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Förord
Inom jordbruket är resurshushållning ett centralt begrepp, vilket bland annat inne-
bär att stallgödsel skall utnyttjas så effektivt som möjligt och förluster till den om-
givande miljön skall minimeras. Gödsel från fjäderfä har en högre koncentration
av växtnäring och andra fysikaliska egenskaper än gödsel från nöt och svin. Detta
gör att man inte kan använda sig av kunskap om nöt- eller svingödsel vid hantering
och spridning av fjäderfägödsel. Behovet av ett informationsmaterial som kan
spridas till odlare som använder fjäderfägödsel och till rådgivare har varit stort
och erkänt. Allt fler producenter av fjäderfägödsel ställer sig dessutom frågan
hur deras gödsel skall hanteras och mellanlagras och vilka miljökonsekvenserna
blir av hanteringen. Ett liknande informationsmaterial har producerats för häst-
gödsel, vilket har blivit mycket uppskattat. Ett informationsmaterial av denna typ
har efterfrågats av rådgivare, producenter och odlare, enskilt och i anslutning till
kurser.

Målet med detta projekt har varit att sammanställa ett informationsmaterial som
är heltäckande, och kan användas av olika aktörer inom lantbruket och fjäderfä-
produktionen. Det övergripande syftet med informationsmaterialet är att minska
miljöbelastningen vid användning av fjäderfägödsel samt att öka recirkulationen
av de näringsämnen som finns i gödseln.

Informationsmaterialet är sammanställt vid JTI – Institutet för jordbruks- och
miljöteknik av forskningsledare Anna Richert Stintzing, med hjälp av forsknings-
ledare Staffan Steineck och Eva Salomon samt forskningsassistent Helena
Åkerhielm. Kapitlet ”Produktion av ägg och slaktkycklingar” och kapitlet om in-
hysningssystem är skrivet av Eva von Wachenfelt, JBT, SLU. I kapitlet ”Gödsel”,
avsnittet ”Växtnäring i färsk träck”, är Annsofie Wahlström, HUV, SLU, huvud-
författare och avsnittet ”Koccidiostatika” har skrivits av Lotta Waldenstedt, HUV,
SLU. Kapitlet ”Hygien” är skrivet av Ann Albihn, SVA. I kapitlet ”Hantering och
spridning” är Martin Sundberg och Lena Rodhe vid JTI huvudförfattare. Material
har också använts ur boken ”Växtnäring i kretslopp”, SLU Kontakt, med huvud-
författare Staffan Steineck, JTI, Anna Richert Stintzing, JTI, Eva Salomon, JTI,
och Arne Gustafson, SLU. Kim Gutekunst, JTI, svarar för bildmaterialet, där
inget annat anges.

Detta informationsmaterial har finansierats gemensamt av Sverige och EU med
medel ur UID-programmet.

Ett stort tack till alla som har bidragit till denna skrift!

Ultuna, Uppsala i april 2001

Lennart Nelson
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Inledning
Gödsel från fjäderfä är en resurs inom lantbruket. Eftersom produktion av ägg
och kyckling sker på stora, specialiserade enheter ofta utan egen odlingsareal
så har kopplingen mellan djurhållning och recirkulation till lantbruket varit svag.
Dessutom förekommer gödsel från fjäderfä i mindre mängder än t.ex. nöt- eller
svingödsel, vilket har gjort att kunskapsutvecklingen omkring fjäderfägödsel är
eftersatt.

Inom lantbruket finns det högt ställda mål att minska förbrukningen av mineral-
gödselmedel, att hushålla med resurser samt att minimera påverkan på den om-
givande miljön. Lantbrukarna har en viktig roll i detta arbete. Men för att kunna
genomföra åtgärder som leder till ovanstående mål måste lantbrukare, rådgivare,
beslutsfattare m.fl. ha kunskaper som baserar sig på sakligt genomförda
vetenskapliga undersökningar.

Målet med denna skrift är att sammanställa dagens kunskap om gödsel från fjäder-
fä. En inventering av litteratur och erfarenheter i Sverige och internationellt har
genomförts under 1999. Under arbetet med insamling av uppgifter om fjäderfä-
gödsel har ett antal kunskapsluckor identifierats. Denna skrift kan därför inte ge
en heltäckande bild av fjäderfägödsel. Det finns fortfarande många frågor kvar
att lösa, och förhoppningsvis bidrar denna skrift till att så kan ske.

Begreppen fjäderfägödsel, kycklinggödsel eller hönsgödsel är inte speciellt väl
definierade. Ofta används hönsgödsel som ett samlingsnamn för gödsel från alla
dessa grupper av fåglar. Detta kan vara missvisande eftersom egenskaperna hos
gödsel från äggläggande höns och slaktkycklingar kan skilja sig åt i hög grad.

Fjäderfä är domesticerade fågelarter som utnyttjas för produktion av kött och ägg.
Gruppen fjäderfä delas in i undergrupperna höns, kalkon, ankor och gäss. I bild 1
visas uppdelningen av fjäderfä i olika kategorier. För tydlighetens skull kommer vi
att använda begreppen ”hönsgödsel” för gödsel från äggläggande höns, ”kyckling-
gödsel” för gödsel från slaktkycklingar och ”gödsel från unghöns” för gödsel från
unga värphöns. ”Fjäderfägödsel” är en övergripande benämning som kan användas
allmänt för gödsel från alla kategorier av fjäderfä.
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Fjäderfä

Höns

Kalkon Anka Gås

Värphöns Slaktkyckling

Bild 1. Olika typer av fjäderfä.

Produktion av ägg och slaktkycklingar
Fjäderfä är till antalet en mycket stor grupp av djur. Antalet platser för höns och
kycklingar av värpras i Sverige uppskattades av SCB 1999 till ca 7,8 miljoner,
varav 43 % vid företag med mindre areal än 2 hektar åkermark. 91 % av höns-
platserna fanns vid företag med mer än 5000 höns. Huvuddelen av produktionen
sker i Götaland (SCB, 2000). Ungefär hälften av värphönsplatserna fanns i Skåne,
Halland, Västra Götalands eller Östergötlands län. Antalet slaktkycklingplatser
uppgick 1999 till ca 9 miljoner, varav ca 37 % fanns vid företag med mindre än
2 hektar åkermark. Antalet slaktkycklingar som gick till slakt under 1999 var
ungefär 64 miljoner (Svensk Fågel, 2000). Antalet slaktkycklingar ökar, vilket
gör att dagens siffror kan vara högre. Även för slaktkyckling är produktionen
koncentrerad till Götaland, främst mellanbygderna i Skåne och Blekinge, där
ca 52 % av alla slaktkycklingplatser finns (SCB, 2000). I bild 2 visas fördelningen
av slaktkycklingplatser i landet, fördelat på län. I bild 3 visas fördelningen av
värphönsplatser i landet, uppdelat på län.
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Bild 2. Antal och fördelning av slaktkycklingplatser i Sverige, 10 000-tal (Svensk Fågel,
2000).
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Bild 3. Antal och fördelning av värphönsplatser i landet, 10 000-tal. (Svensk Fågel, 2000).

Mängden gödsel som utsöndras från fjäderfä kan lokalt stå för mycket stora delar
av den stallgödsel som hanteras. Det statistiska underlaget för en bedömning av
hur mycket gödsel som sprids i Sverige är dock bristfälligt (Strömberg, pers.medd.,
1999).

Ägg

Värphöns

Det fanns 1998 ca 5,7 miljoner värphöns i Sverige varav ca 4,2 miljoner var
inhysta i traditionella burar och 0,2 miljoner i inredda burar. Cirka 1,4 miljoner
höns fanns i olika frigående system, varav 1,3 miljoner i lågbeläggningssystem
med högst 9 höns per m2 golvarea i stallet och 0,13 miljoner i högbeläggnings-
system med en djurtäthet på över 9 höns per m2. Inhysningssystemen beskrivs
närmare i kommande avsnitt. Till hönsen i lågbeläggningssystemen räknas de
ca 0,125 miljoner ekologiska hönsen. Enligt KRAV:s regler år 2000 får djur-
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tätheten vara högst 7 höns/m2 golvarea och i stall uppförda efter 24 augusti 1999,
max 6 höns/m2. Det är mestadels de ekologiska hönsen som ges möjlighet till
utevistelse på gräsbevuxen mark. Endast en mindre andel av de höns som inte är
ekologiska höns och som är inhysta i lågbeläggningssystem, har utevistelse på
nätinhägnad, takförsedd betongplatta. I bild 4 visas utvecklingsstadier i en hönas
liv.

16 180 8050

Värphöns

Veckor

Unghöns

Bild 4. Utvecklingsstadier i en hönas liv.

Föräldradjur till värphönsen

För att producera värphöns finns det ca 130 000 föräldradjur, mor- och farföräldrar
inräknade. Mor- och farföräldrar importeras som kycklingar från utländska avels-
företag. Olika tupp- och hönlinjer korsas för att erhålla önskade föräldradjur, se bild 5.
Föräldradjuren korsas därefter för att det skall bli värphybrider. Djurgrupperna består
av en blandning av både tuppar och hönor där 8 % av avelsdjuren utgörs av tuppar.
Medelvikten kan variera beroende på ras men är likartad med de framavlade hybrid-
djuren. Produktionstiden är ca 1 år och djuren inhyses i traditionella golvsystem.

Värphöna

Föräldrar

Mor- och farföräldrar

Mormors mor, farmors mor

Bild 5. Principskiss av avelslinjer för värphöns.
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Uppfödning av unghöns

Det producerades 1998 omkring 4,9 miljoner unghöns årligen. Flertalet, ca 95 %,
av dessa föds upp i bur, bara 5 %, dvs. ca 250 000 unghöns, är uppfödda i fri-
gående system. Uppfödningstiden är oftast fram till 16 veckor då de flyttas till
produktionsbesättningen innan de börjar värpa vid ca 20 veckors ålder. Djurtät-
heten vid uppfödning av unghöns varierar. Vid insättning av kycklingar som är
en dag gamla i burar och fram till 6 veckors ålder kan tätheten vara 85 djur/m2

burarea och därefter fram till leverans 30 djur/m2 burarea. Vid ungdjursuppfödning
på golv är det tillåtet att ha 25 djur/m2 golvarea fram till 6 veckors ålder. Därefter
fram till 12 veckors ålder 15 djur/m2 golvarea. Efter 12:e veckan fram till leverans
tillåts 10 djur/m2 golvarea.

Slaktkyckling

Slaktkycklingar

Slaktkycklingar har tidigare gått under benämningen broiler, ett begrepp som
sällan används idag. Det produceras ca 64 miljoner slaktkycklingar per år i
Sverige. Konsumtionen ligger på ca 8,7 kg per person och år. Medelvikten per
fågel är omkring 1,6 kg levande vikt vid slakt och djuren är då ca 35 dagar gamla.
Inom ekologisk produktion slaktas djuren först vid en ålder på 81 dagar. Slakt-
kycklingarna går fritt på ströbädd under hela produktionsperioden. Storlek på
besättningar och djurgrupper varierar starkt. Det finns djurutrymmen som inhyser
10 000 djur och större byggnader med 100 000 djur. Djurtätheten är, enligt de
svenska djurskyddsbestämmelserna, 20 kg slaktkyckling per m2 golvarea men i
stallar hos uppfödare som är anslutna till ett kontrollprogram som är godkänt av
Jordbruksverket kan annan beläggning förekomma. Vanligast i dessa besättningar
är en beläggning på 36 kg slaktkyckling per m2 golvarea.

Föräldradjur till slaktkyckling

För produktionen av slaktkycklingar fanns det 1998 omkring 750 000 föräldra-
djur. Far- och morföräldragenerationen är inräknade i detta djurantal och utgör
ca 50 000 st. Djurgrupperna består av en blandning av både tuppar och hönor där
8 % av avelsdjuren utgörs av tuppar.

Föräldradjuren är inhysta i golvsystem av det slag som finns beskrivet i avsnittet
om traditionella golvsystem. Beläggningstätheten är 9 djur/m2. Antalet kg djur
per m2 golvyta är betydligt större här än i golvhållning av höns för produktion av
konsumtionsägg. En höna väger i medeltal 3,5 kg och tupparna 4,5 kg. Djuren är
i produktion från 20 till 60 veckors ålder.

Uppfödning av ungdjur till slaktkycklingföräldrar

Unghönsen för äggproduktion till kläckning av slaktkyckling har en uppfödnings-
tid på 20 veckor. Djuren sätts in i stallet då de är dagsgamla. Det produceras
årligen ca 750 000 ungdjur. All uppfödning sker på golv som är försett med strö-
bädd. Vid ungdjursuppfödning på golv är det tillåtet att ha 25 djur/m2 golvarea
fram till 6 veckors ålder. Därefter fram till 12 veckors ålder 15 djur/m2 golvarea.
Efter 12:e veckan fram till leverans 10 djur/m2 golvarea.
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Andra fjäderfän
Kalkon

Uppfödning av kalkon till slakt ökar i Sverige. Kalkonuppfödningen sker vanligt-
vis i stora byggnader på ett sätt som liknar produktionen av slaktkyckling. Nya
anläggningar har, precis som slaktkycklingstallar, golvvärme, automatiska ut-
fodringssystem och klimatanläggningar som styr temperatur och luftfuktighet.
Uppfödningsmodellen för kalkonerna liknar den som används inom kyckling-
produktionen, vilket bland annat innebär att kalkonerna går fritt i stora stallar,
på strömaterial, med fri tillgång till foder och vatten. I Sverige föder man upp
minikalkoner, ungkalkoner och kalkontuppar. Uppfödningstiden är 9-11 veckor,
12-16 veckor respektive 22 veckor och slaktvikten 3,6-4,5 kilo, 4-6 kilo respek-
tive 16 kilo.

Kalkonerna har ett större behov av protein i fodret än vad höns och slaktkycklingar
har. Fodret kan bestå av ett fullfoder som kompletteras med spannmål. Det finns
mycket lite information sammanställd om gödseln som utsöndras av kalkonerna.
Vid SLU sammanställdes information om växtnäringsinnehåll i fjäderfägödsel
1990 (Jönsson, 1990). Enligt detta material utsöndras ca 0,57 kg kväve och 0,15 kg
fosfor per kalkonplats och år, vilket är högre än de uppgifter för slaktkyckling som
presenteras längre fram i denna skrift.

Ett fåtal analyser av gödsel från kalkon finns redovisade, resultaten visas i tabell
1. Mängden gödsel som kalkonen avger uppskattades i mätningar till 0,67 kg per
kg slaktad kalkon. Innehållet av fosfor verkar vara högt i jämförelse med gödsel
från slaktkycklingar. Även innehållet av kväve verkar vara högt vilket kan vara ett
resultat av det proteinrika foder som ges till kalkonerna. Underlaget är dock för
litet för att kunna dra säkra slutsatser om växtnäringsinnehållet i gödseln.

Tabell 1. Växtnäringsinnehåll i gödsel från kalkon. Källa: Svensk Fågel, 2000.

Gödsel från kalkon N, kg/ton NH4-N,
kg/ton

P, kg/ton K, kg/ton

Sverige 35,4 10,3 17 19

Gås

Även produktionen av gäss ökar i Sverige. Under 1997 producerades 27 000 gäss
för slakt, under 1999 var antalet uppe i 30 000 st. Uppfödningen av gäss sker
oftast i extensiv form, där djuren går utomhus under sommarhalvåret. Tillväxt-
foder ges, och djuren kompletterar detta med bete på sommaren. Vuxna gäss tål
kyla väl, och vill gärna vistas utomhus även på vintern. Någon uppsamling av
gödsel från gäss är av denna anledning svår att åstadkomma.

Struts

Struts är en relativt ny produktionsgren i Sverige vilket gör att kunskapen om
gödseln är begränsad. Produktionen av struts ökar i Sverige och från att främst
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vara en produktion av avelsdjur ökar nu slaktdjursproduktionen. Då vuxna djur
tål kyla väl rastas de vanligtvis ute även under vintern och tas in i en isolerad
byggnad nattetid.

Strutsen slaktas vid en ålder av 10-12 månader och väger då ca 100 kg vid slakt,
varav en tredjedel är benfritt kött. Foderåtgången är ca 350 kg upp till 10 månader
och därefter 2 kg/dag. I Sverige finns numer pelletterade foder som huvudsakligen
består av gräs eller lusernmjöl, spannmål, proteinfoder, mineraler och vitaminer.
Kycklingar och ungdjur får foder innehållande 20 % protein som sedan sänks till
ca 14 % vid 8 månaders ålder. En hona lägger vanligtvis mellan 40 och 60 ägg per
säsong vilka normalt väger 1,5 kg styck. Honan lägger ägg varannan till var tredje
dag under 12-30 dagar och har sedan en viloperiod på två veckor (Svenska Struts-
föreningen, 2000).

Gödsel
Stallgödsel är ett samlingsnamn för träck, urin, strömedel, foderrester och vatten
från olika källor. Vattentillskottet kan utgöras av nederbörd under gödselns lag-
ring, spillvatten från vattenbehållare och nipplar, tvättvatten från stallet samt lak-
vatten från gödselplattan, se bild 6.

Vatten
Träck +
urin Strö

Stallgödsel

Bild 6. Stallgödselns komponenter.

