på 20 ha åkermark. Det ger ett totalt 

kväve på 383 kg. Vid lagring av gödsel sker direkta emissioner i form av metan, 

ammoniak och lustgas. När det är dags för spridning finns det 280 kg kväve kvar  

i gödselstacken. Det har antagits att spridningen har utförts på våren med en efter-

följande nedbrukning på mellan 4 och 24 h. De direkta kväveemissionerna i sam-

band med spridning är i form av ammoniakkväve och lustgas. Den del som utgörs 

av fossil koldioxid är emissioner från dieseln till traktorerna. Efter att spridning av 

hästgödsel har kompletterats med mineralgödsel är de totala emissionerna av kol-

dioxid större jämfört med att enbart sprida mineralgödsel på åkermarken.  

Erfarenheter från förbränning av hästgödsel 

Efter kontakt med Swebo Bioenergi som säljer pannor avsedda för att elda häst-

gödsel kunde två anläggningar identifieras och sedan även en tredje anläggning 

som hade eldat med hästgödsel i flera år, men nu slutat och övergått till fjärrvärme. 

Endast två av dessa gick att få tag på, men för den tredje anläggningen gick det att 

få fram en del data från en tidigare rapport (Luostarinen, 2011). De två tillfrågade 

anläggningarna hade innan de övergick till att förbränna hästgödsel haft el eller 

diesel som uppvärmningsmetod, vilket är både dyrt och inte miljövänligt. Dessutom 

hade ingen tillgång till mark att sprida gödseln på och det kostade att transportera 

bort gödseln. Anläggningarna hade mellan 40 och 200 hästar och kutterspån som 

strömedel. Alla hade investerat i en panna från Swebo och den största av anlägg-

ningarna hade 2 st. 350 kW pannor avsedda för att elda med otorkade bränslen. De 

eldade alltså med otorkad hästgödsel (ca 40 % fukthalt) med en komplettering med 

pellets (5-10 % per år).  
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Den ena anläggningen upplevde att det gick bättre och bättre att elda och larmen 

blev allt färre sedan starten 2010. Totalt sett över ett år gick det med vinst. Det 

största krånglet hittills var att bränsleinmatningsskruven hade gått av en gång. 

Den andra tillfrågade anläggningen hade efter ca 4 år slutat med förbränning av 

hästgödsel. Orsaken var att det hade krånglat väldigt mycket ända sedan uppstarten. 

Bränsleinmatningsskruven fick bytas 2-3 gånger pga. att den gick av när t.ex. stenar 

och hästskor fastnade. Dessutom fick askutmatningsskruvarna bytas 4 gånger sedan 

de gått av (smält pga. värmen). Pannan gick nära maxeffekt hela tiden och klarade 

inte av att värma hela anläggningen under vintern, vilket gjorde att de också fick 

köra dieselpannor för att klara värmebehovet. Det hela gick med en jätteförlust. De 

tyckte ändå att det hade varit en bra idé och hade inga direkta klagomål på bränslet 

förutom att det troligtvis ofta hade varit för blött. 

Diskussion och slutsatser 

Scenario 2 visade sig vara det billigaste även när endast 30 % var otorkad hästgödsel 

och 70 % bestod av flis. Vid jämförelse med uppvärmningsdelen för torkad häst-

gödsel med 10 % flisinblandning och en närmare titt på kostnaderna per levererat 

MWh energi, kan man konstatera att de fasta kostnaderna för torkning är högre.  

Det beror på investeringen av torkningsanläggningen. De rörliga kostnaderna vid 

torkning är däremot lägre. Det betyder att efter 10 år när torkningsanläggningen är 

avbetald (och om livslängden är längre) börjar det bli billigare att elda med torkad 

hästgödsel. Men i det här fallet fungerar pannan bättre med torra bränslen, vilket 

troligtvis gör att det i längden är billigare att torka hästgödsel eftersom drift- och 

underhållskostnaderna blir lägre. 

