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Abstract 

This work had the objective to map and identify a number of biological waste products that 

may be worth considering as a raw material for the production of renewable products in 
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Sweden. Through a detailed literature review, it has been identified what techniques are most 

feasible and appropriate from various aspects.  

Five biological residual products were selected based on chemical composition, availability, 

and low cost. These residual products are orange peel, horse manure, wheat straw, dregs and 

poultry feathers. For each residue, it has been studied what techniques and pre-treatment 

methods that may be applicable and what effect they have on the biomass quality. A number 

of studies have been described in the report which could contribute to a more economical and 

environmentally sound production by improving product yield and reducing problems in the 

process. 

Keywords: Bio refinery, Biological residual streams, chemical composition , treatments and 

environmental impact.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning  

Detta arbete hade till mål att kartlägga och identifiera ett antal biologiska restprodukter som 

kan vara tänkvärda som råmaterial för produktion av förnybara produkter i Sverige. Genom 
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en detaljerad litteraturgenomgång har man identifierat vilka tekniker som är mest möjliga och 

lämpliga från olika aspekter. 

Baserat på kemiska sammansättningar, tillgänglighet och låg kostnad har fem biologiska 

restprodukter utvalts. Dessa restprodukter är apelsinskal, hästgödsel, vetehalm, drank och 

fågel fjädrar. För varje restprodukt har det undersökts vilka tekniker och förbehandlings 

metoder som kan bli tillämpliga samt vilken verkan de har på biomassans kvalitet. Ett antal 

studier har beskrivits i rapporten som kan bidra till en mer ekonomisk och miljömässig 

produktion genom förbättring av produktutbyte och minskning av problem i processen. 

Nyckelord: bioraffinaderi, biologiska restprodukter, kemisk sammansättning, förbehandlingar 

och miljöpåverkan. 
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Ordlista  
 

Albedo   Inre skiktet av apelsinskalet. 

 

ASTM   American Society for Testing and Materials.  

 

Bioextrudering  En förbehandlingsteknik där svårnedbrutna råvaran mekaniskt 

krossas samt lignocellulosa haltiga strukturerna öppnas med hjälp 

av friktionsvärme som utvecklas under processen. 

 

Bioraffinaderier Anläggningar där biomassa förädlas till olika förnybara produkter 

med hjälp av olika tekniker.  

Foder produkter eller ämnen som är lämpliga för djur utfodring. 

Energibalans                   Ett sätt är att beskriva processens energieffektivitet där energi 

kvoten beskriver förhållandet mellan energi in och energi ut.             

Energikvoten Är kvoten mellan den insatta energimängden och den genererade 

energi och den producerade drivmedlets energiinnehåll. 

C/N kvoten kvoten mellan kol och kväve. Hög C/N betyder att kol halten är 

högt jämfört till kväve och nedbrytningen av substraten tar lång tid 

vilket gör att kväve kommer att förbrukas under processen. 

 

D-limonen Huvudkomponenten i citrus frukter skalolja och har stor verkan på 

mikroorganismerna.  

Delignifiering   Kemisk process som går ut på utlösandet av lignin. 

 

Drank Proteinrik biprodukt vid etanol tillverkning som kan används som 

djurfoder.  

Flavedo   Yttre skiktet av apelsinskalet. 

Mesofil rötning                 Rötning  i biogasprocesser där temperaturer är  cirka 37ºC.  

py-GC/MS                        Flash pyrolysis with gas chromatography and mass spectrometry. 

Blixtpyrolys med gaskromatografi och masspektrometri. 

 

Samrötning                       Rötning av flera substrat tillsammans.  

 

Saccharomyces cerevisaie Den genetiskt modifierade stammen som används under 
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TMB34          fermentering processen. 

 

 

 SSF                                   Solid state fermentation. 

Svag-syra 

explosionsporcess          

Mekaniskt behandlad apelsinskal späddes med destillerat vatten, 

därefter tillsätts svavelsyra (98 %) för att kunna nå det slutliga 

koncentrarionen till substratet vilket är 0,5 % volym/volym, där 

blandningen hydrolyseras i högtrycksreaktor i variation mellan 

130-170°C och mellan 3-9 minuters tid. 

Termofil rötning  Rötning i biogasprocesser där temperaturer är cirka 55ºC. 

