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Mellangrödor till biogasproduktion

Ett odlingssystem som kompletteras med en skördad mellangröda i växtföljden har potential att både
minska övergödningen och bidra med ett hållbart biogassubstrat. I Skåne, såväl som i Danmark och Tyskland,
forskas intensivt på nya innovativa odlingssystem med mellangrödor. På Söderslätt vid Trelleborg pågår
odlingsförsök med mellangrödor, med syftet att utvärdera huruvida mellangrödor kan komma att bli ett av
huvudsubstraten i Sveriges största biogasanläggning, SBI Jordberga Biogasanläggning.

Vad är mellangrödor?
En mellangröda definieras som en gröda som växer
mellan två huvudgrödor. Mellangrödan odlas, likt
en konventionell fånggröda, när odlingsmarken i
normalfallet ligger obrukad. Den fångar därmed upp
det kväve som föregående gröda lämnat i marken och
minskar på så vis näringsläckaget från lantbruket. I den
här broschyren beskrivs mellangrödor som skördas för
biogasproduktion istället för att myllas ned i marken
vilket normalt är fallet med fånggrödor.

Varför mellangrödor?
Odling och skörd av mellangrödor har potential att
bidra med hållbara substrat för biogasproduktion och
samtidigt minska näringsläckaget från lantbruket i större
utsträckning än en fånggröda som myllas ner på hösten.
Detta bidrar i sin tur till att reducera växthusgasutsläppen
och till att minska övergödningen - två av vår tids största
miljöproblem. Ett pedagogiskt sätt att beskriva hur
systemet med mellangrödor bidrar till dessa miljönyttor
görs i rapporten Gödslade eller ogödslade mellangrödor
som biogassubstrat? där begreppet ”biogasbanken”
myntas. Mellangrödorna skördas och sparas (ensileras)
i biogasbanken (plansilos, biogasreaktorn och
biogödsellagret) under de höst- och vintermånader då
det finns stor risk för kväveläckage. Restprodukten från
biogasproduktionen, den näringsrika biogödseln, sprids
därefter med precision vid den tidpunkt våren därpå då
de nya huvudgrödorna bäst behöver näringen.

För mellangrödor och fånggrödor diskuteras även
möjligheten att odling av dessa grödor ger en ökad
mulluppbyggnad. Detta innebär att kol binds i marken,
vilket fungerar som en sänka för koldioxid och är därmed
ett sätt att motverka växthuseffekten. En ökad mullhalt
ger också ökade skördar på de marker där mullhalten
är lägre än 3,4 %, vilket gäller för hälften av Sveriges
åkermark i slättbygder. Den ökade kvävetillförseln
till marken då fånggrödan brukas ner ökar dock
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Mellangrödor som
biogassubstrat

Olika arter av mellangrödor ger olika
biogasutbyte. Utbytet beror också på grödans
mognadsgrad, där en färsk, mindre cellulosarik
gröda bryts ner snabbare än en gröda som
hunnit förvedas. Skördeutbytet kan dock vara
högre senare på säsongen. Metanutbytet för
mellangrödor varierar mellan cirka 230 och
475 m3/ton organiskt material (VS). Som en
jämförelse är utbytet för majs cirka 350 m3 CH4/
ton VS. Mellangrödor kan ha en viktig funktion
som förbättrande av receptblandningar för
optimal effektivitet i biogasproduktionen. Det
gäller exempelvis rötning av gödsel, som med
fördel samrötas med ett mer energirikt substrat,
exempelvis en mellangröda.

den mikrobiella aktiviteten, vilket i sin tur genom
denitrifikation kan ge utsläpp av lustgas, en mycket potent
växthusgas. Här argumenteras dock att ett förbättrat
växtnäringsutnyttjande till följd av fånggrödorna kan
ge en mindre användning av mineralgödsel, vilket
kan kompensera lustgasemissionerna från den ökade
mikrobiella aktiviteten. Om fånggrödan istället skördas
som biogassubstrat (mellangröda) bör risken för
lustgasavgång från mark-växt-systemet minska rejält,
såväl som risken för kväveläckage. Det är dock inte säkert
att man får samma mullbildande effekt när mellangrödan
skördas och biogödseln återförs, som när fånggrödan
brukas ner direkt.