Ur energisynpunkt lönar det sig att torka hästgödsel innan förbränning. Den höga 

kostnaden vid enbart fliseldning beror främst på inköpspriset på flisen. Hästgödsel 

antas i det här fallet vara gratis. Den totala kostnaden för torkning och förbränning 

av hästgödsel blir 35 000 till 40 000 kr billigare jämfört med fliseldning. Trots att 

torken drivs av ett värmebatteri som kräver en ökad förbränning i pannan med 

ungefär 30 % av den tillförda värmemängden (400 MWh av 1 200 MWh = 1 600 

MWh totalt) blir det lönsamt att torka hästgödseln. För mindre anläggningar som 

har en panna som precis täcker dagens värmebehov, skulle en konvertering till 

torkning och förbränning av hästgödsel innebära en stor investering eftersom en ny 

panna måste köpas in för att täcka driften av torkanläggningen. Alternativet är att 

driva torken på ett annat sätt, .t ex. med el. Ett annat alternativ kan vara att investera 

i en annan typ av panna som är anpassad för att elda med blötare bränslen. 

Ett troligt sätt att ytterligare öka lönsamheten med att torka är att förkorta tork-

ningstiden avsevärt. Idag är torkningstiden 48 timmar och fukthalten efter torkning 

är under 10 %. Genom att halvera torkningstiden till 24 timmar (200 MWh) skulle 

troligtvis fukthalten fortfarande vara mellan 10 och 20 %. Det skulle spara ungefär 

hälften av energiförbrukningen vid torkning. 

Att använda hästgödsel som bränsle istället för stamvedsflis borde leda till mer 

underhålls- och uraskningskostnader. Eftersom askhalten är ca 10 gånger högre 

för torkad hästgödsel jämfört med flis så kommer det att bli svårare för luften att 

nå fram i pannan när askan sätter igen lufthålen. Det leder också till en sämre 

verkningsgrad (antaget till 80 %) jämfört med flis (antaget värde 85 %). 
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Taxinge Gods har flera fördelar som medför att torkning av hästgödsel blir lönsamt. 

De betalar ingenting för askdeponering eftersom de kör själva och tippar. De har en 

pannanläggning med en stor kapacitet som möjliggör en drift av värmebatteriet till 

torken. Taxinge Gods sparar kostnaden för att sprida hästgödseln på åkermarken 

eftersom det otillräckliga näringsvärdet i hästgödseln gör att de ändå måste sprida 

mineralgödsel. Tidigare har spridning av hästgödsel på åkermark enbart gjorts för 

att bli av med hästgödseln. För gårdar som inte har tillgång till mark är förbränning 

av hästgödsel tillsammans med en komplettering av flis ett bra alternativ. 

Spridning av hästgödsel på åker med en kompletterande kvävegödsling är bara 

marginellt billigare jämfört med att enbart sprida mineralgödsel. Det kan vara ett 

bra skäl till att använda hästgödsel som bränsle. Den stora skillnaden är energi-

förbrukningen som är 11 MWh högre per år för mineralgödselspridning, vilket 

beror på den stora energiåtgången vid tillverkning av mineralgödsel.  

Klimatpåverkan vid spridning av hästgödsel med en komplettering av mineral-

gödsel ger störst klimatpåverkan med avseende på kg koldioxidekvivalenter per år. 

Det beror dels på att tillverkning av mineralgödsel ger upphov till höga emissioner, 

dels på att mycket lustgas bildas vid lagring av hästgödseln och vid spridning av 

både häst- och mineralgödsel. Vid beräkningarna antogs att spridningen skedde på 

våren och att nedbrukningen skedde 4 - 24 timmar efter spridning. Om nedbrukning 

sker direkt efter spridning blir lustgasemissionerna betydligt lägre. 

Efter flera försök från anläggningsägarens sida att ställa in pannan för referens-

bränslet lyckades det aldrig till fullo. Inmatning av hästgödsel i pannan gick pro-

blemfritt men då innehöll också hästgödseln träspån som strömaterial och endast 

10 % fukt. Strömaterialet som utgör en betydande del av hästgödseln påverkar 

troligtvis både frammatning, förbränning och askutmatning. Det gör det svårt att 

med begränsad information göra en generell bedömning för hästgödsel. I en flis-

panna kan det vara en fördel att använda hästgödsel med träspån som strömaterial. 

Samförbränning av torkad hästgödsel och flis verkade också fungera tillfreds-

ställande enligt anläggningsägaren. 

De högre halterna av klor och svavel i hästgödsel kan bidra till högre emissioner 

av klor och svavel i rökgaserna och orsaka korrosion på panna, rökgasutrustning 

och närliggande byggnader, byggmaterial, och bör undersökas vidare.  