Torrötning En rötningsteknik för torra material med hög andel torrsubstans 

(TS över 20 – 25 % och låg vattenhalt). 

                                                    

TS                                      Andelen torrsubstansen i använda  materialen (TS).  

PVDF Hydrofila polyvinylidendifluorid (PVDF) membran som endast 

släpper igenom vatten lösliga molekyler att passera igenom.  

Produktutbyte                     Andelen produkt som produceras av den totala biomassan som 

används. 

VS Förkortning för Volatile solids, det nedbrytbar andelen i 

materialet.  

 

VSA Förkortning för volatile solids added (den tillsatta obehandlade, 

NaOH förbehandlade och hydrotermiska förbehandlade substrat av 

vetehalm till rötningprocess ). 

 

Våtrötning  Rötningsprocess av våta material som innehåller 2-10 % TS halt. 

 

 

 

Åkermark  Mark som kan plöjas och lämplig för växtodling och/eller för bete. 
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1. Introduktion 

Användningen av fossila resurser ger många miljöproblem. Det är dessutom begränsade 

resurser och är därför inte hållbara. Därför finns det ett stort behov av att lära sig om andra 

alternativ som kan användas med lägre miljöpåverkan än de fossila resurserna. För att göra 

det möjligt att ersätta fossila resurser med andra bioråvaror, är det viktigt att använda större 

mängder råvaror i form av t.ex. bioavfall. 

Bioraffinaderier kan konvertera olika typer av biomassa till många möjliga bioprodukter. 

Kemiska ämnen och biomaterial kan med lämpliga biotekniska metoder kombineras för detta 

ändamål (Sandén & Pettersson 2014). Detta arbete kommer att samla och utvärdera kunskap 

om hur olika råvaror kan användas i nya värdekedjor för bioprodukter ur ett tekniskt och 

energimässigt perspektiv  

Bioraffinaderikonceptet innebär att kemikalier, material och energibärare kommer att 

produceras från biobaserade råvaror. Råvaror från skogsbruk, marin, jordbruk, 

industriavfallsflöden och kommunala avfallsströmmar omvandlas genom biotekniska, 

kemiska och termiska metoder till olika produkter. En bioraffinaderianläggning som 

uppgraderar biologiska råvaror kan liknas med ett oljeraffinaderi som raffinerar råolja. Det 

syftar till att uppnå fullt utnyttjande av resurser och minska de negativa miljöeffekterna. Med 

andra ord bör produktionsmiljön i ett idealiskt bioraffinaderi vara icke-giftig, energieffektiv 

och koldioxidneutral. Vilket innebär att produkterna kommer att återupptas igen i naturen 

utan att ge någon negativ inverkan på grund av konsumtion (Karlsson et al 2014). 

För att förbättra användningen av biomassa, så finns det ett stort behov av information och 

kunskap om hur råvarorna ska användas i bioproduktionstillämpningar (termiska och 

biokemiska). Det finns också ett behov av att veta hur man kombinerar olika produkter såsom 

foder och biodrivmedel och att veta vilka fördelar som kan dras från restströmmarnas 

biobränsleproduktion  

Negativ miljöpåverkan från användningen av fossila resurser och begränsningar av dessa 

resurser ger stora incitament för att hitta bra ersättare. För att ersätta användningen av fossila 

produkter, så är bioprodukter viktiga att göra tillgängliga i större mängder som råvara. De 

skulle kunna vara; lignocellulosa (både från skogs- och jordbruk) och biologiska restströmmar 

(i form av hushålls- och industriavfall). Detta innebär att flera delar av samhället kan bidra till 

en ökad produktion av biobränsle och en lösning till problemet om bioavfall (Sandén & 

Pettersson 2014). 

 

1.1 Syfte och mål 

Syftet med detta projekt är att kartlägga och identifiera de biologiska restströmmar 

(lignocellulosa och samhällets och livsmedelsindustrins biologiska restströmmar) som kan 

vara intressanta vid framställning av olika bioprodukter genom att samla kunskap och 

uppgifter om de olika produktionskedjor och applikationer. Detta innebär att ta hand om vårt 

avfall på ett hållbart sätt och att öka produktionen av förnybara produkter. 
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2. Metod och material 

Metoder för att finna svar för vad som går att utveckla och finna av restuprodukter i detta 

arbete har varit att samla data från ett antal källor. Källorna som har varit inräknade i 

litteraturstudien är vetenskapliga artiklar, rapporter, statistik och andra källor. Dessa data har 

kompletterats med personliga kontakter i form av email och telefonsamtal.  