Mängd utsöndrad gödsel och växtnäringsinnehållet i stallgödsel påverkas av flera
faktorer. Fodrets innehåll av växtnäring, djurens förmåga att utnyttja fodret, hanter-
ingsmetoder för gödsel, förluster i stallet samt tillskott av foderrester, strömedel
och vatten är några av de viktigaste faktorerna. Det finns schablonsiffror för växt-
näringsinnehållet i gödsel, vilket redovisas i senare avsnitt, men eftersom det är
stora variationer i t.ex. foderstater, tillsatser av strömedel och hanteringsformer
så blir schablonsiffrorna en mycket grov uppskattning av växtnäringsinnehållet i
gödseln. Detta innebär oftast ett problem i och med att risken är stor att närings-
innehållet över- eller underskattas. Konsekvenserna kan bli en negativ påverkan på
miljön, eller försämrad avkastning hos de grödor som man odlar. I följande kapitel
presenteras underlag för att göra en bedömning av näringsinnehållet i gödseln.
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Växtnäring i färsk träck

Fåglar utsöndrar fekalt material, träck, tillsammans med urin i fast form. Detta
innebär att urinen utsöndras som urinsyra, en organisk kväveförening som är
relativt lätt nedbrytbar. Av det totala kväveinnehållet i färsk gödsel från ägg-
läggande höns är ca 61 % urinsyra, 31 % övrigt organiskt bundet kväve och 8 %
ammoniumkväve (Kirchmann, 1991). Danska undersökningar anger att 67 % av
kvävet i färsk hönsgödsel föreligger som urinsyra, 19 % som proteinrester, 10 %
kreatinin, samt en liten del lättomsättbart urinämne (Petersen & Kjellerup, 1996).
Detta innebär att gödseln är mer lättomsättbar i marken än exempelvis fast stall-
gödsel från nöt och svin, där andelen organiskt bundet kväve kan vara mellan 50
och 100 % av totalkvävet.

Urinsyra bryts ned genom flera steg till ammoniak och koldioxid. Denna process
är driven av mikroorganismer, och underlättas av närvaron av syre och vatten.
En förutsättning för nedbrytningen är att enzymerna urikas och ureas finns när-
varande. Nedbrytningen av urinsyra och proteiner beror på temperatur, pH och
vattenhalt i materialet. Temperaturer mellan 20 och 35°C, pH-värden omkring 9
och vattenhalt omkring 40 till 60 % främjar nedbrytningen av urinsyra till ammo-
niak.

Ett mellansteg i nedbrytningen av urinsyra till ammoniak är urea. Denna process
sker snabbt, vilket innebär att det som begränsar nedbrytningen av urinsyra är
hastigheten i steget mellan urinsyra och urea.

I försök under kontrollerade förhållanden analyserades färsk hönsgödsel samt
hönsgödsel som lagrats under syrerika eller syrefattiga förhållanden. I den färska
gödsel var ca 60 % av kvävet bundet i urinsyra. Efter lagringen fanns ingen urin-
syra kvar i gödseln, vilket betyder att urinsyran omvandlats till andra former av
kväve (Kirchmann & Witter, 1992). Det är sannolikt så att en snabb nedtorkning
av gödseln i stallet till minst 60 % torrsubstans bevarar urinsyran i gödseln. I så
fall omsätts urinsyran först i fält. Kunskapen om hastigheten i dessa processer är
dock liten, se senare avsnitt.

Utfodring av värphöns och slaktkycklingar

Kunskapen om utfodring av djur är viktig ur ett gödselperspektiv. Inget djur
producerar växtnäring. Det omvandlar foder till produkter, kött och ägg, varvid
växtnäringen i träck blir en ”restprodukt”, se bild 7. Växtnäringsmängden i färsk
träck motsvarar således skillnaden mellan tillförd växtnäring i fodret och bortförd
växtnäring i producerad kött och ägg. Foderstatens sammansättning och produk-
tionsnivån, dvs. intensiteten, påverkar i hög grad skillnader i gödselns samman-
sättning.

Allt foder till fjäderfä måste värmebehandlas i Sverige för att undvika spridning
av bland annat salmonella. Denna värmebehandling sker vanligtvis genom pellet-
tering. Detta medför att de flesta värphöns utfodras med pellets som sedan kros-
sats ner till 2-3 mm stora bitar. Till slaktkycklingar brukar dock pelletsen ges hel,
undantaget är unga kycklingar tom ca 10 dagars ålder som ges krossad pellets i
likhet med värphöns.
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Foder Ägg

Träck

1 hönsplats = 0,81 omgång/år

N P KTräck, kg/höns-
plats och år 0,68 0,17 0,28

Konventionellt uppfödda värphöns

Foder Ägg

Träck

1 hönsplats = 0,84 omgång/år

N P K
0,88 0,21 0,32

Träck, kg/höns-
plats och år

Ekologiskt uppfödda värphöns

Foder Slaktkyckling

Träck

1 kycklingplats = 7 omgångar/år

N P K
0,36 0,075 0,15

Träck, kg/höns-
plats och år

Konventionellt uppfödda slaktkycklingar

Foder Slaktkyckling

Träck

1 kycklingplats = 3,8 omgångar/år

N P K
0,68 0,14 0,25

Träck, kg/höns-
plats och år

Ekologiskt uppfödda slaktkycklingar

Bild 7. Växtnäringsflödet genom fjäderfä.

Konventionell utfodring

För att möta värphönsen och slaktkycklingarnas olika näringsbehov används flera
foderblandningar under en produktions- eller uppväxtperiod. Från dagsgamla
kycklingar till värpande hönor eller till slaktmogna kycklingar händer mycket
i djurens kropp. Fodersammansättningen relateras ofta till hur stor mängd som
konsumeras per dag, dvs. i relation till deras kroppsvikt. Vanligtvis används två
olika foderblandningar under hönans uppväxt (0-16 veckors ålder) och 3-4 andra
foder under den period som hon värper. Ungefär fyra olika foder brukar användas
under uppfödningen av en slaktkyckling. Slaktkycklingfoder innehåller generellt
ett antibiotika, koccidiostatika, i syfte att förebygga att djuren insjuknar i koccidios.
Detta ingår dock inte i slutfodret, som skall ges senast 5 dagar före slakt, för att
undvika att restsubstanser finns kvar i fågelkroppen. De flesta producenter utfodrar
sina slaktkycklingar med spannmål från gården, i kombination med ett koncentrat
som köps in. Av den totala foderkonsumtionen brukar i dessa fall 20-30 procent
beräknas bestå av hel spannmål.

Ekologisk utfodring

Enligt KRAVs regler ska djur hållas ute när mark- och väderförhållandena tillåter
samt ha fri tillgång till grovfoder. Majoriteten av de råvaror som ingår i foder-
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blandningen skall dessutom vara producerat på ett sätt som godkänts av KRAV.
Reglerna tillåter inte koccidiostatika i förebyggande syfte, renframställda amino-
syror eller tillsatser av enzymer som ökar fodrets smältbarhet i foderblandningarna.

Värphöns och slaktkycklingar inom ekologisk produktion har generellt ett sämre
foderutnyttjande än vad djur i konventionell produktion har. Detta medför en
något längre uppfödningstid för ekologiskt uppfödda slaktkycklingar och höns.

Mineraltillskott i fodret

Innehållet av fosfor i foder ligger på 0,5-0,7 procent per kg foder till värphöns och
slaktkycklingar samt något högre för unghöns. Fosfor finns i alla levande celler
men används framförallt i kroppen för bildning av skelett samt uppbyggnad av
kolhydrater och fett.

Utnyttjandet av fosfor i foder är i hög grad beroende av fodrets innehåll av kal-
cium och vitamin D. Överskott av kalcium i fodret sänker tillgängligheten av
fosfor genom bildning av icke smältbara komplex. Även andra mineraler, som
t.ex. magnesium och zink, kan påverkas negativt. Vitamin D har däremot en
positiv effekt genom att den gör fosfor mer tillgängligt. I vegetabilier är en stor
del av fosforn bunden som fytinsyra vilket inte kan smältas och utnyttjas av värp-
höns och slaktkycklingar. Normalt rekommenderas ett förhållande på 2:1 mellan
kalcium och icke fytatbunden fosfor i foder för växande djur. För värphöns är
förhållandet mellan kalcium och fosfor i foder betydligt större, 3,5: 0,4.

Kalcium är en viktig del under uppväxten för skelettets utveckling och senare för
bildning av äggskalet. Halten av kalcium i fodret till värphöns bör ligga mellan
3,5 och 4,0 procent per kg foder och kan vid behov vara ännu högre, framför allt
hos äldre höns som ger tunnare skal. I foder till slaktkyckling ligger nivån av
kalcium på mellan 0,7 och 1,0 procent per kg foder. Överskott av kalcium kan
påverka tillgängligheten av en del andra mineraler, t.ex. fosfor, magnesium och
zink.

Kalium är viktigt för syra-bas balansen i djuret. Det är ofta överskott av kalium
i värphöns- och slaktkycklingfoder, men detta medför sällan några problem då
värphöns och slaktkycklingar klarar stora variationer i kaliumintag. Kaliumnivån
är inte analyserad lika ofta i foderblandningar som övriga mineraler men nivån i
värphönsfoder ligger på 0,7-0,9 procent per kg foder och något högre för slakt-
kycklingar.

Växtnäringsinnehåll i färsk träck från värphöns

I tabell 2 presenteras beräknat näringsintag med fodret samt gödselns närings-
innehåll. Näringsinnehållet i fodret är genomsnittliga värden baserade på till-
gängliga kommersiella fullfoderblandningar i Sverige 1998. Beräkningen av
gödselns näringsinnehåll tar hänsyn till hönans foderintag, genomsnittliga vikt-
ökning samt äggproduktionen. Uträkningarna är utförda vid Institutionen för hus-
djurens utfodring och vård, SLU. Den genomsnittliga äggproduktionen per år låg
under 1998 på 22 kg ägg per insatt höna i bur, och 20,8 kg ägg per insatt höna i
frigående system. Denna produktionsnivå har använts som grund för de följande
beräkningarna. Ägg innehåller ca 12,5 procent protein, 0,2 procent fosfor, 0,12
procent kalium och 3,6 procent kalcium. Vid uppfödning av unghöns hinner en
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producent i genomsnitt med 2,2 omgångar per år. En äggproducent hinner inte
med en hel produktionsperiod (ca 60-62 veckor) per år utan ett år motsvarar
ca 0,81 omgångar i bur och 0,84 omgångar på golv. I uträkningarna har antagits
att ekologiska värphöns endast har konsumerat små mängder grönfoder vilket i
sin tur inte påverkat konsumtionen av övrigt foder samt näringssammansättningen
i gödseln. Dessutom har det antagits att foderblandningarna inte innehåller ren-
framställt metionin och därmed har innehållet av råprotein höjts med ca 2 procent.
Värphöns som hålls i olika golvsystem har en genomsnittligt högre foderkonsum-
tion är värphöns i bur, räknat per kg ägg de producerar. Detta beror dels på en
lägre äggproduktion men också på ett något högre foderintag per höna.

Tabell 2. Innehåll av kväve, fosfor och kalium i foder och träck från värphöns.

Unghöna, 0-15 veckors ålder

N P K

Näring i fodret

kg/höna 0,12 0,033 0,037

kg/hönsplats och år1 0,27 0,072 0,081

Näring i färsk träck

kg/höna 0,086 0,024 0,034

kg/hönsplats och år1 0,19 0,053 0,074
1 En hönsplats motsvarar 2,2 hönor/år

Konventionellt utfodrad värphöna i bur, 16-78 veckors ålder

N P K

Näring i fodret

kg/höna och produktionsperiod1 1,28 0,26 0,38

kg/hönsplats och år2 1,05 0,22 0,31

Näring i färsk träck

kg/höna och produktionsperiod1 0,83 0,21 0,35

kg/hönsplats och år2 0,68 0,17 0,28
1 En produktionsperiod är 62 veckor
2 En hönsplats motsvarar 0,81 omgångar per år

Ekologiskt utfodrad värphöna i golvsystem, 16-76 veckors ålder

N P K

Näring i fodret

kg/höna och produktionsperiod1 1,47 0,30 0,41

kg/hönsplats2 1,24 0,25 0,34

Näring i färsk träck

kg/höna/produktionsperiod1 1,05 0,25 0,38

kg/hönsplats och år2 0,88 0,21 0,32
1 En produktionsperiod är 60 veckor
2 En hönsplats motsvarar 0,84 omgångar per år
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Växtnäringsinnehåll i färsk träck hos slaktkycklingar

Slaktkycklingar är i genomsnitt klara för slakt vid 36 dagars ålder. En producent
av slaktkyckling hinner med ca 7 omgångar per år. Enligt regler för godkännande
av KRAV skall alla slaktkycklingar som inte är långsamväxande födas upp till
minst 81 dagars ålder från den 24 augusti 2000. Detta medför en högre vikt vid
slakt samt en högre foderkonsumtion per kg tillväxt. Det finns få uppgifter på
hur dessa regler kommer att påverka produktionen men i tabell 3 har antagits att
de ekologiskt uppfödda slaktkycklingarna vid 81 dagars ålder i genomsnitt väger
3,5 kg och har konsumerat ca 2,4 kg foder per kg tillväxt. Detta kan jämföras
med en konsumtion av i medel 1,7-1,8 kg foder per kg tillväxt i konventionell
produktion till 1,7 kg levande vikt. Uppfödning av slaktkyckling till 81 dagars
ålder kräver sannolikt att dessa djur utfodras restriktivt för att undvika en alltför
hög slaktvikt. En producent som håller kycklingar upp till 81 dagars ålder skulle
hinna med ca 3,8 omgångar per år.

Det bör poängteras att det finns mycket få producenter av ekologiskt uppfödda
slaktkycklingar. Beräkningarna av växtnäringsinnehåll i färsk träck bygger därför
på uppskattningar av hur produktionen skulle kunna gå till. I verkligheten kan
t.ex. djurens utevistelse påverka hur mycket av färsk träck som man verkligen
kan samla upp.

Tabell 3. Innehåll av kväve, fosfor och kalium i foder och träck från slaktkyckling.

Konventionellt uppfödd slaktkyckling

N P K

Näring i fodret

kg/kyckling och produktionsperiod1 0,10 0,02 0,025

kg/ kycklingplats och år2 0,70 0,14 0,17

Näring i färsk träck

kg/ kyckling och produktionsperiod1 0,051 0,011 0,022

kg/ kycklingplats och år2 0,36 0,077 0,154
1 En produktionsperiod är 36 dagar
2 En kycklingplats motsvarar 7 omgångar per år

Ekologiskt uppfödd slaktkyckling

N P K

Näring i fodret

kg/kyckling och produktionsperiod1 0,28 0,055 0,071

kg/kycklingplats och år2 1,07 0,21 0,27

Näring i färsk träck

kg/ kyckling och produktionsperiod1 0,18 0,036 0,065

kg/ kycklingplats och år2 0,68 0,14 0,25
1 En produktionsperiod är 81 dagar
2 En kycklingplats motsvarar 3,8 omgångar per år
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Effekter av fodertillsatser

Mängden växtnäringsämnen i färsk träck minskar vid ett förbättrat foder-
utnyttjande. Detta kan påverkas på flera olika sätt, bl.a. genom olika foder för
olika stadier i djurens liv, samt tillsatser av enzymer och specifika aminosyror.
Syftet med fodertillsatser är bl.a. att öka djurens möjlighet att utnyttja amino-
syrorna och kvävet i fodret. Till fodertillsatser räknas också vitaminer och olika
spårelement.

Användning av tillväxtfrämjande medel, t.ex. antibiotika till slaktkycklingar
gör att foderutnyttjandet förbättras, vilket gör att mängden träck som utsöndras
minskar med ca 2 procent. Detta medför att mängden kväve, fosfor och kalium
som utsöndras i gödseln minskar. Fosfor- och kaliumutsöndringen kan minska
med upp till så mycket som ca 4 procent.

Aminosyror

Innehållet av protein i fodret för att erhålla en maximal produktion stämmer inte
helt överens med optimalt kväveutnyttjande. I dessa fall kan man komplettera
fodret med syntetiska aminosyror. Om innehållet av protein i fodret ökas från 18
till 22 procent medför detta att innehållet av kväve i färsk träck ökar vilket ger
ökade ammoniakemissioner i stallet. Genom att i stället tillsätta syntetiska amino-
syror i fodret kan innehållet av råprotein i foderblandningen sänkas. Tillsats av
metionin och lysin i fodret kan sänka råproteininnehållet med mellan 1 och 1,5
procentenheter. Detta gör att foderutnyttjandet ökar och utsöndringen av kväve
hålls nere. Kväveutsöndringen skulle kunna sänkas med ca 20 procent för värp-
höns och 15 procent för slaktkycklingar i konventionell produktion. I Sverige är
dock koncentrationen av tillsatta aminosyror i fodret generellt lägre än i övriga
Europa, vilket medför att effekten av att sänka råproteininnehållet inte skulle få
lika stor effekt här. Ett av de mest effektiva sätten att minska kväveförlusterna
vid produktion av slaktkyckling är dock att åstadkomma en ökad tillväxt samt att
förbättra foderomvandlingen.

Enzymer

Användning av vissa enzymer i foderblandningen, t.ex. pentosanas och ß-
glukanas, kan medföra att gödseln blir torrare vilket i sin tur kan ge minskad
ammoniakavgång i stallet.

I vegetabiliska foderämnen är 60-80 procent av fosforn bunden i fytinsyra.
Denna fosfor måste hydrolyseras av enzymer innan de är användbar för värp-
höns och slaktkycklingar. Den låga smältbarheten av bunden fosfor innebär att
producenterna måste tillsätta oorganisk fosfor och därmed ökar utsöndringen av
fosfor. Fosforutsöndringen i gödseln kan minskas med 25-50 procent vid tillsats
av fytas. Tillskott av fytas i fodret ökar även upptaget av kalcium i slaktkycklingar.