Den ideala mellangrödan ska även förbättra
odlingssystemet så att avkastningen av efterföljande
huvudgrödor ökar. Detta kan ske genom att mellangrödan
exempelvis sanerar för ogräs och växtsjukdomar (t.ex.
nematoder och rostringar i matpotatis), förbättrar
markstrukturen, ökar mullhalten långsiktigt samt har
en positiv förfruktseffekt. Den ökade uppluckringen av
jorden och rotbiomassan gör att maskar trivs bättre och
bidrar till jordbearbetningen av fältet. Vissa mellangrödor
bidrar även till en ökad biodiversitet ovan jord tack vare
dessas produktion av nektar som attraherar pollinatörer
och insekter.

Vilka grödor är mellangrödor?
Vilken gröda som passar bäst som mellangröda avgörs
av de lokala förutsättningarna, bland annat jordmån
och klimat. Även den föregående och den efterföljande
huvudgrödan påverkar vilken mellangröda som bör
väljas. Passar exempelvis en kvävefixerande mellangröda
den kommande huvudgrödan, eller riskerar etableringen
av en sådan att leda till ökat näringsläckage? På samma
sätt kan vissa mellangrödor ge positiva effekter

såsom snabbt kväveupptag, men ge en ökad risk för
växtföljdssjukdomar under vissa förhållanden. Valet av
mellangröda bör alltså göras med stor omsorg.

Konventionella grödor, såsom höstsådd råg, eller mer
skräddarsydda grödor, kan odlas som mellangrödor.
I försöksodlingar på Söderslätt hos Skånska
Biobränslebolaget har bland annat rajgräs, vitsenap,
oljerättika, bovete, honungsört, purrhavre, luddvicker,
industrihampa och råg testats under 2013 och 2014.
Flera olika mellangrödor kan också kombineras för att
få önskad effekt i odlingssystemet. Luddvicker är en
intressant kvävefixerande mellangröda som bör fungera
bra om den samodlas med en eller flera stöttande grödor
såsom bovete, honungsört eller oljerättika.
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Exempel på mellangrödor och
deras egenskaper

Vitsenap – snabbt kväveupptag och tillväxt, men
risk för växtföljdsjukdomar om den etableras i
växtföljder med raps eller andra kålväxter

Oljerättika – snabb, djup rottillväxt som kan ta
upp bland annat fosfor och kalium från djup jord
till huvudgrödan i matjorden
Honungsört och bovete – snabb tillväxt men
frostkänsliga

Luddvicker – god tillväxt och kvävefixerande
förmåga även tidigt på våren.

Hur odlas mellangrödor?
Mellangrödan kan antingen sås in i den växande
huvudgrödan (insådd) eller etableras efter skörd av
huvudgrödan (eftersådd), alternativt i samband med
skörden. Etableringsmetoden är mycket viktig, här har
djupbearbetning eller plöjning före sådd med Rapid
inom 24 timmar efter skörd rapporterats fungera bra för
mellangrödor.
Mellangrödans biomassautbyte beror på olika faktorer,
exempelvis vilken huvudgröda och mellangröda som
används, vid vilken lokal och med vilken växtföljd
odlingen sker, vilken etableringsmetod som tillämpas,
såtidpunkten och hur mycket restkväve som finns i
matjordslagret efter skörden av huvudgrödan.

För att få en hög avkastning av biomassan diskuteras
en måttlig kvävegödsling (20-40 kg per hektar) av ej
kvävefixerande mellangrödor och när förfrukten tömt
matjordslagret på kväve. En ökad biomassaskörd, för
biogasproduktion, till följd av gödslingen kan ge ett
större ekonomiskt incitament för odling av mellangrödor.
När huvudsyftet med mellangrödan är reduktion av
kväveläckage är gödsling dock inte motiverat. Vid
gödsling finns en risk för kväveläckage om exempelvis
torka eller andra faktorer försvårar etableringen av
grödorna. Av dessa anledningar avråds från gödsling av
fånggrödor i danska studier. För att minimera risken för
kväveläckage hos gödslade mellangrödor kan en mindre
startgiva av kväve ges vid sådden genom kombisådd.
Denna kan sedan eventuellt kompletteras med en
tilläggsgiva av kväve efter en lyckad etablering.