Startpunkten var att finna möjliga sätt att ta till vara på biologiska restprodukter som är 

tillgänglig idag. Fokus var att kunna finna information för att hitta så många möjliga sätt att 

kunna producera nya produkter av dessa restmaterial för att kunna fylla dagens behov. Trots 

att det finns många restprodukter, valdes det att begränsas till fem olika restprodukter 

eftersom det var mängden, kemiska sammansättningen och den breda forskningen vilket 

väckte stora intressen.  

En del utav den insamlade information beskriver omvandlingsprocesser och 

behandlingsmetoder där det finns som mål att hitta det mest lönsamma sätt att kunna 

praktisera det mest lämpliga sätt. En annan del var på vilka negativa miljöpåverkan dessa 

restprodukter har. Det finns många möjliga produkter som kan produceras av dessa 

restprodukter men fokuseringen i arbetet var att samla information om områden som har brist 

på råvaran, som till exempel biogas 

3. Utvalda restprodukter 

Att inte nyttja energin och näringen i jordbruk och livsmedelsindustrins biprodukter är ett 

resursslöseri. Bland de protein- och ligno-cellulosarika biomassa alternativen har fem 

biprodukter betraktats vara av speciellt intresse och undersöktes utförligt under rapporten på 

grund av deras kemiska sammansättning, tillgänglighet och lågakostnaden. Dem fem 

substraten är apelsinskal, hästgödsel, vetehalm, spanmålsbaserad drank och fjäderfä fjädrar. 

3.1 Apelsinskal 

3.1.1 Produktion och egenskaper 

Apelsin är bland de viktigaste och mest vanligt förekommande citrusfrukter. Apelsinjuice är 

även en av de mest dagligt förbrukade fruktjuicerna. Detta leder till att en hel del apelsinskal 

produceras som en primär restprodukt av juiceindustrin. 

Enligt Mohammad Taherzadeh
1
, professor vid Högskolan i Borås, som har studerat 

apelsinskal under flera år på högskolan, är det i princip bara Brämhultsjuice som producerar 

färsk juice och därmed den enda producenten av apelsinskal avfall i Sverige. Denna 

information kompletterades med intervjuer med fyra andra stora apelsinjuiceproducenter i 

Sverige som konfirmerade att de köper sina färdiga koncentrat från andra länder och inte 

produserar citrusavfall (Anna Oliw Skånemejerier AB, Kate Eklund Orkla Foods Sverige 

AB,Mona Persson kiviksmustrei och  Marie Fornehed Hellefors Bryggeri AB)
2
. Enligt 

                                                 
1
 Mohammad Taherzadeh Professor vid Akademin för textil, teknik och ekonomi. Sektionen för 

resursåtervinning och samhällsbyggnad Högskolan i Borås; den2016-03-07 

 

2
 Anna Oliw, R&D Manager ,Skånemejerier AB den 2016-01-28,Tel: +46 (0)40-619 31 70; Mobile: +46 (0)706-

53 84 12; e-post: anna.oliw@skanemejerier.se 

Kate Eklund Orklafoods den 2016-02-04 tel:0705-36 44 18; e-post: kate.eklund@orklafoods.se 

mailto:armina.nilsson@skanemejerier.se
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Christian Olsson
3
 som är VD på Maskinringen Sjuhärad som tar hand om apelsinskalen åt 

Brämhults juice, är den årliga Citrusavfall produktionen från Brämhultsjuice ca 6500 ton 

varav ca 90 % kommer från apelsin och ca 10 % från lime och citron.  

Apelsinskal består av två olika skikt, det yttre skiktet kallas, flavedo medan det inre skiktet 

kallas albedo (El-Sharnouby, Aleid Salah & Al-Otaibi 2013). Den kemiska sammansättningen 

av apelsinskal består av lösliga och icke lösliga kolhydrater, fett, pektin, protein och 

skalolja(tabell1). Kolhydrater utgör 74,53 % , protein halten 7,68 %, fett 10,80 % och limonen 

3,78 % av torrvikten. D-limonen är huvudkomponenten i skalolja och utgör ca 90 % av dess 

innehåll (Wikandari et al 2014). Kolhydraterna i sin tur består av olika sockerarter som kan 

frigöras under olika förbehandlings metoder (tabell 2) (Pour Bafrani 2010). 