Alla pannor bör trimmas in för nya bränslen. Detta gäller i högsta grad för häst-

gödsel. Projektet har visat att detta är svårt och kräver kunnig personal och viss 

rudimentär mätutrustning för till exempel CO. På Taxinge Gods tycks inga svår-

hanterliga eller kostsamma problem uppstått under vintersäsongen 2011 och 2012, 

trots att förbränningen troligtvis inte har varit optimerad. En optimerad förbränning 

innebär mindre mekanisk och korrosiv påverkan. 

Utifrån resultaten från genomförd utvärdering av tork och panna samt beräkningar 

av kostnader, omsättning av energi samt klimatpåverkan i systemanalysen, har 

följande slutsatser dragits: 

 Torken fungerar bra för hästgödsel. Den har inte krävt något underhåll 

sedan installationen. Torkningstiden 48 timmar ger en fukthalt på ca 10 %. 

Troligtvis kan torkningstiden förkortas åtminstone på sommarhalvåret, till 

24 timmar eller ännu kortare tid. En halvering i torkningstiden skulle spara 

200 MWh energi per år vilket motsvarar ca 50 000 kr per år. Energimässigt 
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lönar det sig att torka hästgödsel innan förbränning. Nettovinsten per tork-

ningsomgång blir 2,9 MWh vilket över ett år ger 480 MWh energivinst. 

 Inmatning av hästgödsel i pannan gick problemfritt. Trots flera försök av 

anläggningsägaren att ställa in pannan för referensbränslet och för häst-

gödsel var förbränningen dock alltjämt mycket dålig. Detta konstaterades 

också av leverantören av pannan vid ett senare tillfälle. Efter omställning 

har pannan fungerat bra. 

 En förtorkning av hästgödsel innan förbränning ger en nettoenergivinst 

med 480 MWh per år när torkningstiden är 48 timmar och värmebehovet 

1027 MWh per år.  

 Det är billigare att elda med en bränsleblandning av 90 % torkad hästgödsel 

och 10 % flis samt att sprida mineralgödsel på åkermarken (613 000 kr/ år) 

jämfört med att elda flis och sprida hästgödsel med en komplettering av 

mineralgödsel på åkermarken (644 000 kr/ år). 

 Om det är tekniskt möjligt, är det billigaste alternativet (förutom att elda 

100 % otorkad hästgödsel) att elda 70 % flis och 30 % otorkad hästgödsel 

med spridning av resterande hästgödsel på åkermarken med en kompletter-

ing av mineralgödsel (580 000 kr/ år). 

 De högsta emissionerna sker i scenario 1, men de är bara marginellt högre 

än övriga scenarion som alla ligger mellan 33 000 och 37 000 kg CO2e  

per år. 

 Klimatpåverkan är något större vid spridning av hästgödsel med en kom-

plettering av mineralgödsel jämfört med att enbart sprida mineralgödsel på 

20 hektar åkermark, 27 800 respektive 22 100 kg CO2e.  
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Bilaga 1. Analysresultat av hästgödsel, både 
torkad och otorkad 
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Bilaga 2. Underlagsdata för beräkning av 

kostnad och energianvändning vid spridning 

av hästgödsel 

Tabell 16. Lastning av gödsel. 

Parameter  Enhet 

Mängd gödsel per lass 22 m
3
 

Densitet gödsel 600 kg/ m
3 

Vikt gödsel per lass 13 200 kg 

Tidsåtgång per lastning 0,5 timmar 

Dieselförbrukning 17 liter/ timme 

Energiinnehåll diesel 9,8 KWh/ liter 

Energiinnehåll hästgödsel (LHV) 1,65 kWh/ kg 

Maskinkostnad 471 kr/ timme 

Personalkostnad 240 kr/ timme 

Kostnad bränsle 9,5 kr/ liter 

Total dieselförbrukning 9 liter 

Total energiförbrukning fr diesel 83 kWh 

Total kostnad diesel 81 kr/ lass 

Maskinkostnad exkl bränsle 155 kr/ lass 

Endast maskinkostnad 35 kr/ lass 

Total personalkostnad 120 kr/ lass 

Total kostnad 236 kr/ lass 

 

Tabell 17. Transport av gödsel. 