Utmaningar för mellangrödor

Indirekt förändring av markanvändningen
Mellangrödor har alltså förutsättningar att bidra med
många miljönyttor. Produktion av biomassa på åkermark
för användning som biodrivmedel kan dock komma att
bli problematisk ur politisk synvinkel i framtiden. På EU-

nivå har man under några år diskuterat så kallad indirekt
förändring av markanvändningen, ILUC. Detta är ett
komplext problem som bygger på teorin att produktion av
energigrödor ersätter livsmedels- och foderproduktion
på åkermark, varpå denna odling istället sker på en annan
plats, inom landet eller utomlands. Denna förändring
blir miljömässigt problematisk om jungfrulig mark tas i
anspråk, speciellt tropiska regnskogar och långliggande
gräsmarker. Det har också diskuterats huruvida ILUC
påverkar den globala livsmedelsmarknaden och att
ILUC-effekten skulle kunna ge ökade priser på livsmedel
i fattiga länder. ILUC är alltså ett problem som bör tas
på stort allvar, men effekten är svår att mäta. Mycket
komplexa marknadsmekanismer och politik påverkar
både tillgång till livsmedel och skogsavverkning.
Dessutom tar biodrivmedelsproduktion i dagsläget
upp en förhållandevis liten del av den totala
markanvändningen varför det på senare tid har börjat
argumenteras att ILUC-diskussionen bör appliceras
även på annan typ av markanvändning. Det kan även
diskuteras huruvida mellangrödor bör inkluderas i ILUCdiskussionen då de kan räknas som biomassa som fås
som ”bonus” i odlingssystemet och som dessutom bidrar
med ovan beskrivna ekosystemtjänster.
Kväveläckage i biogödselhanteringen
Som redan diskuterats i denna skrift är ett minskat
kväveläckage ett viktigt motiv för mellangrödan
parallellt med dess funktion som biogassubstrat. För
att systemet i sin helhet ska ge denna effekt är det
viktigt att det planeras och sköts på rätt sätt. Det finns
nämligen några delar i processen som kan ge motsatt
effekt, dvs. ett ökat kväveläckage. Vi har redan diskuterat
gödsling av mellangrödan som en riskfaktor, men
även i biogassystemet är hanteringen av biogödseln
viktig. Detta eftersom denna, på grund av ett högt
pH, har en ökad tendens till ammoniakavgång. Här är
lagringssystemet viktigt samt spridningsmetoden, där
rätt tidpunkt och teknik med ordentlig mermyllning
av biogödseln minskar riskerna för ammoniakavgång
avsevärt.

Vilken potential finns för biogasproduktion med mellangrödor som
substrat?
Följande räkneexempel ger en fingervisning om
potentialen för biogasproduktion från mellangrödor i
Skåne.

Med ett skördeutbyte på 3,5 ton torrsubstans per
hektar och år för en mellangröda, och antagandet att
mellangrödor skulle kunna integreras i växtföljden på en
fjärdedel av Skånes åkerareal (450 882 ha totalt i Skåne
enligt Statistiska Centralbyrån), skulle nästan 400 000
ton torrsubstans mellangrödor kunna produceras per år.

Med ett antaget biogasutbyte på cirka 290 m3 metan
per ton torrsubstans (jämfört med majs som ger cirka
315 m3 CH4/ton TS) kan därmed 115 miljoner m3 metan
produceras per år från mellangrödor i Skåne. Detta
motsvarar biogasproduktionen från 10 Jordbergaanläggningar vilket skulle kunna driva nästan 4000
bussar!
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skörd på ekologisk
fokusareal?

Ett av villkoren för att erhålla det nya
förgröningsstödet, som är kopplat till gårdsstödet
enligt EU:s jordbruksstödsystem, är att gårdar i
slättbygd med mer än 15 ha åkermark ska avsätta
5 % av åkerarealen som ekologisk fokusareal
(EFA). I nuläget är det tillåtet att skörda EFAbaljväxter odlade i renbestånd, efter den 1
augusti, som biogassubstrat. Även vall insådd i
en huvudgröda får skördas som biogassubstrat
när den är klassad som EFA. Information om EFA
och förgröningsstöd finns på Jordbruksverkets
webbsidor om Jordbrukarstöd.
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