Koccidiostatika

Koccidios orsakas av massangrepp av en sorts encelliga parasiter, och är en av de
vanligast förekommande sjukdomarna hos fjäderfä över hela världen. Sjukdomen
kan ge upphov till blodig diarré, försämrat näringsupptag, aptitlöshet och avmag-
ring och i värsta fall hög dödlighet hos fåglarna. Eftersom uppbyggnad av smitto-
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trycket kräver en upprepad cirkulation av parasiter mellan ströbädd och djur är
koccidios främst ett problem inom slaktkycklinguppfödningen där djuren hålls
på ströbädd. Sjukdomen förekommer i stort sett inte hos värphöns som hålls i
bur. Vid inhysning av frigående höns på golv är dock risken för koccidios stor.

Slaktkyckling

Förebyggande medicinering i form av s. k. koccidiostatika introducerades redan
på 40-talet, och koccidiostatika används nu inom all kommersiell slaktkyckling-
produktion över hela världen, inklusive Sverige. De i Sverige använda preparaten
inom slaktkycklinguppfödningen är s k jonoforer, som är den mest utbredda
klassen av koccidiostatika över hela världen. I Sverige har nästan uteslutande
ett enda preparat, Monteban®, med den aktiva substansen narasin använts under
de senaste 10 åren.

Förutom sin effekt mot koccidier har jonoforerna även en antibakteriell effekt
mot grampositiva bakterier, såsom klostridier. Dessa bakterier kan under vissa
förhållanden ge upphov till allvarliga tarmskador, s.k. nekrotiserande enterit,
vaktelsjuka, med i värsta fall hög dödlighet som följd.

På grund av risken för restsubstanser i köttet är det inte tillåtet att ge koccidio-
statika till kycklingarna de 5 sista dagarna före slakt. Användning av koccidio-
statika är inte tillåtet inom KRAV. Tarmstörningar och relaterade sjukdoms-
symptom är därför vanliga inom denna produktion.

Koccidiostatika kan orsaka förgiftning om de ges till andra djurslag än de
avsedda, exempelvis är hästar mycket känsliga för jonofora koccidiostatika.

Värphöns

Inom värphönsuppfödningen, dvs. unghönor fram till värpstart, används idag i
stort sett ingen koccidiostatika, utan man förlitar sig på kycklingarnas egen för-
måga att bygga upp sin immunitet. Detta tillvägagångssätt är dock inte möjligt
inom slaktkycklingproduktionen på grund av den kortare uppfödningstiden,
5 veckor jämfört med 16 veckor, och de mycket höga kraven på tillväxt och foder-
omvandlingsförmåga. Under värpperioden är det inte tillåtet att ge koccidiostatika
på grund av risk för restsubstanser i äggen.

I förekommande fall används inom värphönsuppfödningen icke-jonoforen
amprolium. Den till slaktkyckling använda substansen narasin är inte registrerad
för användning till värphöns.

Reglering av användningen

Koccidiostatika var tidigare registrerat som läkemedel för veterinärmedicinskt
bruk. För att harmoniseras med EU:s regelverk är dock koccidiostatika från och
med 1999 klassat som en fodertillsats, vilket bl. a. innebär att receptförskrivning
inte längre krävs. Användningen av dessa preparat inom slaktkycklingproduk-
tionen regleras dock fortfarande av en referensgrupp bestående av representanter
för branschorganisationen Svensk Fågel, producenter och foderföretag, Statens
Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Statens
Livsmedelsverk och Jordbruksverket.
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Den totala förbrukningen av koccidiostatika i svensk fjäderfäproduktion har varit
i stort sett oförändrad under senare år trots en kraftig ökning av antalet uppfödda
kycklingar. Under 1998 användes enligt Jordbruksverkets statistik 10,7 ton aktiv
substans. Denna relativa minskning av förbrukningen torde till största delen bero
på den ökade utfodringen med hel spannmål, och den därmed minskade använd-
ningen av pelletterat foder innehållande koccidiostatika.

Effekter på miljön

Eftersom endast en liten del av den intagna koccidiostatikan tas upp i kyckling-
tarmen, kommer den största delen att utsöndras via träcken. Mycket lite är känt
om hur koccidiostatika påverkar näringskedjor i jord och vatten, och den in-
formation som finns har oftast tagits fram av de företag som sökt godkännande
för substansen ifråga.

Användningen av koccidiostatika förbättrar i allmänhet kycklingarnas foder-
omvandlingsförmåga vilket minskar utsöndringen av näringsämnen via träcken.
Mängden kväve i ströbädden har i försök minskat med ca 4-5 procent. Minsk-
ningen av växtnäring i träcken gäller dock inte enbart för koccidiostatika utan
generellt för utfodringsstrategier som förbättrar näringsutnyttjandet. Studier
har visat att ammoniakavdunstningen från ströbädden ökar när koccidiostatikan
narasin tillsätts fodret. En möjlig förklaring till detta kan vara att koccidiostatikan
påverkar mikrofloran i ströbädden, likaväl som i tarmen, vilket kan ha effekt på
olika metaboliska processer i ströbädden.

Ingen nedbrytning av narasin sker i ströbädden. I studier har man funnit i det
närmaste oförändrade nivåer av substansen i ströbädd som lagrats i upp till
18 månader. I jord däremot bryts narasin relativt snabbt ner och efter cirka en
månad har i stort sett all substans i jorden försvunnit. Nedbrytningstiden påverkas
dock av både temperatur och ljusförhållanden. Förekomst av narasin i jord kan
eventuellt orsaka övergående, lokala effekter på mikrofloran, eftersom substansen
i laboratoriestudier har visats ha en negativ effekt på till exempel jordmikrober,
insekter, maskar och vissa vattenlevande organismer. Det finns dock idag inga
uppgifter om att rester av narasin i slaktkycklinggödsel skulle utgöra något hot
mot flora och fauna i jord och vatten.

Nedbrytningen av jonoforer är beroende av syre. I anaeroba, dvs. syrefria, miljöer
som till exempel biogasanläggningar förhindras nedbrytningen, och det har visats
att jonoforer kan påverka biogasutbytet negativt.

Mängd utsöndrad gödsel

Färsk träck

Få svenska undersökningar finns redovisade på hur mycket färsk träck fjäderfä
producerar. Vi får här lita på äldre svenska undersökningar (Steineck m.fl., 1991;
Jönsson, 1990). Kvaliteten på uppskattningarna av mängden träck per djur och år
blir ganska slumpmässig. Uppgiften är dock viktig som grund för dimensionering
av lagringsutrymme för stallgödsel och beräkning av mängd gödsel att sprida på
åkermarken. Ett examensarbete pågår vid SLU som kommer att ge svar på dessa
frågor. Redovisning av examensarbetet sker under våren 2001. Tidigare uppskatt-
ningar av mängden utsöndrad gödsel från olika fjäderfä visas i tabell 4.



JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

25

Tabell 4. Daglig och årlig produktion av färsk träck från fjäderfä. Efter Steineck m.fl., 1991.

Träck
Fågelslag Fågelns vikt, kg

kg/dag kg/år

Värphöns 2 0,10-0,18 35-70

Slaktkyckling* 1,4-2,0 0,016 6

Kalkon 3,4 0,2 75

*5,5-6 omgångar per år med en produktion av ca 1 kg träck per djur

I en holländsk genomgång av litteratur inom området (Groot Koerkamp, 1994) har
man konstaterat att en höna utsöndrar mellan 160 och 180 g träck per dygn, med
ett torrsubstansinnehåll på 20 till 25 procent. Motsvarande siffror från en engelsk
undersökning (Smith m.fl., 1999) visar på en utsöndring av 115 g per dygn, med
en ts-halt på 30 procent.

Stallgödsel

Mängden stallgödsel som erhålls vid olika produktionsinriktningar är inte heller
undersökt i tillräcklig omfattning. Enstaka analyser finns genomförda, vilka ligger
till grund för uppgifter som cirkulerar idag. Enligt uppskattningar från SLU
(Jönsson, 1990) är mängden djupströgödsel som erhålls i slaktkycklingproduktion
1-1,2 kg gödsel per kyckling, eller under förhållanden som gällde vid den tiden,
5-6 kg per kycklingplats. För värphöns var motsvarande siffror 100-130 kg gödsel
per hönsplats och år vid flytgödselhantering, 20-30 kg vid fastgödsel samt 30-50 kg
vid kletgödsel per hönsplats och år. Siffrorna motsvarar uppgifter från Danmark,
där 100 slaktkycklingar ger upphov till mellan 1 och 1,3 ton gödsel beroende på
hur länge de tillåts växa. Ekologiskt uppfödda slaktkycklingar som växer i 81 dagar
ger enligt samma källa upphov till 9 ton gödsel. Värphöns, 100 stycken, ger enligt
det danska materialet upphov till 3 ton fast gödsel eller 8,7 ton flytande gödsel per
omgång.

I databasen till programmet STANK anges siffror på mängd utsöndrad gödsel från
fjäderfä, vilket visas i tabell 5.

Tabell 5. Utsöndrad gödsel per 100 djur i m3 per år. Källa: STANK.

Fastgödsel Djupströgödsel Flytgödsel

Värphöns 5,5 5,0 11

Unghöns 1,7 1,6 3,5

Slaktkyckling 1,6

Inhysningssystem

Inte bara foder och tillväxt påverkar gödselns egenskaper. Olika inhysningssystem
innebär att gödseln hanteras och lagras på olika sätt vilket får effekter på gödselns
egenskaper som t.ex. ts-halt och näringsinnehåll. De olika systemet ger olika ut-
rymme för utgödslingsintervaller, lagring av gödseln, vatten och foderspill m.m.
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Värphöns

Traditionella burar

Inhysningen av värphöns har ändrats i Sverige sedan djurskyddslagen trädde i
kraft i slutet av 80-talet. Vid den tiden var större delen av alla höns inhysta i burar
utom föräldradjuren. Under 1988 beslutade riksdag och regering att höns för ägg-
produktion inte får inhysas i burar. Man gav beslutet en 10-årig övergångstid.
En intensiv debatt om värphönsens inhysning har pågått sedan 1988 då beslutet
togs om hönsburarna. I april 1997 beslutade regeringen om en ändring i djur-
skyddsförordningen, med lydelsen: ”Höns för äggproduktion får inte inhysas i
andra burar än sådana som uppfyller hönsens behov av rede, sittpinne och sand-
bad. Inhysningen skall ske på ett sådant sätt att dödlighet och beteendestörningar
hos hönsen hålls på en låg nivå. Kravet gäller även för andra inhysningsformer.
Om det finns särskilda skäl får jordbruksverket i enskilda fall medge undantag
från kravet i första stycket i enlighet med föreskrifter som meddelas av verket.”

Detta innebär att traditionella burar är förbjudna men att de får finnas kvar efter
1998 om anläggningarna fått dispens. En anläggning kan maximalt få dispens för
tre hönsomgångar. De första dispenserna löpte ut i början av år 2000 och de sista
gör det i slutet av år 2002. Till vissa buranläggningar söktes det ingen dispens och
dessa har upphört. Av de som sökt fick en mindre andel ingen dispens och övriga
dispens för en till tre omgångar värphöns. Lagändringen har medfört att andelen
höns i bursystem minskat och de frigående hönsen har ökat.

Cirka 4,2 miljoner värphöns finns inhysta i traditionella burar, se bild 8. Det
finns olika typer av burar och olika fabrikat. Gemensamt är att varje höna skall
ha en minsta yta av 600 cm2 vilket ger en djurtätheten på 14-17 höns/m2 golvyta.
Oftast inryms 3 höns i varje bur men det förekommer burar med större total area
som inrymmer 4 höns. Framför varje burvåning finns en foderränna med en kedja
som transporterar fodret. Vattenförsörjningen sker med nipplar placerade i mellan-
väggen i burarna. Framför burarna finns äggränna med äggband.

Bur sedd från
sidan

Bild 8. Principskiss av traditionella bursystem.

Oftast är varje rad av burar försedd med tre våningar. Under varje våning finns
ofta gödselmattor som transporterar gödseln till en tvärkulvert. I tvärkulverten finns
en skruv som transporterar gödseln till en gödselvårdsanläggning. Utgödslings-
intervallet varierar men det är vanligt att utgödsling sker en gång per vecka. Det
finns dock besättningar som gödslar ut dagligen och det förekommer besättningar
som har längre utgödslingsintervall än en vecka. Ett fåtal buranläggningar i Sverige
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har luftkanal vid gödselmattorna där luft blåses ut över gödseln för att den skall
torka.

Det finns även burar utan gödselmattor, trappstegsburar. Gödseln faller antingen
ner i en gödselkällare som är ett utrymme under hela anläggningen där gödseln
samlas i hög eller i en nedsänkt kanal under burarna. I den nedsänkta kanalen går
skrapor eller skruv som för gödseln till en tvärkulvert. I tvärkulverten finns det
skrapor eller skruv som för ut gödseln. Om det finns gödselkällare förvaras göd-
seln i denna under hela produktionsomgången.

Inredda burar

Ett av systemen som är aktuella i framtiden enligt Jordbruksverkets rekommenda-
tioner är burar försedda med reden, sittpinnar och sandbad, se bild 9. Studier av
dessa system har skett sedan 80-talet i olika europeiska länder. Den första inredda
buren godkändes i Sverige under hösten 2000. Övriga burar är under testning
ytterligare ca 1 år innan godkännande kan bli aktuellt.

Sandbad

Rede

Bild 9. Principskiss av inredd bur.

Hönsen inhyses i burar liknande de traditionella burarna. Burarna är försedda
med sittpinne och klonötare. Det finns ett rede och en ströyta i varje bur. Framför
burarna finns äggband och foderutrustning. Vattennipplar är placerade i mellan-
väggen mellan burarna. Burarna placeras i rader med tre våningar med gångar
mellan raderna av burar. I varje bur finns vanligtvis 8 höns. Under varje våning
finns gödselmattor som för gödseln till en tvärkulvert. Därifrån transporteras
gödseln ut ur stallet. Utgödslingsintervallen är motsvarande som i vanliga burar,
se föregående avsnitt. Djurtätheten varierar mellan 14 och 16 höns per m2 golvyta.

Golvsystem, ”frigående höns”

I s.k. golvsystem går hönsen fritt i stallet med tillgång till värpreden, sittpinnar
och ströbädd för sandbad. Golvsystemen indelas efter djurtäthet i hög- och låg-
beläggningssystem. I de traditionella lågbeläggningssystemen är den vanligaste
beläggningen 7 höns per m2 golvarea, och följer EU:s handelsnormer för ägg.
Enligt Svenska djurskyddsföreskrifterna är det tillåtet att ha 9 höns per m2 golv-
area. Högbeläggningssystem kallas de inhysningssystem med mer än 9 höns per
m2 golvarea.

När hönsen tillåts röra sig fritt i stallet så kommer gödseln som de lämnar ifrån
sig att hamna antingen i en gödselbinge, på ströbädden eller utomhus om de har
tillgång till utevistelse. Kunskapen om hur mycket gödsel som hamnar på de olika
platserna är liten idag. Målet är att så mycket som möjligt av gödseln skall kunna
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samlas upp, vilket gör att man vill styra djuren att lämna ifrån sig gödseln ovanpå
gödselbingen. Detta kan ske genom att sittpinnar, foder och vatten placeras ovan-
för gödselbingen.

Traditionella golvsystem med gödselbinge

I golvsystem med gödselbinge är oftast anläggningen utformad med värpreden
placerade i husets längdriktning i mitten av byggnaden, gödselbinge med gödsel-
genomsläppligt golv, samt ströbäddar utmed långsidorna, se bild 10. Minst en
tredjedel av golvytan skall vara försedd med ströbädd. Ovanför bingen finns
sittpinnar samt foder- och vattenutrustning.

b
c

a
a) värpreden
b) ströbädd
c) sittpinnar

Bild 10. Principskiss av golvsystem.

En del av dessa anläggningar har gödselskrapor under bingen vilket medför att
utgödsling kan ske ofta. Gödseln förs till en tvärkulvert för att sedan transporteras
ut ur stallet. Gödselbingar med skrapor behöver inte byggas så höga och det med-
för att djuren lättare förflyttar sig mellan golv och gödselbinge. Det är lättare att
åstadkomma en bra luftmiljö om gödseln kan tas ut.

Det förekommer även gödselbingar utan skrapor. Här sker gödsellagring inuti
byggnaden under hela produktionsperioden på golvet under bingen eller i en
gödselkällare.

Ströbädden, som kan bestå av grus, sand, halm, kutterspån m.m., ligger oftast kvar
i stallet under hela produktionsperioden. Om bädden blir fuktig tas den oftast ut.

Aviärer och andra högbeläggningssystem

Högbeläggningssystem är inredningssystem för frigående höns som tillåter mer
än 9 höns per m2 golvarea. Systemen kallas oftast för aviärsystem eftersom de
på olika sätt utnyttjar golvytor i flera plan. Tre olika fabrikat har genomgått ny
teknikprövning och godkänts av Jordbruksverket, dessa är Marielundssystemet,
Oli-Voletage och Vencomatic. Om anläggningen är ansluten till ett av Jordbruks-
verket godkänt kontrollprogram får beläggning ske i enlighet med kontroll-
programmet.

Alla tre systemen genomsläppliga golv med gödselmattor som för ut gödseln ur
stallet. Ströbädden skall vara 0,025 m2 per höna och ligger oftast kvar under hela
produktionsperioden.
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Marielund
Marielundssystemet har tre våningar och rader med värpreden i byggnadens längd-
riktning, se bild 11. Ströbädden är placerad mellan våningssystemet och värp-
redena. Överst finns ett sluttande plan med sittpinnar och vattennipplar. Den våning
som är underst och den som är i mitten är försedda med foder- och vattenutrustning.
Beläggning är 13-17 höns per m2 golvarea.

a) värpreden
b) ströbädd
c) sittpinnar

b

a

b

ca

Bild 11. Principskiss Marielundssystemet.