Tabell 1. Sammansättning av Apelsinskal. Data för tabellen hämtat från Forgács (2012). 

Substrat  % TS 

Aska  2,5–5,1 

Socker  6,0–22,9 

Pektin 12,1-25,0 

Protein 6,1–9,1 

Fett 0,44–4,00 

Cellulosa 22,0-37,1 

Hemicellulosa 6,0–11,1 

Lignin 2,2–8,6 

Flavonoid 5,1–12,5 

 

Tabell 2 Kolhydrater som frigörs vid enzymatisk hydrolys av apelsinskal. Data för tabellen hämtat från Bafrani (2010) 

Kolhydrater % TS 

Glukos 22,9 ± 2,4 

Fruktos 14,1 ± 1,3 

Galaktos 4,0 ± 0,2 

Arabinos 7,1 ± 0,5 

Xylos 0,4 ± 0,1 

Galakturonsyra 19,0 ± 1,7 

Totalt 67,5 

                                                                                                                                                         
Marie Fornehed Produktutveckling Hellefors Bryggeri AB den 2016-02-02, tel. 076-807 79 37 

Mona Persson, Försäljningsassistent kiviksmusteri den2016-02-02:Tel. 0414-719 54; e-post: 

mona.persson@kiviksmusteri.se 

 
3
 Christian Olsson, Landsbygdens Rådgivningscenter, VD MR Sjuhärad den 2016-03-02; tel:033-125102; e-

post: christian.olsson@mrsjuharad. 

 

mailto:mona.persson@kiviksmusteri.se
tel:033-125102
mailto:christian.olsson@mrsjuharad.se
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3.1.2 Miljöpåverkan av citruskal. 

Bekämpningsmedel 

Importerade citrusfrukter kan innehålla rester av ett stort antal bekämpningsmedel. Dessa 

medel används exempelvis vid odlingen av frukt eller efter skörden för att öka dess hållbarhet 

under transport och/eller lagring. Dessa kan ha hög aktivitet mot mikroorganismer i 

komposten och mot organismer som kommer i kontakt med kompostjorden. Dessutom finns 

främmande mikroorganismer på både konventionellt och ekologiskt odlade importerade 

frukter och grönsaker (Petersson & Olsson 2004).  

 

 Imazalil och tiabendazol 

Imazalil och tiabendazo är två fungicider som oftast påvisas vid kontroll av 

bekämpningsmedelsrester i citrusfrukter. Efter skörd behandlas citrusfrukter av 

Imazalil som är verksam mot mögelsvampar och tiabendazol som är mot rötsvampar. 

Dessa fungicider har årslånga halveringstider i jord och kan därför anrikas i kompost 

och påverka kompostjordens mikroorganismer. I citrusfrukter ökas halten av ämnena 

mycket i skalens oljor jämfört med själva frukten. Därför är skalen varken lämpade för 

marmelad eller för kompostering (Petersson & Olsson 2004). 

 

 2-Fenylfenol 

Även Fenylfenol är en sedan länge använd fungicid mot mögelsvampar på bland annat 

citrusfrukter, även betecknat 2-hydroxibifenyl, och har liknande effekter som bifenyl  

( genotoxiska, fosterskadande och hormonimiterande ämnen. Arbetsmiljöskador från 

tidigare impregnering av citrusfruktspapper med bifenyl har uppmärksammats i 

Sverige nyligen (Petersson & Olsson 2004). 

Limonen 

Citrusskalens har hög halt av limonen som har mycket hämmande effekt på 

mikroorganismerna. Den frigörs vid både aerob och anaerob nedbrytning av citrusskalen 

vilket hämmar biogasrötning och kompostering.  
 

 

Utsläpp av metan och lustgas 

Vid nedbrytning av organiska ämnen under syrebrist bildas stora halter av växthusgaser 

såsom lustgas. Det är omöjligt att undvika syrebrist vid kompostering och särskilt under 

okontrollerade processer (Petersson & Olsson 2004). Genom komposteringsprocessen, oavsett 

om det kontrollerad eller okontrollerad, blir det emissioner av gaser t.ex. kväve, lustgas, 

ammoniak, och kol i form av koldioxid (Eriksson et al 2015). 

