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I. Dokumentationsprojekt
Tyskland: om biogas på
ekogårdar

Dokumentationsprojekt Tyskland

Tyskland – dokumentation av
verkligheten
• 160 - 180 anläggningar på ekogårdar
o (jfr. Sverige 2 st?)

• Totalt 5000 gårdsanläggningar i Tyskland
o (jfr. Sverige 35-40 st)

• Två dokumentationsprojekt ang. eko-biogasgårdar:
2007 och 2009
Källa: Anspach et al., 2011
Effenberger & Djatkov, 2011

Dokumentationsprojekt Tyskland

Substrat av tre typer
A. Ren stallgödsel förutom lite foderrester
B. Stallgödsel (> 50 %) samrötad med energigrödor
C. Hög andel av konventionella energigrödor med
eller utan samrötning a flytgödsel
(max införsel: 40 kg N/ha)

och
Mindre majsandel än i konventionella anläggningar

Källa: Anspach & Möller, 2008 Anspach et al., 2011

Dokumentationsprojekt Tyskland

Substrat av tre typer
– fördelning på 90 gårdar
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Källa: Anspach et al., 2008

Dokumentationsprojekt Tyskland

Uppskattad skördeökning
av konvertering
Skörd

0%

< 10 %

10-19 %

20-30 %

> 30 %

Antal*

12

4

20

22

10

Andel

18%

6%

29%

32%

15%

* Summa 68 svar

s:a 76%

Källa: Anspach et al., 2011

Dokumentationsprojekt Tyskland

Uppskattad skördeökning i
olika grödor
Gröda Majs Bete* Vete Spelt Klöver Potatis Råg
% ökn.

29

25

22

19

16

14

12

* eng. ”grassland”
Summa 56 svar

Källa: Anspach et al., 2011

Dokumentationsprojekt Tyskland

Uppskattad skördeökning
i olika grödor
% skördeökning

* eng. ”grassland”
56 svar

Källa: Anspach et al., 2011

Dokumentationsprojekt Tyskland

Bättre kvalitet enl. 40 %*
• Förbättrad bakningskvalitet i vete/spelt
• Ökat foderintag hos djuren
• Positiv påverkan på ogräskontrollen
• Ingen uppgav negativ effekt på markbördighet
* 32 % uppgav att konverteringen inte påverkat kvaliteten.
Resten (28 %) kunde inte bedöma det.

Källa: Anspach et al., 2011

Dokumentationsprojekt Tyskland

Ekonomi
• Anläggningarnas storlek: 15 kWel – 700 kWel
• 50 % av spillvärmen används
jfr. 30 % på konventionella tyska gårdar
Lönsamhet, rangordning
1) Egen flyt och restprodukter (halm, mellangrödor
och klöver). BÄST!
(8 % årsavkastning på insatt kapital)

2) Delvis inköpt konventionellt substrat.
(7 % avkastning)

3) Egen odling av energigrödor av typen spannmål
och majs. SÄMST!
(2 % avkastning)

Källa: Anspach & Möller 2008

II. Fältförsöksprojekt i Tyskland

Försökets placering: Gladbacherhof
Källa: pp-fil på uni-Giessens hemsida

Tyska fältförsök - växtföljdssystem

Systemstudier i Tyskland
Två delar:

1) Kreaturslöst ekosystem som konverterar

Två biogassystem jämförs med
gröngödlingssystem
2) Kreaturssystem (nöt) som konverterar
Tre biogassystem jämförs med
flytgödselsystem utan rötning

Stinner et al.. 2008.; Möller 2009; Möller och Stinner, 2009;, Möller och
Stinner, 2010; Möller et al. 2008a). Möller et al, 2008b , Michel et al, 2010.

Tyska fältförsök - växtföljdssystem

Systemstudier i Tyskland
Två delar
1) Kreaturslöst ekosystem som konverterar
A. Bara rötrest från egen vall & halm & mgr.
Kallas vidare för ES= eget substrat
B. Även inköpta energigrödor mer rötrest. Kallas
vidare för EIS= eget + inköpt substrat

Stinner et al.. 2008.; Möller 2009; Möller och Stinner, 2009;, Möller och Stinner,
2010; Möller et al. 2008a). Möller et al, 2008b , Michel et al, 2010.