Oli-Voletage
Oli Voletage är ett system bestående av en konstruktion med flera våningsplan,
reden placerade i husets längdriktning och ströbäddar mellan våningsplanet och
redena, se bild 12. På planen finns foder- och vattenutrustning samt sittpinnar
placerat. Beläggningen är 13-17 höns per m2 golvarea.

a) värpreden
b) ströbädd
c) sittpinnar b

c a

b

c

Bild 12. Principskiss Oli-Voletage.

Vencomatic
Högbeläggningssystemet Vencomatic är likt företagets lågbeläggningssystem
men med den förändringen att det satts in en sittstångsställning på gödselbingen,
se bild 13. På sittstångsställningen finns foderrännor och vattennipplar placerade.
Värpredena är placerade i mitten av huset. Längs husets långsidor finns strö-
bäddarna. Beläggningen är 12-16 höns per m2 golvarea.
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a) värpreden
b) ströbädd
c) sittpinnar b

ac

Bild 13. Principskiss Vencomatic.

Höns med utevistelse

Av de höns som idag ges möjlighet till utevistelse är huvuddelen höns som pro-
ducerar ekologiska ägg. Inredningssystemen för höns med utevistelse är oftast
traditionella lågbeläggningssystem med 7 höns per m2 tillgänglig yta inne i stallet.
Det finns några anläggningar med aviärsystem, men även här gäller 7 höns per m2

tillgänglig yta. Det finns hönsstallar med gödsellagring under hela produktions-
perioden och stallar med möjlighet till utgödsling dagligen. Stor del av gödseln
hamnar i gödselbingen, en mindre del i ströbädden och en del utomhus. Ströbädden
ligger kvar under hela produktionsperioden. Kunskapen om hur mycket av gödseln
som hamnar utomhus eller i ströbädden är liten.

Slaktkyckling

Slaktkycklingar föds upp i system där djuren går fritt. Kycklingarna kommer
till produktionsenheter dagsgamla, direkt från kläckeriet. Djurtätheten räknas på
slaktkycklingarnas vikt. Vanligast i dessa besättningar är en beläggning på 36 kg
slaktkyckling per m2 golvarea. Detta innebär i snitt ca 22-23 kycklingar per m2.
Byggnaderna är hangarlika och har ingen fast inredning. Djuren har stort värme-
behov i början, därför är dessa byggnader välisolerade. Foder- och vattenutrustning
är placerad strax över ströbädden. Vid rengöring hissas allt upp till taket. Foder-
utrustningen är raka eller runda tråg och vattenutrustningen består till övervägande
del av nipplar.

Djuren går på ströbädd under hela produktionsperioden. Strömaterialet kan variera
men vanligast är kutterspån. Hackad halm kan även förekomma. Ett tunt lager av
strö läggs ut på golvet innan kycklingarna anländer. Ströbädden fungerar sedan
som gödsellagrings utrymme då all utgödsling sker först när djuren är slaktade.

Gödselhantering och gödselns egenskaper

Hantering av gödsel i olika inhysningssystem

Både inhysningssystem och hantering påverkar egenskaperna för fjäderfägödsel.
Generellt kan inhysningen delas upp i system som har utgödslingsanordning inne
bland hönsen, dvs. gödselmattor och skrapor, och de med gödsellagring i byggna-
den, se tabell 6. Gödselns konsistens beror på bland annat hur ofta utgödsling
sker, om gödseln torkas i stallet, om det finns läckande vattensystem, golv som
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ger fukt etc. Provtagning av gödseln inom olika produktionsgrenar för att möjlig-
göra en jämförelse av gödselns egenskaper i de olika systemen har inte skett,
vilket innebär att kunskapen om skillnader hos gödsel i de olika systemen är liten.

Tabell 6. Gödselhantering i olika inhysningssystem.

Matt-utgödsling Skrap-utgödsling Gödselkällare Ströbädd

Värpande höns
Burar + + + -
Aviärsystem + - - +
Frigående, gödselbinge - + + +

Unghöns
Burar + - - -
Golv - - - +

Slaktkyckling - - - +

Gödselmattor finns i flertalet bursystem och i aviärsystemen. Aviärsystemen har
en del av golvarean försedd med ströbädd där även gödsel hamnar. Det kan även
finnas burar med gödselmattor och en luftkanal i mitten där luft blåses över gödseln
på mattan för att få en snabb upptorkning.

Fysikaliska egenskaper

De fysikaliska egenskaperna hos gödsel från fjäderfä skiljer sig kraftigt från övrig
stallgödsel, se tabell 7. Detta gör t.ex. att indelningen i fast-, klet- och flytgödsel
är annorlunda för annan stallgödsel där ts-halten för flytgödsel är <12 %, för klet-
gödsel mellan 12 och 20 % och för fastgödsel >20 %. Den färska fjäderfägödselns
innehåll av växttråd är lägre vilket gör den svårare att stapla men lättare att pumpa
vid högre ts-halter. Detta gäller först och främst i system där gödsling inte tillåts
torka.

Tabell 7. Riktvärden för fysikaliska egenskaper i fjäderfägödsel från olika uppfödnings-
system. Källa: von Wachenfeldt, E.

Flytgödsel Kletig gödsel Fast gödsel Torr gödsel

10-15 % ts 25-50 % ts 50-70 % ts >70 % ts

Värphöns
Burar + + + +
Aviärer + + + –
Frigående, gödselbinge + + + –

Unghöns
Burar + + + –
Golv – – + –

Slaktkyckling – – + +



JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

32

Vid utgödsling med skrapor och mattor där gödseln tas ut flera gånger i veckan
får gödseln en låg torrsubstanshalt och är kletig. Erfarenheter visar att daggammal
hönsgödsel på matta har en ts-halt av 25-30 %. Sker utgödslingstillfällena mer
sällan torkar gödseln upp och blir fast i konsistensen. I bursystem med torkning
av gödsel på matta med hjälp av luftströmmar från en luftkanal blir resultatet en
torr gödsel som faller isär. Om gödseln förvaras inuti byggnaden i gödselbinge
eller i gödselkällare under hela produktionsperioden, torkar den upp och blir fast.
Gödseln i alla inhysningsformer påverkas om det finns läckande vattensystem.
Detta bör undvikas. I de fall vatten tillsätts, t.ex. om gödseln lagras i behållare
där regn- eller tvättvatten samlas upp, späds gödseln ut och får egenskaper som
liknar flytgödselns, med en ts-halt på mellan 10 och 15 procent.

Ströbäddarna hos de golvgående hönsen och kycklingarna kan variera från fasta
hårda bäddar till mycket torra och smuliga. Mätningar från slaktkycklingbäddar
visar oftast på en torrsubstanshalt på över 70 procent. Vid problem med ventila-
tion kan torrsubstanshalten dock vara så låg som 50 procent.

Växtnäringsinnehåll i gödseln

Det finns olika sätt att uppskatta näringsinnehållet i stallgödsel. En metod som
tidigare redogjorts för i denna skrift är att man utifrån foderstaten beräknar mäng-
den växtnäring i träck och urin, och att man korrigerar växtnäringsinnehållet för
de förluster och den omsättning som sker i gödseln från det att den utsöndras
till det att den skall användas som gödselmedel. Det andra sättet är att använda
schablonsiffror som i bästa fall bygger på flera års representativa provtagningar
från olika hanteringssystem under flera år i försök. Båda metoderna är behäftade
med osäkerheter. Om man vill få ett grepp om gödsel på sin egen gård kan man ta
ut ett prov för analys. Det är dock svårt att ta ut representativa prov av stallgödsel,
och ett prov ger bara en ögonblicksbild av tillståndet i gödselhögen. En kombina-
tion av ovanstående åtgärder, samt god erfarenhet av den egna gödseln ger bästa
resultatet.

Strömedel

De vanligaste strömedlen som används till fjäderfä är såg- eller kutterspån och hel
eller hackad halm. Strömedlens viktigaste egenskaper är uppsugningsförmågan
och förmågan att ge djuren en god plats att vara och ligga på. Fjäderfä utsöndrar
urin tillsammans med träck, och gödseln innehåller ca 70 procent vatten när den
utsöndras. Dessutom förekommer spill från vattenkoppar. Sågspån och kutterspån
suger upp vätska motsvarande tre gånger sin egen vikt. Hel halm, även kallad lång-
halm, suger upp vätska motsvarande två gånger sin egen vikt och hackad halm
motsvarande fyra gånger sin egen vikt.

En ströbädd skall vara torr och lucker, men ibland kan det förekomma problem
med ströbädden, den blir fuktig. Fuktig ströbädd kan orsakas av olika yttre på-
verkan, exempelvis läckande vattensystem, ingen tillskottsvärme i hönshuset,
dåliga golv, dålig dränering. En torr ströbädd är mindre benägen att avge ammoniak.

Sågspån, kutterspån och hackad halm som strömedel ger en gödsel med jämn
struktur som är lätt att sprida med vanliga fastgödselspridare.
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Gödsel som innehåller sågspån eller kutterspån påstås ofta förgifta jorden. Det
finns ingen som helst grund för den uppgiften. Stallgödsel med innehåll av trä-
avfall levererar växtnäring och bygger upp markens struktur på liknande sätt som
stallgödsel med halm. Lövspån bryts ned på samma sätt som halm medan barr-
spån bryts ned långsammare. Barrspån ger därför inte samma nedsatta kväve-
verkan som övriga strömedel. Man kan också gissa att den strukturuppbyggande
effekten av barrspån som strömedel varar längre än för andra strömedel.

Mängden strömaterial som används vid uppfödning av slaktkyckling är låg,
vanligtvis lägger man ut ca 2-3 cm strömaterial innan kycklingarna sätts in
(Andersson, 1995).

I en undersökning av stallmiljön vid alternativa inhysningssystem för höns vid
JTI 1999 studerades även strömedlens innehåll av växtnäring. Kutterspån innehöll
0,5 kg totalkväve per ton strömedel, varav 0,2 kg per ton var ammoniumkväve.
Kutterspån bidrar alltså inte i väsentlig grad med växtnäring till stallgödseln.

Uppgifter om växtnäringsinnehåll i fjäderfägödsel

Det finns mycket lite data om växtnäringsinnehåll i fjäderfägödsel från olika
produktionssystem, vid olika hanteringsformer och lagringssätt. De få uppgifter
som finns är av gammalt datum eller innehåller för få provtagningar i varje
gödselhög för att man skall kunna dra säkra slutsatser, utan får snarare ses som
exempel på hur det kan vara i praktiken.

Jordbruksverket, JV

Vid JV har uppgifter om växtnäringsinnehåll i fjäderfägödsel vägts samman till
en schablonsiffra. Uppgifter i dataprogrammet STANK visas i tabell 8.

Tabell 8. Växtnäringsinnehåll i gödsel från slaktkyckling och höns i kg per ton friskvikt.
STANK, 2000.

Gödselmedel Ts, % N, kg/ton P, kg/ton K, kg/ton Mg, kg/ton

Djupströ, höns 60 24 8 10 5

Djupströ, slaktkyckling 25 8 15 5

Fastgödsel, höns 40 16 5 5 5

Flytgödsel, höns 15 6 2 2,4 1,3

Kletgödsel 5 6 2 2,4

Lantbruksnämnden i Östergötland

Under 1987 provtogs höns- och kycklinggödsel från besättningar i Halland och
Östergötland. Undersökningen var omfattande, och ca 56 prover togs i kletgödsel
från höns och 11 prover i fastgödsel från slaktkyckling. Dessutom togs 2 prover
i flytgödsel från höns. Resultaten visas i tabell 9.
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Tabell 9. Växtnäringsinnehåll i gödsel från slaktkyckling (11 prover) och höns (56 prover).
Undersökning i Halland och Östergötland 1987.

Gödselmedel Ts, % N, kg/ton NH4-N,
kg/ton

P, kg/ton K, kg/ton Mg,
kg/ton

Hönsgödsel, klet
Medel 31,3 16,8 7,3 6,5 6,5 2,3
Högst 50,7 27,0 17,0 11,0 10,0 2,8
Lägst 21,1 7,3 1,1 3,2 2,4 1,9

Slaktkyckling, torr
Medel 60,0 27,0 7,5 10,6 17,0 4,15
Högst 74,7 38,0 10,0 13,0 25,0 4,2
Lägst 32,5 12,0 3,8 6,0 10,0 4,1

Hönsgödsel, flyt
Medel 11,6 7,6 5,3 2,9 2,5

Provtagning i gödselbinge för höns, JTI, 1999

Vid JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik provtogs gödsel från lågbelägg-
ningsstall med gödselbinge (Larsson, 1999). Proverna togs ut i stallet strax innan
utgödsling (11 prover), i samband med utgödsling (2 prover) samt efter utgödsling
på gödselplatta (ett prov). Resultaten redovisas i tabell 10.

Tabell 10. Prover av hönsgödsel från lågbeläggningsstall med gödselbinge. JTI, 1999.

Provtagningspunkt Ts-halt, % N-tot, kg/ton NH4-N, kg/ton

I stallet
Medel 67 28,2 7,6
Högsta 76 20,2 8,8
Lägsta 52 38,8 6,4

Vid utgödsling
Medel 52 20,3 8,4

Efter utgödsling 43,3 17,5 8,0

Analyser av slaktkycklinggödsel, JTI, 1999

Inom ramen för ett projekt där kycklinggödsel undersöktes som gödselmedel till
sallat och vitkål (Rodhe m.fl., 2000) samlades ett flertal prover in på torr kyckling-
gödsel direkt efter utgödsling, se tabell 11.

Torrsubstanshalten i samtliga prov är hög och de flesta över 60 %, dvs. en nivå
där urinsyran bryts ner till ammonium. Det visar sig tydligt eftersom andelen
ammoniumkväve av totalkvävet är låg. Fosforhalten är hög jämfört med stall-
gödsel från andra husdjur.
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Tabell 11. Torrsubstanshalt, kol–kväve-kvot och innehåll av växtnäringsämnen i slakt-
kycklinggödsel vid utgödsling. Analysvärden från olika antal partier av kycklinggödsel,
våt vara.

Ts, % C/N-
kvot

N,
kg/ton

NH4-N,
kg/ton

P,
kg/ton

K,
kg/ton

Mg,
kg/ton

Antal analyser 14 10 13 14 14 14 14

Medel 68,8 11 32,1 5,7 10,2 18,0 4,0
Högst 79,8 14 37,9 7,3 14,0 22,0 5,4
Lägst 52,1 10 26,6 3,8 6,8 14,3 3,0

Att bedöma växtnäringseffekten av hönsgödsel i fält

Sverige

Fältförsök med fjäderfägödsel visar upp en mångfacetterad bild. Ett fåtal försök
finns genomförda i Sverige under 90-talet.

I ett tvåårigt fältförsök 1992 och 1993 undersöktes första- och andraårseffekten av
kycklinggödsel till vårkorn (Lindén, 1994). Fältförsöket lades ut på två platser i
Skåne. Spridning av kycklinggödsel skedde på hösten innan plöjning med 10 ton
per hektar, och på våren i samband med vårbruket med 14 ton per hektar. Säsongen
1992 präglades av torka, varför resultaten är svåra att utvärdera. Kväveutnyttjandet
i mineralgödslade rutor var endast 10-15 procent mot normala 70 procent. Med av-
seende på tillfört totalkväve var kväveutnyttjandet i rutor som gödslats med kyckling-
gödsel på hösten respektive våren 8-11 och 5-6 procent. Med avseende på tillfört
ammoniumkväve var kväveutnyttjandet dock högre, 37-53 procent för gödseln som
spreds på hösten och 15-19 procent för gödsel som spreds på våren. Efterverkan år
två visade inte några tydliga skillnader mellan handelsgödsel och kycklinggödsel,
om man räknade på tillfört totalkväve för kycklinggödseln.

I fyra försök har pelletterad kycklinggödsel studerats med avseende på avkastning
av spannmål under perioden 1995-1997 (Hansson, 1997). Skörd, proteininnehåll
i kärna, kväveupptag samt kväveutnyttjande har undersökts vid olika givor och
spridningssätt. Några slutsatser från dessa försök är t.ex. att kombisådd har givit
högre skörd och kväveutnyttjande än bredspridning av pelletterad kycklinggödsel,
samt att gödselmedlen ger väsentliga skördeökningar i jämförelse med ogödslade
led. Resultaten är dock svårtolkade. Det finns t.ex. ingen möjlighet att relatera
effekterna av de studerade gödselmedlen till effekterna av konstgödsel.

Växtnäringseffekter vid användning av kycklinggödsel, komposterad nötgödsel
samt mineralgödsel undersöktes i fältförsök under 1993 och 1994 på Öland och
Röbäcksdalen utanför Umeå (Ekbladh, 2000). Isbergssallat odlades och provtag-
ning av mark och gröda genomfördes vid ett flertal tillfällen under säsongen.
Resultaten visar att växtnäringseffekten av kycklinggödseln varierade mycket
mellan de två åren. Under ett av åren var synkroniseringen mellan mineralisering
av kväve från gödselmedlet och grödans upptag god, under det andra året levere-
rades näringen före grödans huvudsakliga upptag. Överlag gav kycklinggödseln
upphov till höga skördar väl i nivå med samma kvävemängd tillfört med konst-
gödsel.
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Vid JTI pågår ett fältförsök där växtnäringseffekterna av värphönsgödsel till vår-
säd undersöks. Preliminära resultat från 1997 visar att detta år gav tillförsel av
90 kg kväve med hönsgödsel en avkastning på ca 5 100 kg havre, vilket motsvarar
avkastningen med samma mängd konstgödselkväve. Under 1998 drabbades för-
söket av liggsäd på grund av riklig nederbörd, vilket gör resultaten svårtolkade.
En tendens till mindre liggsäd i led gödslade med hönsgödsel än i led gödslade
med samma mängd konstgödselkväve syntes dock.