3.1.3 Tillämpningar 

Utnyttjandet av energivärdet och näringsvärdet i citrusavfall är fortfarande inte löst på grund 

av att torkning eller förbränningsprocesser är dyra på grund av den höga fukthalten och 

oljeinnehåll, främst D-limonen, som hämmar den biologiska processer (Tripodo et al 2004). 

Av dessa anledningar har hanteringen av dessa biprodukter lett till problem för juiceindustrin. 

Om dessa skal hade kastats på marken, så hade dessa gett allvarliga miljöproblem av olika 

former som bland annat lukt, ammoniakutsläpp och metanutsläpp på grund av okontrollerad 
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anaerob nedbrytning. För att förebygga sådana allvarliga problem och samtidigt behålla 

ekonomiska fördelar, har det utförts flera studier med avseende på den kemiska 

sammansättningen av apelsinskal och förvandlingen av dessa till ett högfärdigt och 

användbart sortiment såsom etanol, metan, citronsyra, pektin, osv (Wikandari et al. 2015). 

Enligt Christian Olsson från Brämhult så används idag en betydande del av det nationellt 

producerade citrusavfall till djurfoder för nötkreatur och liten andel används för produktion av 

jordförbättringsmedel genom kompostering. Men i framtiden kan man tänkas ha användning 

av citrusavfall i energiproduktion, t. ex biodiesel eller liknande. 

 Vid tillhandahållandet av avfallet så var utmaningen att hitta mottagande lantbrukare inom 

rimligt avstånd från produktionsanläggningen för att hålla nere transportkostnaden. Eftersom 

citrusskalen har en relativt hög vattenhalt (80-85 %) så blir tonnaget ganska stort att 

transportera. Biogasproduktion har varit på försök, men det är svårt att lyckas p.g.a. höga olje- 

och syra halter som slår ut bakteriefloran i biogasreaktorerna (Christian Olsson). 

För att hitta den bästa lösningen till detta så pågår en kontinuerlig dialog för att hitta 

kostnadseffektiva avsättningar, bl.a. har det undersökts att torka produkten och paketera som 

djurfoder i säckar. Även andra lösningar som att blötgöra produkten mer och tillsätta 

flytgödsel hos lantbrukare för att sänka pH värdet och därmed minska ammoniumavgången. 

En del av miljöprojektet är att se biprodukten som en produkt som kan bidra till miljönytta 

(Christian Olsson). 

Flera lovande studier för användning av citrusskal har beskrivits i litteraturen, en del nämns 

nedan. 

 

Biogas och limonen  

Den främsta nackdelen med, eller hinder, för att använda citrusavfall som substrat för 

biogasproduktion är närvaron av limonen. Denna olja är mycket giftig för nedbrytande 

mikroorganismer och hämmar biogasproduktionen.  

När det gäller juicefabriker med lägre kapacitet, så kan produktionen av metan och D-limonen 

betraktas som en eventuell alternativ lösning. Till exempel kan man med användning av ånga 

hydrolysera vid 150°C under 20 minuter utan något tillägg av extra kemikalier. Genom denna 

process så frigörs mer än 94 % av limonenet och isoleras, samtidigt som det framställda 

hydrolysatet rötas. Processen kan motsvaras med en befintlig biogasanläggning. En 

kostnadsberäkning utfördes för detta åt en juicefabrik som producerar cirka 10 000 ton/år 

citrusavfall. Den totala kostnaden för en förbehandlingsprocess av framställning av metan och 

limonen från en citrusavfall kapacitet på 10000 ton/år, beräknades till 879 (1000USD). Det 

totala metan utbytet av processen är 44,8 Nm
3
/ton vått citrus avfall (20 % torrsubstans). Den 

föreslagna processen producerar 8,5 L limonen och 90 m
3
 metan per ton vått citrusavfall. De 

biologiska substraten för denna process är relativt billiga, och utvinning av limonen som en 

biprodukt sker med ett högt utbyte. Limonen används i stor utsträckning som ett miljövänligt 

lösningsmedel i ett antal olika rengöringsmedel, som till exempel avfettningsmedel (Pour 

Bafrani 2010). Även organisk syra, p-cymen-2-sulfonsyra, kan syntetiseras från oxidation av 
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limon. Detta visade sig att vara jämförbart med p-toluensulfonsyra. Användningen av p-

toluensulfonsyra (p-TSA) är vanligt förekommande i syntetisk organisk kemi (Clark et al. 