Tyska fältförsök - växtföljdssystem

Kreaturslöst system
VÄXTFÖLJD

.

År:
1

2

3

4

5

6

Bland
vall

Potatis

H-vete +
fgr*

Ärter +
fgr*

H-vete +
fgr*

V-vete +
insådd

GÖDSLING med rötrest:
-

Fast
Flyt
(+ flyt i EIS) senvinter

.
-

Flyt
senvinter

Fast
+ flyt vår

*) Fånggrödan = Fodervicker 90 kg/ha + oljerättika 5 kg/ha

Fast = fast fas av rötrest från tvåstegsrötning
Flyt = flytande fas från tvåstegsrötning

Stinner et al.. 2008.

Tyska fältförsök - växtföljdssystem

Kreaturslöst system
ENDAST AVSALUDELEN
Icke N-fixerare: + 10 % skörd i ES-systemet
(= + 500 kg ts/ha)

+ 2 % skörd i EIS-systemet
(= + 100 kg ts/ha)

Alla grödor:

+ 7 % skörd i ES-systemet
(= + 1800 kg ts/ha)

+ 2 % skörd i EIS-systemet
(= + 400 kg ts/ha)
ES= bara eget substrat
EIS= även inköpt substrat

Sign.
Ej
Sign.
Sign.
Ej
Sign.
Stinner et al.. 2008.

Tyska fältförsök - växtföljdssystem

Kreaturslöst system
ENDAST AVSALUDELEN
Icke N-fixerare: + 10 % skörd i ES-systemet
(= + 500 kg ts/ha)
+ 2 % skörd i EIS-systemet
(= + 100 kg ts/ha)
AVSALUDEL + HALM
Icke N-fixerare: + 13 % skörd i ES-systemet
(= + 1240 kg ts/ha)
+ 7 % skörd i EIS-systemet
(= + 660 kg ts/ha)
ES= bara eget substrat
EIS= även inköpt substrat

Sign.
Ej
Sign.

Sign.

Stinner et al.. 2008.

Tyska fältförsök - växtföljdssystem

Kreaturslöst system
sign
sign

Växtföljd

% skördeförändring
jämfört med utan rötning
(ES)

Stinner et al. 2008.

Tyska fältförsök - växtföljdssystem

Kreaturslöst system
% skördeförändring jämfört
med utan rötning

sign

Diagrammet avser biogassystemet utan
inköpt substrat. Resultat både i % och kg

sign

Kg/ha, förändring jämfört
med utan rötning

sign

sign

Stinner et al.. 2008.

Tyska fältförsök - växtföljdssystem

Kreaturslöst system
proteinhalt
Proteinhalt i vete (%):
H-vete +
fgr

H-vete +
fgr

V-vete +
insådd

Utan biogasrötning

10,9 a

9,5 a

11,9 a

ES=bara eget substrat

11,5 b

10,2 b

11,9 a

EIS=med inköpt substrat

11,7 b

10,3 b

12,7 b

System

Stinner et al.. 2008.

Tyska fältförsök - växtföljdssystem

Kreaturslöst system:
skörd gröda för gröda
sign
sign
sign

% skördeförändring
jämfört med utan
rötning (ES)

sign

Växtföljd

Stinner et al. 2008.

Tyska fältförsök - växtföljdssystem

Kreaturslöst system – översikt
Säljbar skörd av icke kvävefixerare

Förändring vid
konvertering
+10 %

Totalt N upptag i blandvall

+8 %

Biologisk N2 fixering, hela växtföljden

+14 %

Biologisk N2 fixering, i blandvall

+32 %

Biologisk N2 fixering, i mellangrödor
Mineralkväve i marken vid slutet av
växtsäsongen (indikator för N-läckagerisk)
Överskott i fält-N-balansen (NH3 förluster
exkluderade pga brist på data)
N2O emission (lustgas)

+20 %
-17 %

-38 %

Enl LCA: Potentiellt nitrat läckage (grundvatten)

-8 %

Enl LCA: Terrestrial eutrophiering (övergödning)

+300 % *

Parameter

-12 %

Egen sammanställning
*) Ej beaktat NH3-förluster från växtmaterial i fält
Jämförelsen avser ES= biogassystem med bara eget substrat och gröngödslingssystem

Kreaturslöst system – översikt, forts.