Växtnäringseffekter av kycklinggödsel till sallat och vitkål har undersökts vid JTI
(Rodhe m.fl., 2000). Vid odling av sallat fanns det vid låg giva, ca 85 kg tillfört
totalkväve, ingen signifikant skillnad i skörd mellan pelletterad och lagrad kyckling-
gödsel. Med lagrad kycklinggödsel tenderade avkastningen att minska vid den högre
givan på ca 130 kg totalkväve per hektar, något som inte observerades vid använd-
ning av pelletterad kycklinggödsel. I vitkål gav pelletterad kycklinggödsel signifi-
kant högre skörd än lagrad, både vid låg och hög giva. Hög giva av kycklinggödsel,
oberoende av typ, gav signifikant högre skörd än låg giva. Direkt efter skörd av sallat
och vitkål fanns inga skillnader i mängd mineralkväve i marken som berodde på typ
eller mängd av tillförd kycklinggödsel. Sallat lämnade kvar större mängder mineral-
kväve i alven direkt efter skörd än vitkål. Detta tyder på att vitkål bättre kunnat ut-
nyttja mineraliserat kväve i alven trots att större mängder kväve tillfördes till vitkål
med kycklinggödsel. Utnyttjandegraden av totalkväve vid användning av pelletterad
och lagrad kycklinggödsel låg i intervallet 20-27 % för sallat och 15-34 % för vitkål.
Utnyttjandegraden var lägre vid den höga givan utom vid odling av vitkål, där den
för kycklinggödsel steg med ökad giva.

Danmark

Fältförsök har genomförts i Danmark (Petersen & Kjellerup, 1996) under två år,
med två typer av gödsel från fjäderfä: gödsel från äggläggande höns på nät och
gödsel från slaktkycklingar på ströbädd. Gödseln spreds ut i två givor: 7,5 och
15 ton gödsel per hektar. Den lägre givan motsvarar mängden gödsel som man
enligt danska regler får sprida, motsvarande 2 djurenheter/ha, och den högre givan
räknades ut för att ge tillräckligt med kväve för att täcka en korngrödas behov ut-
ifrån ett antagande att endast en del av kvävet kommer grödan tillgodo första året.
Gödseln spreds i april, och brukades ner omedelbart. Korn odlades, och avkastning
liksom kväveupptag undersöktes. Resultaten visas i tabell 12.

Tabell 12. Tillfört och bortfört kväve samt avkastning i fältförsök med fjäderfägödsel till korn
(Petersen & Kjellerup, 1996).

Hönsgödsel Kycklinggödsel Ogödslat

7,5 ton/ha 15 ton/ha 7,5 ton/ha 15 ton/ha

Tillfört totalkväve, kg/ha 134 269 198 397

Tillfört ammoniumkväve, kg/ha 83 167 60 121

Upptaget kväve, kg/ha 63 93 79 111 33

Upptaget kväve/tillfört
totalkväve, %

47 35 40 28

Upptaget kväve/tillfört
ammoniumkväve, %

76 56 132 92

Avkastning, ton/ha 3,4 4,3 3,6 4,6 2,0
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Året efter tillförsel av fjäderfägödseln odlades vall. Skörden av torrsubstans
mättes för att undersöka andraårseffekten av gödseln. Den största effekten notera-
des vid första skörd, där den högsta givan av kycklinggödseln gav upphov till en
skördeökning på 400-800 kg torrsubstans jämfört med ogödslade rutor. Vid andra
skörd uppmättes inga skillnader mellan de olika behandlingarna, antagligen bero-
ende på torr väderlek. Vid tredje skörd gav högsta givan av kycklinggödsel upp-
hov till en skördeökning på 200 kg torrsubstans jämfört med ogödslade rutor. Till-
förseln av fosfor och kalium med fjäderfägödsel ökade innehållet av dessa ämnen
i vallskörden året efter tillförsel med 5 till 10 % jämfört med ogödslade rutor.

Andraårseffekter av gödseln

I och med att uppgifter om gödselmedlens förstaårseffekt varierar finns det behov
av att undersöka hur gödselmedlen påverkar grödan året efter tillförsel. Mycket
få studier av dessa effekter finns genomförda. Uppgifter från England (Chambers
m.fl., 1996) pekar på en mycket liten andraårseffekt i spannmål när hönsgödsel
spreds i behovsanpassade givor till sockerbetor och potatis. Preliminära uppgifter
från försök som genomförts vid JTI tyder även de på en liten andraårseffekt. Detta
stämmer även med försök genomförda 1992 och 1993 (Lindén, 1994). Det finns
dock flera frågor omkring andraårseffekten som inte är utredda, varför flera under-
sökningar bör genomföras.

Spårämnen i gödseln

Under 2000 sammanställde Rodhe m.fl. analysvärden från förmedlare av kyckling-
gödsel. Proverna kom från 14 olika gödselpartier vid 13 olika gårdar. Medelvärde,
max- och minvärde för innehåll av spårämnen sammanställdes från 7 av dessa. De
analyserade ämnena var bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel och zink.
Samtliga prover hade tagits i samband med utgödsling. Resultaten visas i tabell 13.

Tabell 13. Innehåll av spårämnen i slaktkycklinggödsel vid utgödsling. Analysvärden
från sju partier kycklinggödsel, våt vara. Jämförande värden fastgödsel nöt hämtade
ur Naturvårdsverkets rapport nr 4974.

Medel * Max Min Fastgödsel nöt

Spårämnen, g/ton

Bly 4,1 5,9 <1,4 0,1

Kadmium 0,4 0,5 0,14 0,02

Koppar 95 253 62 4,8

Krom 1,8 2,8 <1 0,4

Kvicksilver 0,04 0,06 0,005 –

Nickel 4,2 5,1 <2 0,5

Zink 323 420 250 32

* För medelvärdesberäkningen har i förekommande fall värden på nedre detektionsgräns
använts.
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Naturvårdsverket har angivit tillåtna spridningsmängder för tungmetaller i
avloppsslam till jordbruksmark, se tabell 14. I regeln, som gäller från år 2000
anges maximala mängder tungmetaller i avloppsslam som i medeltal får spridas
årligen till jordbruksmark under en 10-årsperiod. Dessa gränsvärden kan även
användas som riktmärken för andra gödselmedel, t.ex. stallgödsel. Tillförsel av
tungmetaller till åkermarken bör hållas på en sådan nivå att markens långsiktiga
bördighet inte äventyras.

Tabell 14. Gränsvärden för tillförsel av tungmetaller till åkermarken i g/ha och år
som gäller från år 2000. Källa Naturvårdsverket 1994:2.

Tungmetall Tillförsel, g/ha

Bly 25

Kadmium 0,75

Koppar 300

Krom 40

Kvicksilver 1,5

Nickel 25

Zink 600

Kretslopp och resurshushållning
Gödseln är en restprodukt som bör recirkuleras till åkermarken på ett effektivt
sätt. Idag sker storskalig produktion av ägg och slaktkyckling vid företag med
mycket liten eller ingen åkerareal, vilket gör att en större del av gödseln används
utanför företagets portar. Småskalig produktion av t.ex. ägg sker ofta i kombina-
tion med annan produktion inom ett lantbruksföretag eller i mycket liten skala för
hobbybruk. I alla dessa fall är det viktigt att gödseln värderas på rätt sätt och att
den återförs till odlingsmark på ett sätt som minimerar förluster till miljön.

Gödsel från fjäderfä är en viktig växtnäringsresurs. Innehållet av viktiga närings-
ämnen som kväve, fosfor och kalium är högt i relation till stallgödsel från nöt
och svin. Dessutom innehåller gödseln mikronäringsämnen och spårämnen som
är värdefulla i odlingen. I kommande avsnitt redogörs för makronäringsämnena
kväve, fosfor och kalium och förekomsten i mark, leverans under odlingssäsongen
samt växternas upptag.

Växtnäringsbalans
Växtnäringsbalanser med kartering av växtnäringsflöden är ett viktigt instrument
för planering och beslutsfattande på alla nivåer. För att kunna hushålla med växt-
näring i jordbruk och samhälle måste man veta var i systemet växtnäringen finns.
Balansen ger en omedelbar upplysning om överskott eller underskott. Dessutom
tydliggörs storleken på olika flöden av växtnäring. Balansen kan användas för att
identifiera brister och sätta in åtgärder innan det är för sent. Om till exempel en
kaliumbrist i systemet upptäcks med hjälp av en växtnäringsbalans kan bonden
sätta in åtgärder innan bristsymptom syns på fälten.

En sammanställning av växtnäringsbalanser på gårdar i Sverige genomfördes under
1999 (Myrbeck, 1999). I undersökningen ingick 13 företag med fjäderfä, dvs. höns
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och slaktkyckling. Undersökningen visade att mängden överskottskväve på gårdar
med fjäderfä var större än för någon annan driftsinriktning, såsom nöt eller svin-
hållning. Överskottet av kväve var i genomsnitt 113 kg per hektar, med min- och
maxvärden på 51 respektive 208 kg per hektar. Utnyttjandegraden av kväve låg
dock i genomsnitt på ca 60 %, vilket är högre än för nöt- och svingårdar. Detta
ansågs bero på fjäderfäföretagens stora inköp av foder, vilket medför att gården
i balansberäkningarna slipper de förluster som är förknippade med produktion av
vegetabilier. När det gäller fosfor låg överskottet i snitt på 5 kg per hektar, med
lägsta och högsta observation på –2 respektive + 26 kg per hektar. Det låga medel-
värdet speglar antagligen det faktum att gödseln inte används på den egna gården
utan avsattes utanför gården. Utnyttjandegraden för fosfor i studien låg på ca 81 %.
Överskottet av kalium låg på 18 kg per hektar, med en utnyttjandegrad på 83 %,

I bild 14 visas växtnäringsflöden och gårdsbalans från en gård med växtodling och
produktion av slaktkyckling. Gården visar upp ett stort överskott på kväve, 129 kg
per hektar. Överskottet på fosfor ligger på 13 kg per hektar och kalium uppvisar
ett svagt underskott. Denna gård köper in konstgödselkväve och -fosfor, vilket man
inte egentligen behöver. Balansen visar tydligt att gården inte värderar kväveinne-
hållet i kycklinggödseln tillräckligt högt. Växtnäringsbalanser på gårdar med fjäder-
fä visar ofta på överskott på fosfor beroende på fodrets höga innehåll av fosfor.
Även detta bör man ta hänsyn till vid planering av gårdens inköp av konstgödsel.

Foder, levande djur  173  34  24

Växtprodukter  100  13  30

Djurprodukter  75  14  12

Foder 15  3  4

Skörd
115 16 34

Kväveförluster:

Växtmaterial (NH3)

Denitrifikation

Nitratutlakning

Markvätska

Kvävemine-
ralisering

Kväve-
inlagring

Stallgödsel
115  23  14

Markförråd

Konstgödsel 121 6 12
Utsäde 2 0 1
N-nedfall från luft  8

Spridning

Ventilation & lagring

Gårdsbalans
i kg/ha och år In 304 40 37

Ut 175 27 42

Balans +129 +13 -5

N P K

Bild 14. Växtnäringsflöden på en gård med växtodling och produktion av slaktkyckling.
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I tabell 15 visas en balans för ett fält där vitkål gödslats med olika slags kyckling-
gödsel. Givan av pelletterad kycklinggödsel låg på ca 5 ton per hektar och givan
av lagrad kycklinggödsel låg på ca 10 ton per hektar. Balansen över tillfört och
bortfört visar på överskott av alla växtnäringsämnen vid gödsling med olika typer
av kycklinggödsel. En slutsats blir att tillförsel av detta slag skapar stora risker för
förluster av växtnäring. Överskottet bör minimeras, och man bör även ta hänsyn
till överskottet i ett växtföljdsperspektiv.

Tabell 15. Växtnäringsbalanser för vitkål vid gödsling med 200-270 kg kväve i mineral-
gödsel samt pelletterad och lagrad kycklinggödsel. Försöksår 1998.

Mineral-
gödsel,
kg/ha

Pelletterad
kycklinggödsel,

kg/ha

Lagrad
kycklinggödsel,

kg/ha

N P K N P K N P K

Tillfört 200 21 75 270 170 440 224 75 131

Bortfört 61 10 89 55 10 84 40 6,8 57

Differens* +/– +139 +11 –11 +215 +160 +356 +184 +68 +74

*Varav i
skörderester

52 52 46

Sambandet areal och djurhållning

Det är viktigt med balans mellan mängden djur och jordbruksmarken på gårdsnivå
för att försäkra sig om att stallgödsel inte produceras i överskott i förhållande till
mängden jordbruksmark. En svensk undersökning av växtnäringsbalanser på gårds-
nivå med ca 1300 balanser som underlag visade tydligt att hög djurtäthet leder till
högre överskott av växtnäring, vilket ökar risken för växtnäringsförluster (Myrbeck,
1999). Detta poängteras även i Statistiska centralbyråns sammanställning av växt-
näringsbalanser (SCB, 1999).

Den maximala mängden djur som får finnas per hektar har angivits i regelverk
med hänsyn tagen till mängden fosfor och kväve i gödseln samt grödans upptag
och bortförsel av dessa näringsämnen. I avsnittet om lagstiftning finns en tabell
som anger det maximala antalet fjäderfä som det är tillåtet att ha per hektar. Till-
gänglig åkermark för spridning av fjäderfägödseln kan bestå av

•  Växtodlingsareal på den egna gården

•  Växtodlingsareal på annan gård om kontrakt på minst 5 år finns

Eftersom en stor del av produktionen av ägg och kyckling sker på företag utan
egen areal för spridning av gödseln så krävs upprättandet av kontrakt för spridning
av gödseln på annan gård. I bild 15 visas hur ett kretslopp av näringsämnen
mellan åkermarken och fjäderfästallet kan se ut.

För att minska risken för växtnäringsläckage begränsas antalet djurenheter per
hektar och därmed begränsas också den stallgödsel som tillförs. Gränsen är satt
efter fosfortillförsel och är satt av Jordbruksverket till maximalt 22 kg fosfor per
hektar. En fördel med att använda fosfor som begränsande ämne är att det är
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förhållandevis lätt att beräkna mängden fosfor i stallgödseln eftersom det inte är
utsatt för förluster vid hantering på samma sätt som kväve.

Bild 15. Kretslopp av växtnäring.

Växtnäringsinnehållet i färsk träck och urin visar att produktionssystemet påverkar
mängden djur som man kan ha per hektar om man vill hålla sig inom 22 kg P
per hektar, vilket visas i tabell 16. Mängden fosfor att fördela per hektar är inom
riktmärket för hönsen, men inte för kycklingarna.

Tabell 16. Hur påverkar fosforinnehållet i träcken den mängd djur som tillåts per hektar
för olika driftsinriktningar?

Fosfor i träck, kg
per plats och år

Antal djur
per hektar

Mängd fosfor
per hektar

Höns
Unghöns 0,053 250 13
Konventionellt uppfödda höns 0,17 100 17
Ekologisk uppfödda höns 0,21 100 21

Slaktkyckling
Konventionellt uppfödda slaktkycklingar 0,077 470 36
Ekologiskt uppfödda slaktkycklingar 0,14 470 66

Den största anledningen till att de ekologiskt uppfödda hönsen och kycklingarna
utsöndrar mer fosfor än de konventionellt uppfödda är att de har ett generellt
sämre foderutnyttjande, samt att tillsats av ämnen som gör fosfor mer tillgängligt
är förbjudet inom ekologisk odling. Det är en utmaning att hitta metoder att för-
bättra foderutnyttjandet i den ekologiska produktionen av både ägg och slakt-
kyckling. I detta sammanhang bör det poängteras att det finns mycket få besätt-
ningar med ekologiskt uppfödda slaktkycklingar, och de som finns är mycket små.
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En påtaglig skillnad i mängd utsöndrar fosfor per hektar finns dessutom mellan
värphöns och slaktkycklingar. Produktionssystemets intensitet påverkar mängden
fosfor trots den viktning som gjorts när man satt antalet tillåtna slaktkycklingar
per hektar till 470.

Det är också viktigt att notera att när antalet omgångar som per djurplats och år
ökar så ökar mängden fosfor i foder per plats och därmed även mängden fosfor i
gödsel per plats. Mycket få uppfödare av ekologiska slaktkycklingar genomför i
praktiken fler än en omgång per år eftersom man utnyttjar sommarsäsongen för
utevistelsen. Detta bör i praktiken minska mängden fosfor i träck per plats och år.

Hantering och spridning av gödsel från fjäderfä
Lagring av fjäderfägödsel

Hanteringssätt för fjäderfägödsel som har samlats in i SCB:s undersökning av
gödselmedel i jordbruket visas i tabell 17 (SCB, 1998). Cirka 9 procent av gödseln
hanteras enligt ”annan metod”. Detta kan innebära t.ex. lagring i gödselkällare,
container eller direktleverans till lantbrukare. I urvalet ingick 415 företag med
fjäderfä. Av dessa hade 135 st fler än 100 djur, 116 st fler än 1 000 djur och 78 st
fler än 10 000 djur. Indelningen i fast-, klet- och flytgödsel bygger på företagens
egna uppfattningar om gödselns egenskaper och inte på uppmätta egenskaper,
såsom innehåll av torrsubstans, stapelbarhet etc.