2012).  

En alternativ metod av rötning är jäsning som skyddas genom inkapsling har undersökts vid 

Borås högskolan (Wikandari et al. 2014). Processen för biogasproduktion från citrusavfall kan 

delas in i två huvudsteg; syrabildning samt metanproduktion. De syrabildande och 

metanbildande mikroorganismerna skiljer sig mycket från varandra beroende på flera olika 

faktorer såsom deras morfologi, fysiologi, näringsbehov, tillväxt kinetik och miljökänslighet. 

Limonen är en hydrofob kemikalie, därför är användning av hydrofila polyvinylidendifluorid 

(PVDF) membran i en biogasreaktor en bra och lämplig lösning. Känsligare 

metanproducerande bakterier inkapslades i membranen, medan fritt nedbrytande bakterier 

fanns närvarande i kulturen för att producera lösliga föreningar. Dessa skulle sedan kunna 

passera genom membranet och omvandlas till biogas av de inkapslade cellerna. 

Tillämpningen av membran i bioreaktor på citrusavfall har gett framgångsrika resultat som i 

sin tur förbättrat biogasproduktion mer än sexfaldigt jämfört med traditionell nedbrytning.  

Metan utbytet var 0.33 Nm
3
/kg VS vilket motsvarar 73 % av det teoretiska metanutbytet 

(Wikandari et al. 2014). 

 

En annan metod som ser lovande ut är urlakning av Limonen. Det visar sig att ha ett bra 

metan utbyte i 0,177 Nm
3
/kg VS. I denna studie så utvanns limon från apelsinskal genom 

fast-flytande förbehandling med användning av lösningsmedel för att urlaka limonen. 

Urlakning av limonen från apelsinavfall kan vara en lämplig metod med låga energikrav. Vid 

denna metod så kan man säga att varje ton apelsinavfall producerar 19,47 Nm
3
 av biogas och 

1,4 L av limonen som biprodukter. De bästa förbehandlingsbetingelserna i detta arbete  ledde 

till en ökning av metanutbytet med 350 % jämfört med obehandlade skal.  Denna förbättring 

är dock lägre än den som erhålls från ång-explosion förbehandling, som istället kan öka 

metanutbytet med upp till 426 %. Emellertid kan lakningen utföras vid rumstemperatur under 

10 minuter, jämfört med ångexplosion som utfördes vid 150°C under 20 minuter. Alltså kan 

lakning som förbehandling anses ha låga energikrav (Wikandari et al. 2015). I tabell 3 

sammanfattas metanutbyte från olika metoder.  

Tabell 3. Metanproduktionen från olika källor 

substrat CH4 L/kg (VS) Behandlings 

metod 

Källa 

Apelsinskal  17,7 urlakning av 

Limon 

(Wikandari et al. 

2015). 

Apelsinskal 33 inkapsling 

(PVDF) 

membran 

(Wikandari et al. 

2014) 

Apelsinskal 44,8 ånga 

hydrolysera 

(Pour Bafrani 

2010) 

 

Etanol 
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Apelsinskalens höga innehåll av fermenteringsbara sockerarter gör den till ett lämpligt 

substrat för produktionen av etanol. Skalolja hindrar dock jäsningsprocessen.  

Avlägsnandet av skalolja kan vara en lämplig lösning till detta problem före jäsningen. Detta 

sker genom att hydrolysera skalen med svag-syra explosionsprocessen. Efter att limonen har 

tagits bort, så kan fermenteringsbart socker förbrukas och etanol producerats i utbyte på 0,43 

± 0,02 g/g. Med andra ord, ett ton citrus avfall med 20 % torrvikt resulterade i 39,64 L etanol 

(Pourbafrani, Forgács, Horváth, Niklasson & Taherzadeh 2010). Ett annat allternativ är 

jäsning med jäst som skyddas genom inkapsling. Etanol framställning från citrusavfall kräver 

större avfallsmängder, är vad som finns i Sverige för att bli lönsamt (Mohammad 

Taherzadeh). 