Parameter  Enhet 

Hastighet 15 km/ timme 

Sträcka till åker 2 km 

Tidsåtgång per transport tom 0,13 timmar 

Tidsåtgång per transport full 0,13 timmar 

Dieselförbrukning, tom 0,27 liter/ km 

Dieselförbrukning, full 0,46 liter/ km 

Maskinkostnad 567 kr/ timme 

Kostnad fastgödselspridare 450 kr/ timme 

Kostnad bränsle 9,5 kr/ liter 

Total dieselförbrukning 1,5 liter 

Total energiförbrukning fr diesel 14 kWh 

Total kostnad diesel 14 kr 

Maskinkostnad exkl bränsle 257 kr 

Endast maskinkostnad 193 kr/ lass 

Total personalkostnad 64 kr/ lass 

Total kostnad 271 kr/ lass 
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Tabell 18. Spridning av gödsel på åkern. 

Parameter  Enhet 

Tidsåtgång per transport 0,5 timmar 

Dieselförbrukning 17 liter/ timme 

Maskinkostnad 567 kr/ timme 

Kostnad fastgödselspridare 450 kr/ timme 

Kostnad bränsle 9,5 kr/ liter 

Antal hästar 50 St. 

Årsproduktion gödsel per häst 5 ton 

Mängd hästgödsel per år 250 ton 

Mängd hästgödsel per år 417 m
3
 

Antal lass fastgödsel per år 19 lass/ år 

Delsummering   

Total dieselförbrukning 8,5 liter 

Total energiförbrukning fr diesel 83,3 kWh 

Total kostnad diesel 81 kr 

Maskinkostnad exkl bränsle 428 kr 

Endast maskinkostnad 308 kr/ lass 

Total personalkostnad 120 kr/ lass 

Total kostnad 509 k/ lass 
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Bilaga 3. Underlagsdata för beräkning av 
kostnad och energianvändning vid spridning 
av mineralgödsel 

Tabell 19. Inköp av gödsel. 

 Parameter    Enhet 

Antal hektar mark 20 Ha 

Produktion av N 13,8 kWh/ kg 

Produktion av P 2,2 kWh/ kg 

Produktion av K 1,6 kWh/ kg 

Total energiåtgång N 1657 kWh/ ha 

Total energiåtgång P 43 kWh/ ha 

Total energiåtgång K 47 kWh/ ha 

Total energiförbrukning 35 MWh 

Bestämd vikt N per ha och år 120 kg/ ha 

Bestämd vikt P per ha och år 20 kg/ ha 

Bestämd vikt K per ha och år 30 kg/ ha 

Total bestämd vikt 170 kg/ ha 

Pris N 11 kr/ kg 

Pris P 23 kr/ kg 

Pris K 8 kr/ kg 

Total vikt N 2 400 kg/ år 

Total vikt P 400 kg/ år 

Total vikt K 600 kg/ år 

Total vikt NPK 3 400 kg/ år 

Typ av konstgödsel NPK-24-4-7   

Vikt som sprids ut på åker 500 kg/ ha 

Total vikt 10 000 kg/ år 

Totalt pris N 26 400 kr/ år 

Totalt pris P 9 200 kr/ år 

Totalt pris K 4 800 kr/ år 

Total energiförbrukning 35 MWh/ år 

Total inköpskostnad 40 400 kr/ år 

Inköpskostnad 1 157 kr/ MWh 
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Tabell 20. Transport av gödsel till fält. 

 Parameter   Enhet  

Mängd konstgödsel per lass 1,5 m
3
 

Hastighet 15 km/ timme 

Sträcka till åker 2 km 

Tidsåtgång per transport enkel resa 0,13 timmar 

Dieselförbrukning, tom 0,27 liter/ km 

Dieselförbrukning, full 0,46 liter/ km 

Antal lass 4 st. 

Maskinkostnad 370 kr/ timme 

Kostnad konstgödselspridare 150 kr/ timme 

Personalkostnad 240 kr/ timme 

Kostnad bränsle 9,50 kr/ liter 

Total dieselförbrukning 4,2 liter/ år 

Total energiförbrukning, diesel 41 kWh 

Total kostnad diesel 40 kr 

Total kostnad per lass 139 kr/ lass 

Total kostnad 555 kr/ år 

 

Tabell 21. Spridning av gödsel på åker. 

Parameter     Enhet 

Areal 20 ha 

Spridningskapacitet 4 ha/ timme 

Tidsåtgång 5 timmar 

Mängd gödsel per lass 1,5 m
3
 

Densitet gödsel 1 kg/ l 

Vikt gödsel per lass 1500 Kg 

Spridningskapacitet 2000 kg/ timme 

Tidsåtgång per lass 1,3 h 

Antal ha per lass 5,3 ha 

Antal lass 4 st. 