I tabell 18 visas lagringskapaciteten för fjäderfägödsel från samma undersökning.
Andelen företag som har mindre lagringskapacitet än 6 månader är förhållandevis
högre än för andra djurslag, liksom andelen företag där uppgift saknas.

Tabell 17. Hanteringssätt för fjäderfägödsel under 1997 uttryckt i procent av tillfrågade
anläggningar. Källa: SCB, 1998.

Fastgödsel Kletgödsel Flytgödsel Djupströ Annan Uppgift
Platta med

stödmur
Platta utan

stödmur
Platta med

stödmur
Utan

täckning
Med

täckning
metod saknas

41 3 7 4 8 16 9 12

Tabell 18. Lagringskapacitet för fjäderfägödsel under 1997 uttryckt i procent. Källa: SCB,
1998.

< 6 mån 6-7 mån 8-9 mån >9 mån Uppgift saknas

10 3 26 49 12

Lager för stallgödsel ska vara täta så att avrinning av gödselvatten förhindras till
omgivningen. Endast konstruktioner av lagringsutrymmen som är granskade och
godkända av Jordbruksverket ska användas. Plattor förses med stödmurar och
utformas med lutning mot avlopp som leds till urinbehållare. Vid torrare gödsel
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(torrsubstanshalter >30 %) är det även tillåtet att tillfälligt lagra gödseln i stuka
på fält, där gödseln ska spridas. Metoden är enkel eftersom det inte innebär några
extra kostnader för anläggning av lagringsytor. Konsekvenserna av denna lagring
bör dock studeras eftersom kunskapen om t.ex. kväveutlakning är liten.

Vid JTI har man undersökt lagring i stuka under vintern 1997/1998 (Rodhe m.fl.,
2000). Gödsel lagrades i två högar varav den ena var täckt med ett 30 cm tjockt
lager halm, den andra var utan täckning. Under lagringen minskade mängden
torrsubstans i båda högarna med ca 27 % till följd av omsättning av det organiska
materialet. Halmtäcket bidrog till att isolera kycklinggödseln, vilket medförde att
temperaturen i den halmtäckta högen var högre under lagringstiden. Dessutom
skyddade halmen mot regn, i den otäckta högen minskade ts-halten från ca 55 %
till ca 40 % men den täckta högen bibehöll ts-halten under lagringen. Ammoniak-
förluster kommenteras i ett senare avsnitt.

Torkning och pellettering

Torkning och pellettering av gödsel från fjäderfä förekommer på ett fåtal platser i
Norden. I Danmark och Holland är det vanligare att gödseln torkas eftersom större
mängder gödsel hanteras och säljs. Anledningen till att torka gödseln är att man
gör gödseln mindre skrymmande, lättare att paketera och transportera samt skyddar
gödseln mot omsättning av det organiska materialet vilket minskar kväveförluster
och lukt.

Efter utgödsling transporteras gödseln, ofta i container, till torkningsanläggningen.
I vissa fall lagras eller komposteras gödseln före torkning, i andra fall torkas göd-
seln så färsk som möjligt. Ju snabbare nedtorkning av gödseln, desto mer av kvävet
bevaras från förluster. I torkningen används oftast hetluftstork. En upphettning av
gödsel sker, och detta innebär oftast att gödsel hygieniseras med avseende på smitt-
spridande mikroorganismer. Gödseln pelletteras därefter, och paketeras i olika för-
packningar beroende på önskemål från konsumenten. Torkad pelletterad fjäderfä-
gödsel används mycket inom fritidsodlingen eftersom den är lätt att hantera,
hygienisk och snabbverkande.

En livscykelanalys har genomförts vid JTI (Vestgöte, 2000) där torkad, pelletterad
kycklinggödsel har jämförts med lagrad kycklinggödsel. Resultaten visar att energi-
åtgången för torkad, pelletterad kycklinggödsel var betydligt högre än för lagrad,
oprocessad kycklinggödsel, och även högre än vid produktion och användning av
konstgödsel. Den största energiförbrukningen ligger i själva torkningsprocessen,
men även att den torkade gödseln förpackades påverkade energiåtgången. Trans-
porterna av gödseln visade sig ha liten betydelse ur energisynpunkt.

Den torkade, pelletterade gödseln gav även störst bidrag till växthuseffekten. När
det gäller effekterna av gödselmedlen på försurning och eutrofiering av vattendrag
så fanns det en tendens även här till att den torkade kycklinggödsel gav störst
bidrag. Mer genomgripande studier behövs dock för att bekräfta resultaten, t.ex.
när det gäller ammoniakförluster vid torkning och effekter av gödselmedlen på
grödans avkastning och kvalitet.
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Spridningsteknik

Spridare för fjäderfägödsel

Bredspridning över hela ytan är fortfarande den enda tillgängliga metoden för
att sprida fast- och kletgödsel. Befintlig teknik innebär oftast att gödseln matas
ut mer eller mindre i klumpform och att utmatad mängd varierar kraftigt under
kördragets längd. Det finns idag ingen speciell teknik för spridning av fjäderfä-
gödsel. En svårighet med spridning av fjäderfägödsel är att den, i relation till
andra gödselmedel, har ett högre växtnäringsinnehåll. Den önskvärda givan är
därför lägre, ca 2-10 ton/ha.

Den traditionella fastgödselspridaren består av en flakvagn där en bottenmatta
matar gödseln bakåt mot en spridaranordning som sönderdelar och sprider göd-
seln, se bild 16. Spridaren består vanligen av en eller två horisontella valsar för-
sedda med någon typ av slagor som bearbetar gödseln. Valsarna kan också vara
utformade med spiralformade profiler för att sprida gödseln bättre i sidled. Med
ökat antal valsar förbättras gödselns sönderdelning, samtidigt som det går att
lasta högre. På senare år har även spridare med tre horisontella valsar tagits fram.

Bild 16. Spridare med två horisontella valsar.

I en annan typ av gödselspridare, som främst är avsedd till kletgödsel och torr
hönsgödsel, sker matningen av gödseln med skruvar i botten på vagnen, se bild 17.
Med fastgödsel blir utmatningen ofta ojämn. Spridningen av gödseln sker som regel
med en eller flera horisontella spridartallrikar.

Under senare år har roterande tallrikar börjat användas på fastgödselspridare,
se bild 18. I den s.k. tvåmomentspridaren sker först en sönderdelning av gödseln
med hjälp av två horisontella rivarvalsar. Gödseln matas därefter till ett spridar-
bord med horisontella vingar, som kastar ut gödseln. Fördelen med tvåmoment-
spridare är en avsevärt större arbetsbredd och bättre finfördelning av gödseln.
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Bild 17. Spridare med skruvutmatning och spridartallrikar.

Bild 18. Tvåmomentspridare.

Fem bredkastande tvåmomentsspridare har undersökts i tyska provningar. Prov-
ningarna visade att spridningsjämnheten blev bra vid givan 10 ton/ha, tabell 19
(Döhler, 1998). Även sidkastande spridare har en stor kastbredd, men för att få en
bra spridningsjämnhet krävs stor överlappning av kördragen (SMP, 1994a; SMP,
1994b) och därmed blir givan för hög för spridning av fjäderfägödsel.
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Tabell 19. Spridningsjämnhet i sidled och längsled presenterat som variationskoefficient,
%, för olika fabrikat av fastgödselspridare vid givan 10 ton/ha (Döhler, 1998).

Spridningsjämnhet
i sidled vid optimal

arbetsbredd

Spridningsjämnhet i sidled
vid olika körspårsavstånd

Spridnings-
jämnhet

i längsled

Fabrikat m VK, % 9 m 12 m 15 m VK, %

Bergmann 8,5 28 30 35 43 17

JF 8,0 9 12 18 24 23

Strautmann 7,0 7 10 18 38 12

Tebbe 11,5 10 12 12 23 13

Webster 10,5 22 25 25 35 8

Ny teknik

Utvecklingen av spridare för fast- och kletgödsel har gått betydligt långsammare
än för flytgödselspridare. Inom överskådlig tid kommer en stor del av stallgödseln
hanteras som fast- och kletgödsel, vilket gör att det är angeläget att utvecklings-
arbetet för dessa spridare fortsätter. Detta ska leda fram till att vi får spridare som
kan hålla en konstant giva under en längre del av kördraget, sprida bredare, sönder-
dela gödseln bättre och vara lättare att ställa in till önskad giva än dagens spridare.
På sikt bör också styr- och reglersystem integreras på samma sätt som kan förväntas
ske för spridning av flytgödsel.

Ett exempel på hur spridningstekniken för fastgödsel kan förbättras visas i bild 19.
Genom att styra bottenmattans frammatning efter belastningen på spridarvalsarna
blir gödselgivan betydligt jämnare under kördraget. I systemet ingår också en rörlig
framstam monterad på bottenmattan, vilket gör att hela lasset transporteras bakåt
mot spridarvalsarna i obrutet skick. Systemet som har utvecklats vid JTI finns ännu
inte på någon kommersiell spridare. Däremot saluförs sedan några år tillbaka ett
liknande system som bygger på samma grundidé.
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Bild 19. Med en traditionell fastgödselspridare varierar den utmatade mängden avsevärt
under kördraget (a). Genom att styra bottenmattans frammatning efter belastningen på
valsarna kan man få en mycket jämnare utmatning (b).

Pelletterade gödselmedel

I en undersökning utförd vid JTI 1999 (Lundin & Algerbo, 1999) provades olika
typer av konstgödselspridare med ekologiska gödselmedel bl.a. pelletterad kyckling-
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gödsel. Studierna visade att en fallspridare, som används i parcellförsök, Nordsten
Exact-o-Matic, inte var lämplig för pelletterad kycklinggödsel. Valvbildning ovanför
en eller flera utmatningsvalsar uppstod och därmed stoppades flödet upp under test-
körning. Bättre fungerade då en rampspridare av fabrikat Överum-Tive 4012, vilken
hade större dimensioner på utmatningsvalsarna än Nordsten Exact-o-Matic. I övrigt
konstaterades i studierna att de provade spridarna endast matade ut halva mängden
pelletterade gödselmedel jämfört med konstgödsel vid samma maskininställning. I
kvävegiva betydde det för såväl rampspridaren, kombisåmaskinen som fallspridaren
begränsad maximal kvävegiva till cirka 60 kg kväve per hektar med specialgödsel-
medel godkända inom ekologisk odling.

Växtnäringsförluster
Kunskapen om växtnäringsförluster vid användning av fjäderfägödsel är begränsad.
Gödselmedlen har ett högt innehåll av lättillgängligt kväve, vilket gör att risken för
förluster är hög, speciellt kväveutlakning och ammoniakförluster. I bild 20 visas
förluster av växtnäring från hantering av fjäderfägödsel.

NPK

NH3

NH3

NH3

NH3

NH3

NH3

NO3

NO3

Bild 20. Förluster av kväve vid uppsamling, lagring och efter spridning av gödsel.

Ammoniakförluster

Ammoniak som bildas i ströbädd eller gödsel är benägen att avdunsta som gas till
luften. Ammoniumjoner som finns i gödseln omvandlas till ammoniak vid höga
pH-värden. Vid pH 9-10 är så gott som allt ammoniumkväve omvandlat till ammo-
niak. Denna process gynnas av en hög temperatur. Nästa steg är att ammoniak i
gödseln står i jämvikt med ammoniak i den omgivande luften. Hög koncentration
av ammoniak, hög temperatur samt ett luftflöde över gödselhögen bidrar till att
ammoniak avgår i gasform.
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Förluster av ammoniak kan minskas dels genom att minimera den mikrobiella
nedbrytningen av kvävet i urinsyra till ammoniak, dels genom att minimera
emissionen av bildad ammoniak till luften. Det första åstadkommer man genom
låg vattenhalt i gödseln, lågt pH och låg temperatur i gödselhögen, det andra
genom lågt pH, låg temperatur och låg luftväxling över gödseln. I praktiken är det
svårt att hålla temperaturen låg i stallar för fjäderfä, och att hålla pH-värdet lågt i
gödseln. En vanlig lösning på problemet är snabb nedtorkning av gödseln för att
minimera den mikrobiella aktiviteten.

Stall

I kycklingstallar bidrar en hög temperatur i ströbädden, 25-30ºC, till en torr strö-
bädd. I de fall där snabb nedtorkning inte är möjlig kan anaerob lagring vara ett
alternativ. I detta fall hindras mikroorganismerna av att det inte finns tillräckligt
med syre för deras aktivitet. Om inte nedtorkning används är snabb utgödsling
ett sätt att minska ammoniakförluster i stallet. I de fall gödseln transporteras ut ur
stallet på gödselmattor kan torkning av gödseln via en luftström över mattan bidra
till minskade förluster av ammoniak. Torrsubstanshalten i gödseln måste nå minst
60 procent inom 50 timmar efter att gödseln utsöndrats för att minimera nedbryt-
ningshastigheten och förhindra en stor ammoniakavgång, enligt holländska forskare
(Groot Koerkamp, 1994).

Följande råd vid projektering av nya stallar bör följas för att minimera förluster
av ammoniak:

•  Använd torrt strömaterial, helst kutterspån. Om halm används skall den vara
hackad.

•  Strölagret skall vara tunt, högst 2 cm tjockt.

•  Isolera golvet under ströbädden eller anlägg ett kapillärbrytande skikt för att
undvika fukt underifrån.

•  Värm upp golvet innan strömaterialet läggs ut för att undvika kondens.

•  Använd golvvärme.

•  Undvik vattenläckage.

•  Sänk stalltemperaturen i slutet av uppfödningen.

I holländska studier har man undersökt ammoniakemissioner i stall för olika in-
hysningssystem för höns (Groot Koerkamp,1994). Emissionerna från inhysnings-
system med gödselkällare uppskattades till mellan 200 och 386 g NH3 per höna
och år. I system med bandutgödsling i olika intervall uppskattades emissionerna
till mellan 31 och 50 g NH3 per höna och år. Snabb utgödsling samt torkning av
gödseln bidrog till att hålla emissionerna låga.

Ammoniakkoncentrationer i stall med frigående värphöns har undersökts vid JTI
under 1999 (Larsson, 1999). Resultaten visar att koncentrationen av ammoniak i
luften i stallarna påverkas av bäddens temperatur och fukthalt samt dess pH-värde.
Lågt pH-värde i kombination med torr ströbädd gav låga ammoniakkoncentra-
tioner, <10 ppm, under sommarhalvåret, men i takt med förändrade betingelser
steg ammoniakkoncentrationen, och nådde under vinterhalvåret upp till nivåer
omkring 15-20 ppm. Daglig utgödsling bidrog till låga koncentrationer i luft av
ammoniak, vilket även andra forskare visat.
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Ammoniakemissioner i kycklingstallar har också undersökts vid JTI och SLU
(Elwinger & Svensson, 1996). Ackumulerade emissionerna uppgick till 0,05-0,16
och 0,34-0,35 mg NH3 per kvadratmeter stallyta vid dag 28 respektive dag 35.
Varken typ av strömedel eller mängd påverkade ammoniakförlusterna från stallet.
Vattennipplar gav en torrare ströbädd och ca 15 % lägre förluster av kväve jämfört
med öppna vattenautomater. Vid ökning av fodrets proteinhalt från 18 till 22 %
ökade kvävehalten i ströbädden med 26 %, ammoniakemissionerna med 38 % och
de totala kväveförlusterna med 47 %. Detta illustrerar tydligt sambandet mellan
utfodring och gödseln.

I dataprogrammet STANK anges uppskattningar av ammoniakförlusterna i stallet
för olika hanteringsformer av gödseln. Dessa siffror är uppskattningar, och bör
användas med försiktighet. I praktiken kan förlusterna variera stort, vilket visas i
denna skrift. För värphöns och unghöns uppskattas förlusterna till 10 % av total-
kvävet vid fast-, flyt- och kletgödsel. Förlusterna vid djupströhantering anges vara
högre, 35 % för värphöns och 20 % för unghöns. Förlusterna från slaktkyckling-
gödsel anges till 10 % av totalkvävet.

Lagring

Kirchmann (1985) studerade kol/kväve-kvotens (C/N-kvotens) betydelse för
ammoniakavgången vid lagring av gödsel från fjäderfä i ett inkubationsförsök
i laboratorium. Tre partier av fjäderfägödsel med olika C/N-kvoter studerades.
Gödseln lagrades under syrerika, aeroba, förhållanden under de fem månader.
Högst förlust, 40 % av totalkvävet, uppmättes från gödseln med lägst C/N-kvot.
C/N-kvoten var i detta fall 18, vilket är högre än vanligt i fjäderfägödsel. Från
gödsel med högre C/N-kvoter, 24 respektive 36, var ammoniakavgången begrän-
sad till 20 % av totalkvävet. Det mesta av förlusterna skedde under de första
20 dygnen. Som jämförelse mättes även ammoniakavgång under anaeroba för-
hållanden med likadan gödsel. Vid dessa försök kunde knappt någon ammoniak-
avgång registreras överhuvudtaget.

Italienska forskare (Cabrera, 1994) studerade inverkan av vattenhalten i kyckling-
gödsel på ammoniakavgången genom att gödselprover med ts-halter mellan 30
och 80 procent inkuberades under 13 dagar. Ammoniakavgången varierade mellan
32 och 139 procent av mängden ammoniumkväve i gödseln och ökade med ökat
vatteninnehåll. Cabrera m.fl. drar slutsatsen att kycklinggödsel bör lagras under
torra förhållanden för att begränsa kväveförlusterna.