Tyska fältförsök - växtföljdssystem

Parameter

Enligt LCA:
Försurning

Förändring vid
konvertering

+377 % *

Överskott i C balance -31 %
Fossil energi balance

+12.3 GJ ha-1 **

Växthusgaser, totalt
Varav:
CO2,
N2 O

-65 %

CH4
NH3

-54 %
-21 %
+10 %
+4%*

*) Ej beaktat NH3-förluster från växtmaterial i fält
**)+ 6.3 GJ i BG och - 6.0 GJ in GrM system. Bara elenergi beaktat, från kraftvärmverk.
Michel et al., 2010.
Jämförelsen avser ES= biogassystem med bara eget substrat och gröngödslingssystem

Tyska fältförsök - växtföljdssystem

Kreaturslöst system - slutsatser
Slutsatser om konvertering till biogassystem*
 Kraftig förbättring med avseende på fossil energibalans
 Högre skörd tack vare
 bättre fördelning av N
 större N-fixering
 lägre N-förluster I form av N2O
 bättre N-tillgänglighet I rötrest än grön biomassa
 Kraftig reduktion av växthusgasutsläpp
 Nackdelar t ex i form av mindre C till jorden är relativt små
 Ingen fördel för skördarna att köpa in extra substat. Om substat
köps in bör andelen N-fixerare I växtföljden minskas
* Gäller 6-årig växtföljd med 1 år biogasvall och rötning av vall, halm och
mellangrödor
Stinner et al.. 2008.; Möller 2009; Möller och Stinner, 2009;, Möller et al. 2008a)
Möller et al, 2008b , Michel et al, 2010.

Tyska fältförsök - växtföljdssystem

Systemstudier i Tyskland
Två delar:
1) Kreaturslöst ekosystem som konverterar
A) Bara rötrest från egen vall & halm & mgr.
Kallas vidare för ES= eget substrat
B) Även inköpta energigrödor mer rötrest
Kallas vidare för EIS= eget + inköpt substrat

2) Kreaturssystem (nöt) som konverterar

C) Bara rötrest av flyt
D) Rötrest av flyt & halm & mgr.
E) Rötrest av flyt & halm & mgr. + inköpt substrat

Jämförelse: okonvertet fastgödsel resp.
flytgödselsystem
Stinner et al.. 2008.; Möller 2009; Möller och Stinner, 2009;, Möller et al. 2008a)
Möller et al, 2008b , Michel et al, 2010.

Tyska fältförsök - växtföljdssystem

Kreaturssystem
VÄXTFÖLJD, åkermark (70%)
.
År:
1
2
3
4
5
6
Vall Vall

7

8

H-vete Potatis Råg + Ärter + Spelt + V-vete
fgr*
fgr*
+
+ fgr* /Majs fgr*
20/80
insådd

*) Fodervicker 90 kg/ha + oljerättika 5 kg/ha

Möller et al. , 2008

Tyska fältförsök - växtföljdssystem

Kreaturssystem

Resultat översiktligt: ENDAST AVSALUDELEN BEAKTAD
+ 2 % skörd där rötrest av flyt

Icke N-fixerare:

.

(= + 100 kg ts/ha)

.

Ej
Sign.

.

(= + 200 kg ts/ha)

.

Sign.

+ 0 % skörd där rötrest av flyt

+ 2 %* där även av halm+mgr

Ej
sign.

+ 4 %* där även av inköpt substrat

Sign.

+ 4 % där även av halm+mgr

+ 6 %* där även av inköpt substrat
(= + 400 kg ts/ha)

Alla grödor:
.

.

.

(= + 200 kg ts/ha)

(= + 300 kg ts/ha)

.

* = signifikant högre skörd än i system både utan rötning och i system där bara flyt
rötats
Möller et al.. 2008.

Tyska fältförsök - växtföljdssystem

Kreaturssystem, bara rötad flyt
% skördeförändring jämfört med utan rötning

Växtföljd

Möller et al. 2008.

Tyska fältförsök - växtföljdssystem

Kreaturssystem, tre principer
% skördeförändring jämfört med utan rötning

% skördeförändring jämfört med utan rötning (ES)

Växtföljd
Möller et al. 2008.