Dieselförbrukning 8,0 liter/ timme 

Energiinnehåll diesel 9,80 kWh/ liter 

Maskinkostnad 370 kr/ timme 

Kostnad konstgödselspridare 150 kr/ timme 

Kostnad bränsle 9,50 kr/ liter 

Total dieselförbrukning 43 liter 

Total energiförbrukning fr diesel 418 kWh 

Total kostnad diesel 405 kr 

Total kostnad per lass 693 kr/ lass 

Total kostnad 2773 kr/ år 
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Bilaga 4. Underlagsdata för beräkning av 
emissioner av växthusgaser från drivmedel 
och mineralgödsel 

Emissioner som bidrar till klimatpåverkan är fossil koldioxid (CO2), metan (CH4) 

och lustgas (N2O). Dessa viktas samman till gemensam bas koldioxidekvivalenter 

(CO2e). Med det menas att samtliga emissioner räknas om till att motsvara CO2 

enligt Tabell 23.  

Tabell 22. Viktningsfaktorer för att beräkna klimatpåverkan 

Emission Viktningsfaktor Enhet 

CO2 1 kg CO2e/ kg CO2 

CH4 23 kg CO2e/ kg CH4 

N2O 298 kg CO2e/ kg N2O 

 

Diesel används av traktorer och andra arbetsredskap. I Tabell 23 finns emissioner 

av CO2, CH4 och N2O från produktion och användning av diesel. 

Tabell 23. Emissioner av växthusgaser vid produktion, distribution och användning av 
diesel (g/ MJ) 

 Produktion Användning Totalt 

CO2 5,78
 a 

73.00
 b 

78,78 

CH4 0,034
 a 

0,00068
 b 

0,034 

N2O 0,000056 0,0016
 b 

0,0016 

CO2e 6,64
 a
 73,4938

 b 
80,14 

a 
Öman m fl. (2010) 

b Jerksjö m fl. (2010) 

Emissioner av metan (CH4) och lustgas (N2O) från lagring och spridning av 

hästgödsel och mineralgödsel beräknas med hjälp av metodik från IPCC (2001). 

Parametrar är hämtade från IPCC (2001) och Naturvårdsverket (2012), se Tabell 

24 - Tabell 27. 

 EFCH4 = VSi*365*Boi*0,67*MCFjk() 

 EFN2O = kgN*EFN2O 

 EFNH3-N2O = kgN*EFNH3*EFNH3/N2O 

Tabell 24. Emissioner från tillverkning av handelsgödsel (Jenssen och Kongshaug, 1998). 

 Parameter   Enhet  

Total N 5,3 kg CO2/kg N 

Total P 0,51 kg CO2/kg P 

Total K 0,38 kg CO2/kg K 
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Tabell 25. Emissioner från marken vid spridning handelsgödsel. 

 Parameter   Enhet  

Mineralgödsel 0,8 % N2O-N av tillfört N 

kväveläckage 2,5 % av läckt Ntot 

Ammoniakavgång 0,9 % av tillförd NH4-N 

Emission N2O-N av N per ha 1,0 % N2O-N av tillfört N 

N2O av NH3 0,002 % av  

 

Tabell 26. Emissioner från lagring av hästgödsel. 

 Parameter   Enhet  

B0häst 0,30 m
3
/ kg VS 

metan (15 grader & 1,013 bar) 0,67 kg/ m
3
 

VS häst (volatile solid) 84 % av TS 

MCF fastgödsel 1 % av B0 

EFN2O 2 % 

N2O-N till N2O 1,57   

EFNH3/N2O 0,20 % 

Direkt emission NH3 25 % 

 

Tabell 27. Emissioner från spridning av hästgödsel. 

Parameter  Enhet 

Kvarvarande N 280 kg 

Typ av gödsel Fastgödsel   

Spridningsmetod Bredspridning   

Tidpunkt för spridning Vår   

Nedbrukning inom 5-24 h   

NH3-N som % av NH4-N 50 % 

NH4-N, medel % av ts 0,25 % 

kväveläckage 2,5 % av läckt N 

Ammoniakavgång (N27, NPK) 0,9 % av tillförd N 
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Bilaga 5. Lagring, förbränning av hästgödsel 
och flis 

Tabell 28. Indata till förbränning för torkad och otorkad hästgödsel. 