Kroodsma m.fl. (1988) påtalade i samband med lagring av hönsgödsel att flyt-
gödselhantering i sluten behållare gav praktiskt taget ingen ammoniakavgång,
medan avsevärda förluster kunde konstateras i samband med spontan värme-
bildning vid lagring av fast gödsel med lufttillträde. Man såg å andra sidan också
samband mellan låg ammoniakavgång och torr gödsel. Vid ungefär 55 % torr-
substanshalt fann man dock ofta en kombination av spontan värmebildning i
kycklinggödsel och hög ammoniakavgång.

I ett lagringsförsök vid JTI under vintern 1997/1998 (Rodhe m.fl., 2000) under-
söktes förlusterna av ammoniak från två högar av kycklinggödsel, den ena täckt
med ett 30 cm tjockt lager halm, den andra utan täckning. Resultaten visar att
kväveförlusterna i form av ammoniakavgång under lagringen uppgick till 7 %
för gödsel utan täckning och 10 % för gödsel med halmtäckning. Förlusterna är
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ställda i relation till det totala kväveinnehållet vid lagringsstudiens början. Ut-
gångspunkten för användning av halm var att den som täckningsmaterial skulle
kunna minska ammoniakavgången till omgivande luft. Denna effekt kunde inte
påvisas.

I dataprogrammet STANK har lagringsförluster av ammoniak uppskattats vid
olika sätt att hantera gödseln. Underlaget visas i tabell 20. Dessa siffror är en
uppskattning, och bör användas med stor försiktighet tills säkrare underlag tagits
fram.

Tabell 20. Förluster av kväve under lagring, uttryckt i procent. Källa: STANK, JV.

Djurslag Fastgödsel Kletgödsel Djupströ Flytgödsel*

Värphöns 12 12 20 8

Unghöns 12 12 20 8

Slaktkyckling 12 12 5 8

* Flytgödsel som lagras i öppen behållare med fyllning underifrån, utan svämtäcke.

Spridning

I försök vid JTI undersöktes ammoniakförluster vid spridning av lagrad eller pellet-
terad kycklinggödsel (Rodhe m.fl., 2000). Från rutorna gödslade med pelletterad
kycklinggödsel skedde ingen mätbar ammoniakavgång. Av totala kväveinnehållet
i lagrad kycklinggödsel avgick 13,5 % i form av ammoniak efter spridning utan
nedbrukning. Från rutor där gödseln harvades ned 4 timmar efter spridning var mot-
svarande förlust 7,5 %, se tabell 21.

Tabell 21. Ammoniakavgången i absoluta värden, kg kväve per hektar, och andel av ut-
spridd mängd kväve efter spridning av pelletterad respektive lagrad kycklinggödsel med
eller utan nedbrukning 4 timmar efter spridning på åker. För analysresultat gödseln, se
tabell 11.

Giva Ammoniakavgång

Spridning gödselmedel NH4-N,
kg /ha

Tot-N,
kg /ha

N,
kg/ha

Andel av
NH4-N, %

Andel av
total-N, %

Pelletterad kycklinggödsel,
ej nedbrukad

13 119 0 0 0

Pelletterad kycklinggödsel,
nedbrukad 4 h efter spridning

13 119 0 0 0

Lagrad kycklinggödsel,
ej nedbrukad

38 110 14,8 39,1 13,5

Lagrad kycklinggödsel,
nedbrukad 4 h efter spridning

38 110 8,3 21,8 7,5

Ammoniakförlusterna under lagring av kycklinggödsel utan täckning och för-
lusterna efter spridning med och utan nedbrukning 4 timmar efter spridning
summerades och presenteras i bild 21. Mätningarna visar att ungefär lika stora
förluster skedde under fyra timmar efter spridning som under 7 månaders lagring.
Då ingen nedbrukning skedde, var förlusterna efter spridning ungefär dubbelt så
höga som under lagringen.
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Bild 21. Ammoniakförluster under lagring och efter spridning av kycklinggödsel.
Rodhe m.fl., 2000.

Nitratutlakning

Kväveutlakning vid användning av hönsgödsel lagrad på olika sätt har studerats
vid SLU (Bergström & Kirchmann, 1999). I försök med odling av vårsäd i lysi-
meteranläggning mättes utlakningen av kväve under tre år efter spridning av höns-
gödsel. Under det första året var utlakning av kväve från konstgödsel, färsk höns-
gödsel samt anaerobt lagrad hönsgödsel i samma storleksordning medan aerobt
lagrad hönsgödsel och ogödslade led gav upphov till lägre kväveutlakning. Under
det andra året fanns det små skillnader mellan de olika gödselmedlen, en svag
tendens till större utlakning vid användning av konstgödsel kunde iakttas, men
denna skillnad var inte signifikant. Under det tredje året var skillnaderna större,
kväveläckaget var högt i led som gödslats med anaerobt lagrad hönsgödsel, följt
av aerobt lagrad hönsgödsel, färsk hönsgödsel och konstgödsel. Ogödslade rutor
uppvisade ett lågt kväveläckage. Sammanlagt under de tre åren bidrog ogödslade
rutor med ett kväveläckage på 39 kg per hektar. Motsvarande siffror för konst-
gödsel samt färsk, anaerobt lagrad och aerobt lagrad hönsgödsel är 128, 139, 170
respektive 148 kg kväve per hektar.

Denitrifikation

Fjäderfägödsel innehåller förhållandevis mycket lättillgängligt kväve som snabbt
kan omvandlas till nitrat i marken. Innehållet av kol är dock lågt, något som talar
för lägre risk för denitrifikation. Kunskapen om detta gödselmedels påverkan på
denitrifikationen är liten, och fler studier behövs för att kunna dra tillförlitliga slut-
satser. Innan dess gäller rekommendationerna nedan för fjäderfägödsel liksom för
annan stallgödsel.

Hygien
Stallgödsel såväl som latrin och visst hushållsavfall har använts som gödsel lika
länge som jordbruk har bedrivits. Eftersom gödseln kan innehålla smittämnen
kan önskan att tillvarata näringsämnena och smittskydd hamna på kollisionskurs.
Ett varierat utbud av sjukdomsframkallande mikroorganismer kan hittas i gödsel.
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När gödsel transporteras långa sträckor före spridning på jordbruksmark finns en
risk att nya patogener kan introduceras till ett område eller ett land. Den ökande
globaliseringen avseende resande och handel och den i samband med EU-inträdet
minskade möjligheterna att kontrollera till Sverige införda djur, djurprodukter och
foder ökar risken för att nya sjukdomar når vårt land.

Förutom risken för smittspridning med gödsel kan också nämnas risken för sprid-
ning av läkemedelsrester, främst olika antibiotika såsom t.ex. koccidiostatika,
i miljön. Detta kommer inte att beröras mer här och stor ovisshet råder idag av-
seende eventuella risker för t.ex. spridning av antibiotikaresistens.

Liten ordbok:

Epizooti ”Epidemi” av allvarlig sjukdom bland djur.

Epizootilagssjukdom Djursjukdom vars bekämpande regleras i speciell
lagstiftning.

Indikatorbakterie Mikroorganismer som används för att påvisa t.ex. en
förorening av tarmbakterier.

Inkubationstid Tid från smittillfälle till utbrott av sjukdom.

Infektionsdos Det antal bakterier som krävs för att ge upphov till
sjukdom eller infektion.

Patogener Sjukdomsframkallande mikroorganismer

Smittreservoar En djurart som härbärgerar ett smittämne utan att
djuren visar sjukdomssymtom.

Stabiliserad gödsel Halten nedbrytbart organiskt material samt den
mikrobiella aktiviteten är markant minskad.

Bakteriesporer Ett vilostadium för vissa bakterier som är mycket
motståndkraftigt mot yttre påverkan

Termotoleranta
bakterier

Bakterier som kan växa vid 44°C, kallas ibland också
fekala (med avföringsursprung).

Vektordjur Insekter, fåglar, smågnagare m.fl. som överför
smittämnen

Zoonos Sjukdom som kan smitta mellan djur och människa

Sjukdomsframkallande mikroorganismer i gödsel

Patogener är mikroorganismer som kan orsaka sjukdom hos människor, djur eller
växter. Hit räknas något förenklat virus, bakterier, svampar och parasiter. Antalet
arter och familjer är oräkneliga och deras egenskaper gällande infektionsdos,
överlevnads- och tillväxtmöjligheter i miljön varierar. Mikroorganismer är fantasi-
fulla. Hos många förändras ständigt förmågan att orsaka sjukdom eller uthärda
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påfrestningar i miljön. Dessutom tillkommer hela tiden nya smittor och därmed
okända risker. I Sverige har under de senaste årtiondena varje år upptäckts i genom-
snitt tre nya smittämnen för djur och sex hos människor.

Salmonella

Salmonella är ett stort problem över hela världen och en av de vanligaste
zoonotiska smittämnena. Det finns mer än 2000 serotyper av salmonella, flertalet
är ej värdspecifika utan kan infektera olika djurarter och människa. S. Gallinarum
eller S. Pullorum är exempel på värdspecifika serotyper som infekterar fåglar.
Salmonella orsakar främst diarré, som kan bli av ett allvarligt slag. Svenskar som
insjuknar smittas vanligen utomlands. Kroniska smittbärare, som bär på sjukdomen
utan att visa tecken på sjukdom, förekommer också. Dessa utsöndrar bakterien
periodvis via avföringen. Majoriteten av smittade djur blir symptomlösa smitt-
bärare. Förekomsten av salmonella bland de livsmedelsproducerande djuren i
Sverige är låg tack vare konsekvent genomförda kontrollprogram. Salmonella-
läget i landet är också mycket gott både för värphöns och slaktkyckling. Under
1999 konstaterades Salmonella i 12 svenska fjäderfäbesättningar: 6 besättningar
av värphöns, 4 av slaktkyckling, 1 av kalkon och 1 besättning av gäss. Att behålla
detta goda salmonellaläge är viktigt såväl ur folkhälsosynpunkt som ekonomiskt
och handelspolitiskt. Salmonellans egenskaper, att inte begränsa sin existens till en
eller ett fåtal djurarter samt att den överlever väl i miljön utanför kroppen medför
att den utgör ett speciellt problem.

Campylobacter

Campylobacter är den nu vanligaste bakteriella orsaken till magsjuka hos människa.
Tidigare har Campylobacter varit vida spridd i landets besättningar av slaktkyckling
och spridits till människa med bl.a. kycklingkött. Omfattande kontrollprogram har
dock minskat förekomsten drastiskt. Idag är under 10 % av besättningarna infek-
terade. Bland ”hobbyhöns” är dock smittan vanligare. Smittämnet utsöndras med
avföringen och är vanligt förekommande hos vilda fåglar och i naturen, t.ex. i yt-
vatten.

Parasiter

Koccidier är en typ av parasiter som är ett gissel för golvuppfödda fåglar. De är
artspecifika, vilket betyder att smitta inte sprids mellan olika fågelarter eller dägg-
djursarter men kan spridas till nya fåglar om gödsling sker av fodergrödor eller
dylikt. Koccidiostatika som ges till fåglarna för att kontrollera problemet utsöndras
med gödseln, vilket berörs närmare i annat kapitel.

Epizootier

Speciellt allvarliga djursjukdomar omfattas av epizootilagen, som kräver långt-
gående insatser vid bekämpning av ett sjukdomsutbrott. Oftast slaktas hela besätt-
ningar omedelbart om smitta påvisats eller ibland redan vid misstanke om sådan
smitta. Spärrzoner upprättas och all förflyttning av djur och djurprodukter upphör.
Epizootilagssjukdomar orsakar kännbara ekonomiska förluster för ett land,
exempelvis i form av uteblivna exportinkomster.
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Newcastlesjuka är en epizootilagssjukdom hos fågel. Det virus som orsakar sjuk-
domen kan variera i allvarlighetsgrad och symptomen kan komma från mag-tarm-
kanal såväl som luftvägar och nervsystemet. I Europa förekommer sjukdomen
av och till i flera länder. Sverige drabbades av ett mindre utbrott 1997 och av ett
besvärligt utbrott i Skåne 1995 som blev mycket kostsamt att bekämpa. En mycket
stor avelsbesättning där smittan konstaterats slaktades ut helt och sanerades. Smitt-
källan kunde aldrig fastställas men vilda fåglar misstänktes. Virus utsöndras bl.a.
i avföringen och överlever en tid i gödseln.

Influensavirus kan också nämnas här. I Sverige har högpatogent influensavirus
aldrig påvisats hos fjäderfä, möjligen kan lågpatogena stammar som normalt ej
orsakar sjukdomssymtom hos fåglarna förekomma. I Asien har dock vid några till-
fällen visats att hönsfåglar under speciella omständigheter fungerat som en smitt-
källa för människa. Under 1997/98 inträffade i Hongkong ett utbrott av mycket
allvarlig influensa, 18 människor konstaterades smittade och 6 dog. Smittkällan
spårades till höns. Under 1999 inträffade ett mycket allvarligt utbrott av influensa
hos fjäderfä i norra Italien. Mer än 15 miljoner fjäderfä dog eller avlivades.

Smittspridning från gödsel

Smitta från fjäderfägödsel kan ske till djur som betar eller vistas på den gödslade
marken, med ytavrinning till vattendrag, med jordpartiklar som blåser i väg eller
med foder och livsmedel som skördats från den gödslade marken. Insekter, fåglar
och vissa däggdjur såsom smågnagare kan också passivt transportera smittämnet
till tamdjur eller människa utan att själva infekteras. För fjäderfä är just risken
med smittspridning till vilda fåglar och tillbaka till tamfågel påtaglig. Vektordjur
attraheras ofta till gödsel om denna inte är komposterad eller stabiliserad. Pato-
gener kan överföras direkt till en ny värd genom bett och blodsugning eller in-
direkt genom att mat, foder, vatten eller omgivningen förorenas. Vektordjur kan
också ätas upp av rovdjur eller människa.

Risken för smittspridning bestäms av ett stort antal olika faktorer, varav många
vanligen är svåra att bedöma och kontrollera;

•  vilken mikroorganism avses

•  hur stort antal, koncentrationen av patogenen som ursprungligen fanns i gödseln

•  i hur stor utsträckning patogenen reducerats, spätts ut eller återkoncentrerats
under behandling och lagring

•  hur länge patogenen kan överleva i miljön (kallt klimat gynnar överlevnaden)

•  om patogenen har möjlighet att tillväxa i antal i gödseln

•  i vilken omfattning transport av patogenen sker efter spridning med vektordjur,
yt- eller grundvatten eller med jordpartiklar och vind

•  vilka djurarter och /eller människa som kan smittas och infektionsdosen för
dessa.

Överlevnaden efter spridning varierar stort mellan olika typer av patogener.
Bakteriesporer kan överleva i decennier. Vissa parasitägg är också mycket tåliga
och kan överleva åratal i jord. Vissa virus är också tåliga och kan i extrema miljöer
överleva längre än indikatorbakterier men endast undantagsvis längre än ett år.
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Under gynnsamma omständigheter kan vissa bakterier och svampar tillväxa i
miljön.

Antalet mikroorganismer som behövs för att orsaka sjukdom, infektionsdosen,
varierar mycket mellan olika typer av patogener och beror också på hur de kom-
mer in i kroppen. För vissa typer av salmonella är infektionsdosen mycket låg,
mindre än 100 bakterier kan räcka. För vissa parasiter kan ett enda parasitägg
orsaka infektion. Enstaka bakterier kan vila i kroppen i många år innan sjukdom
utbryter. Infektionsdosen varierar också mellan olika individer beroende på ålder,
näringsstatus, andra sjukdomar m.m. Andelen människor med ett nedsatt immun-
försvar av sjukdom, mediciner eller hög ålder har ökat de senaste decennierna.

Spåra smittkällan till ett sjukdomsutbrott

Oftast är det svårt att spåra smittkällan vid ett sjukdomsutbrott där man misstänker
smitta från gödsel eller omgivningen. Vissa smittämnen överlever länge i miljön
och år kan förflyta mellan att gödsel spridits och ett sjukdomsutbrott. Inkubations-
tiden kan för vissa sjukdomar vara mycket lång, i vissa fall upp till flera år. Vidare
kan smittämnet transporteras med vind, vatten eller vektordjur långt från den ur-
sprungliga spridningsplatsen. Detta gör också att situationen kan bli mycket svår-
hanterlig när smitta ska bekämpas.

För vissa smittämnen såsom salmonella är det möjligt att förutom att bestämma
serotyp även ta ett ”fingeravtryck”, undersöka smittämnets DNA-sekvens. Detta
ger möjlighet att jämföra med isolat som gjorts på andra platser i samhället och
som finns i en databank vid SVA. På detta vis ges förutsättningar för att smitt-
källan ska kunna spåras.

Hygienisering av gödsel

En hygienisering syftar till att reducera antalet mikroorganismer så att risken för
smittspridning kan minskas till en acceptabel nivå. Inga krav finns idag i Sverige
på en hygienisering av stallgödsel innan spridning. Hygienbehandling av gödsel
görs vanligen genom kompostering med den värmeutveckling som därav följer.
Patogener dör av med tiden vilket gör att en tillräcklig lagringstid efter sista till-
försel kan ge en acceptabel hygienisk nivå på gödseln. Hygienisering kan också
ske via en pH-ändring såsom vid kalkning. Vissa smittämnen såsom bakterie-
sporer och värmetåliga virus påverkas endast i ringa omfattning av de hygieni-
seringsmetoder som används för gödsel. Dessa smittämnen orsakar dock med
dagens sjukdomsläge inga stora problem i Sverige.