Tyska fältförsök - växtföljdssystem

Ammoniakförluster

Kummulativa NH3-förluster
(% av tillfört N)

vid spridning, från rötade och orötade gödselmedel
Rötad flyt
Orötad flyt
Rötad flyt + flytande fas*
Bara flytande fas*
Fastgödsel
Dyngvatten

Timmar efter tillförseln
* Flytande fas av rötrest från tvåstegsrötning

Möller & Stinner 2009

Tyska fältförsök - växtföljdssystem

Gödselmedel beskrivning
Produkt

pH DM C, %

Nt kvot

% av ts.

C/

Total N,

Norg

% av ts

Flyt. fas: (mix av allt)

0,71

7,7

3

36

12

10.2

Fast fas, medel:

0,15

-

18

43

26

2.2

Fast fas, spannmålshalm

0,10

-

18

45

38

1,3

Fast fas, ärthalm
Fast fas, mgr
Fast fas, klöver-gräs
Flytgödsel, nöt:

0,06
0,26
0,18

-

17
18
20

46
40
43

26
17
22

1,9
3,3
2,3

Rötad (enstegsrötning)

0,53

7,8

9

36

16

4,3

Orötad flytgödsel
Dyngvatten
Fastgödsel

0,43
66
21

7,0
7,7
-

11
2
20

38
29
38

21
12
18

3,4
7,1
2,6

*) 59% av totalkvävet i tvästegsrötningen återfanns i den flytande fasen.

Stinner et al.. 2008.; Möller et al. 2008a)

Tvåstegsrötn. växtmaterial*

NH4-N/

Tyska fältförsök - växtföljdssystem

Kreaturssystem - sammanfattning
Sammanfattning om konvertering till biogassystem*
 Utebliven skördeökning och ökning av N-upptag i
system där endast flytgödsel rötades
 Högre skörd och N-upptag där även halm & mgr
rötades
 Högst skörd och N-upptag där även substat utifrån
tillsattes

* Gäller 8-årig växtföljd med 2 år fodervall, 1 år ärt och resten icke N-fixerare
Möller och Stinner, 2009;, Möller et al. 2008a)

Tyska fältförsök - växtföljdssystem

Kritik mot regler för
substrat import
Balansberäkningar för Mg, P och K visar:
• Risk för K-överskott och P-brist på kreaturslösa gårdar
med substratinköp enl. EU’s regelverk*
• Risk för överskott på djurtäta gårdar – särskilt nämns
störningar pga för hög K-halt i djurfoder
• Importregler måste beakta fler näringsämnen än N!
*) EU’s regelverk tolkat i Tyskland: inköpt substrat får max motsvara 40 kg N/ha
Källa: Möller & Stinner 2010

Tyska fältförsök - växtföljdssystem

Slutsats kreaturs & kreaturslöst
 En konvertering till biogasproduktion ger inte lika
stora växtodlingseffekter i kreaturssystemet som i
växtodlingssystemet
 I kreaturssystemet var inköpt substrat en fördel
medan det i det kreaturslösa systemet snarare var
en nackdel med den växtföljd som provats
 Största miljöfördelarna av konvertering: minskad
fossil energianvänding och minskade
växthusgasutsläpp – oavsett kreaturssystem eller
kreaturslöst
* Gäller 8-årig växtföljd med 2 år fodervall, 1 år ärt och resten icke N-fixerare

Möller och Stinner, 2009;, Möller et al. 2008a)

III. Lägesrapport för
ekobiogas i Danmark

Lägesrapport Danmark

Lägesrapport Danmark
Nielsen, 2007, gårdsbiogas generellt
• 20 samägda biogasanläggningar
• 60 gårdsanläggningar (jfr 35-40 i Sverige)
Stiltje 2007: för dåligt ekonomiskt incitament. Hopp om
ändring

Källa: Nielsen, B, 2007. Danmark

Lägesrapport Danmark

Lägesrapport Danmark
Pers. medd. Mikael Tersböl, 2012
- Ökat intresse
Investeringsstöd på 30 % - men med restriktioner
Höjt prispåslag beslutat våren 2012 – men med
restriktioner
- 1 ekogård finns i dag med biogas i Danmark
- 3 ytterligare ekogårdar på väg
- Gårdsbiogas: viktigt för att utveckla och förbättra
ekoodlingen - Konsensus hos Danska
ekoföreningarna
Källa: Nielsen, B, 2007. Pers. medd. Mikael Tersbøl, Økologisk Landsforening, Danmark