Parameter torkad 
hästgödsel 

Otorkad 
hästgödsel 

Flis Enhet 

Fukthalt 9,7 57,4 50  vikt% 

Askhalt 11,1 3,8 1,5  vikt% 

Densitet gödsel 251 395 300 kg/ m
3
 

Effektiv värmevärde 1,7 4,0 2,7 MWh/ ton 

Producerad årlig energimängd 1 027 1027 1027 MWh/ år 

Verkningsgrad panna på gödsel 80 80 80 % 

Tillförd bränslemängd gödsel 1 284 1 284 1284 MWh/ år 

Tillförd bränslemängd gödsel 1 290 1 969 1 585 m
3
/ år 

Maxeffekt när pannan går för fullt 350 350 350 kW 

Volym innan tork 15 15 - m
3
 

Vikt gödsel innan tork 5,9 3,8 - ton 

 

Tabell 29. Allmänna indata om tork. 

 Parameter  Tork Enhet  

Typ av tork Akron   

Investeringskostnad tork 280000 kr 

Restvärde 20 % 

Avskrivningskostnad tork 36 261 kr/ år 

Avskrivning inkl. restvärde 29 009 kr/ år 

Mängd gödsel per torkningsomgång 15 m
3
 

Mängd gödsel per torkningsomgång 5,93 ton 

Tidsåtgång per torkning 48 timmar 

 

Tabell 30. Effekt och energidata om tork. 

Parameter  Enhet 

Effekt värmebatteri till torkning 30 kW 

Energi för att torka 1 440 kWh 

Energiförbrukning per torkomgång 2,28 MWh 

Energiförbrukning per torkomgång  0,38 MWh/ ton 

Effekt torkning 47 kW 

Produktionsförlust  5 % 

Total energiförbrukning torkning 380 MWh/ år 

Energiförbrukning efter förluster 400 MWh/ år 
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Tabell 31. Data om kostnader för tork och för lastmaskin som används för att hantera 
gödsel före och efter torkning. 

Parameter  Enhet 

Antal driftdagar per år 334 dagar/ år 

Antal torkningsomgångar 167 gånger/ år 

Personalkostnad 240 kr/ timme 

Personaltid 0,4 timmar/ dag 

Dieselförbrukning lastmaskin 17,0 liter/ timme 

Maskinkostnad, lastmaskin 606 kr/ timme 

Kostnad bränsle, lastmaskin 9,50 kr/ liter 

Total dieselförbrukning, lastmaskin 1 137 liter 

Total kostnad diesel 10 799 kr/ år 

Total maskinkostnad 242 kr/ dag 

Total maskinkostnad 40 521 kr/ år 

Maskinkostnad exkl bränsle 29 722 kr/ år 

Endast maskinkostnad 13 674 kr/ år 

Total vinst per torkning 2,87 MWh 

Total personalkostnad 16 048 kr/ år 

Total kostnad torkning 40 521 kr/ år 

 

Tabell 32. Förbränning av gödsel. 

 Parameter    Enhet 

Typ av panna Reka 350 kW   

Investeringskostnad anläggning 2 300 000 kr 

Restvärde 0 % 

Avskrivningskostnad panna 184 558 kr/ år 

Avskrivning inkl. restvärde 184 558 kr/ år 

Typ av bränslematning Band   

Driftel 40 kWh/ dygn 

Elpris 885 kr/ MWh 

Driftelskostnad 10 kr/ MWh 

Underhållskostnad (tillfört) 25 kr/ MWh 

Antal driftdagar panna 365 dagar/ år 

Verkningsgrad panna hästgödsel 80 % 

Tillförd energimängd bränsle 1284 MWh/ år 

Tillförd energimängd bränsle inkl tork 1684 MWh/ år 

Uraskningsintervall 23 gånger/ år 

Kostnad aska 20 kr/ MWh 

Personalkostnad 44 kr/ MWh 

Total kostnad diesel, lastmaskin 23 kr/ MWh 
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Tabell 33. Stödeldning med flis till scenario 3b. 

 Parameter    Enhet 

Andel flis 10 % 

Andel torkad hästgödsel 90 % 

Stödeldning med flis 0,44 m
3
/ dag 

Energiinnehåll flis 0,75 MWh/ m
3
 

Kostnad flis 160 kr/ m
3
 

Energiinnehåll mix flis+gödsel 1,49 MWh/ m
3
 

Mängd av bränsle 804 m
3
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