Effekten av en hygienisering kan kontrolleras genom mikrobiologisk undersökning.
Vanligen baseras denna på förekomst av indikatororganismer. Indikatorbakterier
kan utgöras av olika typer av tarmbakterier och visar på att förhållandena är sådana
att patogener kan överleva.

Idag kan gödsel i vissa fall transporteras långa sträckor innan det hamnar på
åkern. Kommersiell hantering av gödsel innebär vanligen att den hygienbehandlas
före paketering, t.ex. genom värmebehandling vid torkning och ev. pellettering.
Det sker även import av gödsel, t.ex. Binadan från Danmark. Vid import finns ett
krav på hygienbehandling. En viss försiktighet kan dock vara befogad även vid
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användning av sådan gödsel. En jämförelse med foderindustrin kan göras, där
salmonella ibland påvisas i färdigt foder trots strikta hanteringsrutiner och täta
kontroller. En risk finns att återinfektion av den färdigbehandlade gödseln sker.
Ett maskinsamarbete avseende hantering och spridning av gödsel kan också bidra
till att smitta sprids mellan olika områden eller gårdar.

Lagring

För att en påtaglig reduktion av patogener ska ske i gödseln måste lagring ske till-
räckligt lång tid efter sista tillsats av gödsel. För flytgödsel innebär detta att man
behöver ha två gödselbrunnar på gården. Hur lång lagringstiden ska vara beror på
vilka patogener som är aktuella, omgivningstemperatur, fukthalt, pH, m.m. Inga
klara rekommendationer finns ännu för hur lång lagringstiden bör vara, 6 månader
för höstspridning och 10 månader för vårspridning kan vara en rimlig nivå. Detta
är också vad som rekommenderas av LRF för avloppsslam. Den längre tiden
under den kalla årstiden motiveras av att reduktionen av mikroorganismer sker
långsammare vid lägre temperatur. Generellt är överlevnaden längre i lagrad flyt-
gödsel än i fastgödsel beroende på att ingen komposteringseffekt erhålls och följ-
aktligen är både temperatur och syreinnehåll lägre.

Kompostering

Kompostering kan ske på flera sätt, i stor eller liten skala, av fast eller flytande
material och i en sluten tank eller öppet på mark/platta. För att gödseln/avfallet
i komposten ska bli tillfredsställande hygieniserat måste hela komposten uppnå
en tillräckligt hög temperatur under tillräckligt lång tid. Inga krav finns fastlagda
men 60°C under en vecka i hela komposten är önskvärt. Viktigt är att komposten
blandas om ordentligt vid flera tillfällen eftersom yt- och bottenskikt sällan upp-
når tillräcklig temperatur. Vid omblandningen tillförs också syre till komposten.
Ibland täcks komposten med t.ex. halm för att temperaturen i ytlagret ska bli
högre. Det är vanligen betydligt enklare att kontrollera att önskad temperatur upp-
nås i hela materialet under tillräcklig tid om komposteringen sker i en sluten tank,
(våtkompost eller fast material som komposteras t.ex. i en roterande trumma) än
om komposteringen sker öppet på marken. För att få tillräcklig värmeutveckling
måste kol/kvävekvoten i en gödselkompost ofta justeras, detta sker vanligen
genom inblandning av annat organiskt avfall såsom av halm, skörderester eller
i en våtkompost av toalettslam och köksavfall.

Udda ”gödselmedel från fågel”

Gödselvatten

Vid odling av grönsaker kan kycklinggödsel användas för framställning av
gödselvatten som sprids i växande gröda. Detta görs kanske främst i småskalig
trädgårdsodling och i den egna trädgården. Om obehandlad gödsel används kan
mycket väl en tillväxt av vissa patogener ske i blötläggningsvattnet. Om tiden
sedan är kort mellan bevattning och skörd av exempelvis grönsaker kan patogener
kvarstå på växten eller i medföljande jord.
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Kläckeri- och knäckeriavfall

Kläckeriavfall utgörs av äggskal, okläckta ägg och döda/avlivade kycklingar från
föräldraflockar med väl kontrollerat hälsostatus. Knäckeriavfall utgörs av äggskal
från livsmedelsindustrin. Båda dessa restprodukter räknas som animaliskt avfall.
För animaliskt avfall från däggdjur finns ett krav på sterilisering i Jordbruksverkets
författning SJVFS 1998:34, K 14. Avfall från fjäderfä får dock komposteras eller
rötas om de först pastöriseras vid 70°C i 60 min. Därefter har risken för smittsprid-
ning bedömts som liten och användning kan ske som gödselmedel i jordbruket. En
tidsbegränsad dispens från denna pastörisering har getts av Jordbruksverket till ett
kläckeriföretag. Vissa krav ställs, till exempel på att komposten ska nå en tempera-
tur på minst 60°C under en veckas tid. Möjligheten att kalka detta material och
genom en pH-höjning till >12 uppnå en hygienisering har också diskuterats.

Rekommendationer

Idag finns i Sverige inga generella regler gällande stabilisering och/eller hygieni-
sering av gödsel, innan spridning i jordbruket. Vissa rekommendationer finns
dock för hur stallgödsel bör användas. I dessa rekommendationer avråds från
spridning på betesvall baserat på risken för smittspridning. För fjäderfägödsel
finns en författning av Jordbruksverket, SJVF 2000:118, att spridning ej får ske
till spannmål avsedd till fjäderfäfoder.

En jämförelse kan göras med avloppsslam där inte heller några regler, baserade
på de hygieniska riskerna, finns för hur spridning får ske. Här är dock en EU-
författning under utarbetande, däri föreslås att allt slam som ska användas som
gödselmedel måste hygienbehandlas, kraven är olika hårda beroende på vilken
användning av slammet som avses. Det kan förväntas att även krav på hygien-
behandling av gödsel innan spridning kommer att diskuteras inom EU i en snar
framtid.

Gödsel från konstaterat smittad besättning

Vid konstaterad smitta i en besättning uppstår ett problem med hur gödseln ska
hanteras. Rör det sig om epizootilagssjukdomar meddelas från Jordbruksverket i
varje enskilt fall i detalj hur gödseln ska omhändertas. För t.ex. Newcastlesjukan
har krävts nedgrävning eller motsvarande av gödseln. Även vid fall av salmonella
bestämmer Jordbruksverket hur man ska förfara med gödseln, denna har då dels
komposterats under kontrollerade former, dels spridits på åkermark för omedelbar
nedmyllning. Vid det senare alternativet kvarstår dock viss smittrisk till omgiv-
ningen vid hantering och spridning av gödseln. Dessutom innebär inte nedmyll-
ning att all gödsel försvinner från ytlagret. Desinfektion av gödsel med t.ex.
natriumhydroxid, kalk eller formaldehyd kan också bli aktuell men detta är
praktiskt svårt med fast- eller kletgödsel och är också ett alternativ man oftast
försöker undvika på grund av hänsyn till arbetsskydd, miljö och kostnader.

Riskbedömning vid spridning av gödsel

Generellt så är fler smittämnen aktuella för människa när gödsel från däggdjur
såsom svin och nöt används till livsmedelsproducerande grödor än när fjäderfä-
gödsel används. Salmonella är det viktigaste zoonotiska smittämnet i dagsläget.
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Många andra smittämnen specifika för fåglar gör också att det är önskvärt att
gödseln hygienbehandlas innan spridning. Det goda hälsoläget för svenskt fjäderfä
måste behållas. Risken för smittspridning med gödsel har ökat eftersom rörlig-
heten, även internationellt, av djur, djurprodukter, foder och gödsel har ökat.

Näringsämnena i gödsel måste även fortsättningsvis tillvaratas vid produktion av
livsmedel och foder. Detta kretslopp måste ske på ett sätt så att konsumenternas
förtroende för livsmedlen ej minskar samt att risken för smittspridning både till
vilda och tama djur samt till människa minimeras. Enkla och effektiva behand-
lingssystem för gödseln behöver utvecklas ytterligare och följas upp avseende
förmågan att reducera patogener.

Typ av gödsel

Vilken typ av gödsel som ska spridas bestämmer vilka smittrisker man kan för-
vänta sig. Gödsel från en väl kontrollerad flock med föräldradjur innebär till
exempel betydligt mindre smittrisker än från djur av okänt sjukdomsstatus eller
från en konstaterat salmonellainfekterad flock. En sortering av gödseln i olika
riskkategorier kan således minska behovet såväl av en hygienbehandling som
av restriktioner för användning.

Hygienbehandling

Vilken hygienbehandling gödseln utsatts för bestämmer vilka smittrisker som
kvarstår. En kontrollerad hygienisering i en sluten trumkompost ger en betydligt
säkrare produkt ur smittskyddssynpunkt än om gödseln komposterats på platta
utan att temperaturen kunnat följas i kompostens alla delar.

Spridningsstrategier

Olika spridningsstrategier kan medföra olika stor smittrisk. En omedelbar ned-
brukning i jorden är en säkrare metod än när gödseln sprids i växande gröda. Om
gödseln först sprids för att plöjas ned först efter 24 timmar kan under denna tid en
smittspridning mycket väl ske till vektordjur, speciellt om gödseln är obehandlad.
Vidare föreligger risk för att kraftiga regn med stor ytavrinning kan föra smitta till
yt- eller grundvatten.

Gröda

Vilken gröda som odlas på den gödslade marken är givetvis av betydelse. Spridning
på vall av gödsel innebär vanligen smittrisker. Risken är större för betande djur och
något mindre när foder bärgas som hö eller ensilage. Spridning av fjäderfägödsel på
bete är inte aktuell på grund av risk för smittspridning, växtnäringsförluster samt att
gödseln utnyttjas på bättre sätt i produktion av t.ex. spannmål, grönsaker och dylikt.
Grönsaker som konsumeras råa innebär en större risk än sådana som tillagas genom
värmebehandling. Brödsäd är en av de säkraste grödorna ur smittskyddsynpunkt
att gödsla och här kan ju också nedmyllning ske innan sådd. Om halmen tillvaratas
som djurfoder/strö och jord medföljer i balarna, kan detta utgöra en smittrisk.
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Lagstiftning
Djurtäthet

Det är viktigt med balans mellan mängd djur och jordbruksmark på gårdsnivå för
att försäkra sig om att stallgödsel inte produceras i överskott i jämförelse med
mängden jordbruksmark. Den maximala mängden djur har angivits med hänsyn
tagen till mängden fosfor och kväve i gödseln samt grödans upptag och bortförsel
av dessa näringsämnen. Den begränsande faktorn för djurtätheten i Sverige är
fosfor, och man sätter mängden som tillförs åkermarken till maximalt 22 kg fosfor
per hektar, se tabell 22. Detta gör att risken för växtnäringsläckage minskar efter-
som mängderna stallgödsel som tillförs begränsas.

Tabell 22. Mängd fjäderfä som tillåts per hektar.

Produktionsform Djur per hektar

Värphöns (platser) 100

Unghöns (platser) 250

Slaktkyckling (platser) 470

Kalkon, gås, anka (platser) 140

Tillgänglig åkermark för spridning av gödseln kan bestå av

•  Växtodlingsareal på den egna gården

•  Växtodlingsareal på annan gård om kontrakt på minst 5 år finns

•  Betesareal på gårdar med betande djur

Reglerna för djurtäthet gäller för gårdar med mer än 10 djurenheter.

Gränsvärden för ammoniak i luft och stallar

Enligt djurskyddsbestämmelserna får ammoniak i luft endast tillfälligt överskrida
10 ppm i stallar för djur. Undantaget är slaktkycklingar på ströbädd, där mängden
ammoniak får uppgå till 25 ppm. Det finns också gränsvärden för koldioxid,
3 000 ppm; svavelväte, 0,5 ppm, samt damm, 10 mg/m³.

Lagring av gödsel

Lagringsföreskrifter i känsliga områden och på stora gårdar

Utökade krav på lagringskapacitet för fastgödsel, flytgödsel och urin finns för alla
gårdar med mer än 10 djurenheter i ett definierat område där risken för föroreningar
från jordbruket är speciellt hög. Detta område sträcker sig utmed kusten från norska
gränsen till och med Stockholms län. Reglerna gäller dessutom för samtliga gårdar
med mer än 100 djurenheter. Lagringskapaciteten skall räcka för minst 10 månader
för fjäderfä. I resten av landet bör lagringskapaciteten räcka med god marginal
för den tid då gödsel ej får spridas, vilket innebär mellan 6 och 10 månader. I det
definierade känsliga området skall även gårdar med 10 eller färre djurenheter ha
lagringskapacitet för minst 6 månader.
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Spridning av stallgödsel

Spridningsförbud vintertid

Stallgödsel och andra organiska gödselmedel får inte spridas på åkermark mellan
1 december och 28 februari om de inte brukas ner i marken samma dag till 10 cm
djup. Harvning räcker i detta fall inte.

Regler för stallgödselspridning i känsliga områden

Sedan januari 1999 tillämpas nya regler när det gäller stallgödselspridning i de
tidigare nämnda känsliga områden som finns i södra Sverige och kustområdet.

1. Gödselmedel får inte spridas i mängder som överskrider grödans kvävebehov
under odlingssäsongen. Mängden gödsel som sprids bör baseras på grödans
uppskattade kväveupptag och den tillförsel som sker från olika källor, liksom
jordens tillstånd, jordart och markens lutning; klimatområde, nederbörd och
bevattning; markanvändning och agrara åtgärder, inklusive växtföljder och
odlingssystemet.

2. Gödselmedel får inte spridas på vattenmättad eller översvämmad mark.

3. Gödselmedel får inte spridas på snötäckt eller tjälad mark.

4. Konstgödsel får inte spridas under perioden 1 november till 15 februari.

5. Stallgödsel och andra organiska gödselmedel får inte spridas under perioden
1 januari till 15 februari.

6. Stallgödsel och andra organiska gödselmedel får endast spridas till växande
gröda eller innan höstsådd under perioden 1 augusti till 30 november.

Åtgärder för att minska ammoniakförluster efter spridning

Efter spridning av gödsel är det viktigt att den brukas ner i marken så snart som
möjligt för att minska ammoniakemissionerna. Risken för förluster upphör när
gödseln kommer i kontakt med markpartiklarna.

Nedbrukning inom 4 timmar

I de tre sydliga länen skall sedan 1996 fast- och flytgödsel samt urin brukas ned
inom 4 timmar efter spridning. Detta gäller i de tre sydligaste länen då stall-
gödseln sprids på obevuxen mark.

Spridningsteknik vid spridning i växande gröda

I de tre sydliga länen skall flytgödsel som sprids i växande gröda spridas med
teknik som minskar ammoniakförlusterna:

•  Bandspridning eller liknande, där gödseln placeras under grödan.

•  Injektion eller liknande, där gödseln placeras direkt i marken.
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•  Bredspridning med spädning, där spädningen skall ske med minst en halv
gång så mycket vatten.

•  Bredspridning följt av bevattning med minst 10 mm vatten inom 4 timmar.

Tillstånd för gårdar med mer än 200 djurenheter

Gårdar med mer än 200 djurenheter måste söka tillstånd hos länsstyrelsen. I till-
ståndet regleras mängden djur, lagringskapacitet, spridning etc. En miljökonsekvens-
beskrivning skall bifogas tillståndsansökan. Gårdar med fler än 100 djurenheter har
anmälningsplikt till kommunen.

Kunskapsluckor
I denna rapport visas att fjäderfägödsel är ett värdefullt gödselmedel på många
sätt, men att det finns ett flertal kunskapsluckor. Följande kunskapsluckor har
identifierats vid arbetet med denna rapport:

•  Gödselns egenskaper i praktiken är inte väl undersökta. Detta gäller både
kemiska och fysikaliska egenskaper hos gödsel från olika produktionsformer
och djurslag inom gruppen fjäderfä. Utan dessa uppgifter är det svårt att
behovsanpassa givan av växtnäring till grödan samt utveckla spridningsteknik
som ger önskad giva.

•  Växtnäringseffekter av gödseln i fält. Kunskapen om hur olika slags fjäderfä-
gödsel verkar är inte tillfredsställande idag. Det finns mycket få fältförsök
genomförda. Följande saker bör undersökas: Hur stora är skillnaderna i gödsel-
verkan av olika slags gödsel från fjäderfä? Hur påverkar lagringen växtnärings-
effekten? Hur stor är andraårseffekten av olika slags fjäderfägödsel? Hur på-
verkar det faktum att vissa av gödselmedlen innehåller urinsyra deras växt-
näringseffekt

•  Fodermedlens betydelse för gödseln. Speciellt fodrets innehåll av fosfor är ett
prioriterat område. Hur kan man t.ex. öka tillgängligheten av fosfor i fodret för
att kunna minska mängden fosfor i gödseln? Hur påverkar olika foderstater
eller produktionsformer mängden spårelement i gödseln?

•  Koccidiostatika. Vad innebär tillsatser i fodret, t.ex. koccidiostatika, för
gödselns kvalitet? Hur snabbt bryts ämnena ner i marken?

•  Marknadsutvecklingen på gödselsidan. Hur värderar man fjäderfägödsel?
Hur långt kan man transportera gödseln med god ekonomi?

•  Var inom landet finns fjäderfägödseln? Hur kan gödseln på bästa sätt förmed-
las till lantbrukaren? Vilka lantbruk skall ta emot gödseln?

Förhoppningsvis kan ovanstående frågeställningar och de svar som tas fram bidra
till en utveckling där fjäderfägödseln används som en resurs inom lantbruket med
maximal utnyttjande av växtnäring och minimal negativ påverkan på miljön.
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