Lägesrapport Danmark

Elmegård – Danmarks enda
ekobiogasgård

- Våtrötning, mesofil.
- Substat klöver-gräs + nötflyt +
annan biomassa
- Arealbas: 500 ha
(265 eget + 235 granne)
- Morots- och potatisväxtföljd
- Reaktorbehållare: 3000 m3
(Total volym nästan 13 000 m3 inkl.
efterrötning mm)
- Igångsättningsproblem –
först med klövergräsinmatning senare med ”gasmotorn”
- http://www.okologi.dk/landmand/fagomraader/kompetence
center-for-oekologisk-biogas/artikler-og-fagligviden/oekologisk-biogas-bording.aspx
Pers. medd. Mikael Tersbøl, Økologisk Landsforening , Danmark + broschyr på
biogaskompetenscentrets hemsida: adress enl ovan

Lägesrapport Danmark

Övrigt av intresse?

Aikanteknik för torrötning
Bioväxt på Själland: anläggning för torrötning.
Aikan agro. http://www.aikantechnology.com/home.html
I huvudsak tänkt för torrt samhällsavfall. En
anläggning (BioVækst A/S) finns i Danmark. För 910 kommuner. Även demoanläggning
Tekniken beskrivs som:
1) Hydrolys (till fettsyror som kan rötas)
I samma container
men fysiskt åtskilt
2) Metanproduktion (av fettsyrorna)
3) Kompostering
I samma container när metanproduktion slut
http://www.aikantechnology.com/home.html

IV. FoU-projekt i Danmarknågot från BioConcence
• Biomasse og bioenergi produktion i økologisk
jordbrug
• 2007-2010 - experiment
• http://www.bioconcens.elr.dk/

BioConcens FoU satsning i Danmark

BioConcens: Bred FoU-satsning
i Danmark
• BioConcens berör bioenergi i ekologiskt lantbruk
och är inte begränsat till biogas.
• En storskalig anläggning har byggts (för 1000 ha) för
kombinerad biogas-, etanol- och foderproduktion.
• Analys av material- och energiflöden samt av
socioekonomiska effekter har påbörjats
• Fältförsök har genomförts – se nästa bild.
• Beräkningsmodeller utvecklats för rekommendationer för hållbar bioenegerigproduktion.
Källa: http://www.icrofs.org/Pages/Research/darcofIII_bioconcens.html

BioConcens FoU satsning i Danmark

BioConcens: Prel. slutsatser från
fältförsöken
1) strim-odling (stripe-cropping) fungerar bra
2) tillförsel av rötrest minskar inte den “funktionella
mikrobiella diversiteten” kortsiktigt: alltså OK för
markmikroorganismarna med rötrest
3) när rötrest tillförs till jorden minskar den positiva
växthusgaseffekten av energimajs med upp till 70 %

Källa: http://www.icrofs.org/Pages/Research/darcofIII_bioconcens.html

BioConcens FoU satsning i Danmark

BioConcens forts.

Viktigaste resultaten med avseende på biogas
• Mätningar av växhusgaser överensstämmer med
tyska resultat (??jag måste kolla detta bättre- stämmer inte med uppgiften om att rötresten tar
bort 70 % av positiva effekten av energimajs)

• Studier av ogräsfrö
o Ogräsfrö av flyghavre, åkersenap kanadensiskt gullris gror inte alls efter en
vecka i i mesofil process (ca 35 ˚C)
o Ogräsfrö av raps, åkerbinda och Amzincki amicranta hade enstaka frön
(ca 1 %) med grobarhet kvarefter en vecka i i mesofil process
o Ogräsfrö av målla hade 7 % av fröna grobara efter en vecka i i mesofil
process men efter 11 dagar fanns inga grobara frön heller för målla.

• Studier av spolmask hos svin (Ascaris suum):
o Spolmaksägg dör efter 3 tim i en thermofil process (55 °C medan det krävs
10 dagar i 37 °C.

• Samhällsekonomiska kalkyler gjorda
• Modeller byggda för simulering

(Källa: Johansen et al. 2011)
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