Djurfoder 

Apelsinskal är inte bara rikt på socker utan även fibrer vilket gör den lämplig för användning 

som djurfoder. Efter en enzymbehandlingsmetod så hittades inga betydelsefulla ändringar i 

råproteinhalten. Samtidigt visade den totala smältbarheten en mycket liten minskning, troligen 

på grund av att enzymet löste en liten mängd av de lösliga substanserna. Nödvändigheten till 

torkningen av apelsinskal innan dess användning som djurfoder gör denna tillämpning mycket 

kostsam (Tripodo et al. 2004). 

 

 

Pektin 

Pektin är en komplex kolhydrat som även är en viktig strukturell del hos växtceller; den 

primära cellväggen. Den består av en polymer av α-galakturonsyra med ett varierande antal av 

metylestergrupper. Pektin används även i stor utsträckning inom livsmedelsindustrin som en 

naturlig livsmedelstillsats såsom förtjockningsmedel, emulgeringsmedel, stabiliseringsmedel 

och gelmedel. Den har även andra applikationer som inkluderar exempelvis fettersättare i 

fetter, salladsdressing, glass och emulgerade köttprodukter. Det finns en enorm efterfrågan på 

världsmarknaden för pektin som överstiger 30000 ton/år och växer med ca 4-5 % varje år.  

Pektinutfällning vid rumstemperatur genom användning av lösnings medel (etanol) efter 

hydrolysering av citrusavfall med svagsyra explosionsprocessen var högt. 77,6 % av det totala 

innehållet kan återvinnas. Ett ton av citrusavfall med 20 % torrvikt resulterade 38,8 kg pektin 

(Pourbafrani et al. 2010). Enligt Mohammad Taherzadeh kan pektinåtervinning från 

citrusavfall blir lönsamt ifall stora citrusavfall mängder produceras årligen. 

Pigment  

Livsmedelsindustrin tillsätter färgämnen i sina produkter av olika anledningar. Därför är det 

lämpligt med användning av naturliga färgämnen i livsmedelsprodukter istället för syntetiska 

färgämnen, som visat sig ha negativa effekter på människors hälsa. 

De flesta välutvecklade länder använder karotenoider som naturliga färgämnen i livsmedel. 

De kan extraheras med hjälp av olika extraktionsmedel såsom ISO propanol, aceton metanol 
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och etylacetat från apelsinskal flavedo.  Bland de olika extraktionsmedlen var etylacetaten det 

mest effektiva (El-Sharnouby, Aleid Salah & Al-Otaibi 2013).  

Biosorbent  

Nuförtiden är vattenkontamination ett betydande miljöproblem. Tungmetalljoner så som till 

exempel kadmium, koppar, bly, nickel och krom framkommer ofta i industriellt 

avloppsvatten. 

Många behandlingsmetoder har utförts, såsom jon byte, kemisk fällning, membranförfaranden 

och adsorption på aktivt kol osv för att avlägsna tungmetalljoner från förorenadevatten. Men 

användningen av sådana processer är ofta begränsad på grund av tekniska eller ekonomiska 

anledningar.  

Under den senaste tiden ett stort intresse har riktats mot biosorption av tungmetaller från 

förorenade lösningar genom användning av varierande biomaterial som adsorptionsmedel. 

Bland de olika biologiska materialen är apelsinskal. 

Apelsinskals höga innehåll av cellulosa, pektin (galakturonsyra), hemicellulosa och lignin ger 

apelsin en stark förmåga som ett biosorbentmaterial pga. innehållet av aktiva funktionella 

grupper av hydroxyl och karboxyl. De låga kostnaderna och tillgängligheten gör 

apelsinskalsavfall ett attraktivt biosorption material.  

Borttagandet av positivt laddade joner från vattenlösningar är möjligt genom användning av 

modifierade apelsinskal. Apelsinskalsmodifiering ökar adsorptionskapaciteten och den sker 

genom hydrolys av den ympade sampolymeren, som syntetiserades genom att interagera 

metylakrylat tvärbindning till apelsinskal. Modifiering ökar kvantiteten av de negativa 

laddningarna på ytan (karboxyl- och hydroxyl grupper). Positivt laddade joner (ex Cd
2+

 Pb
2+

, 

och Ni
2+

) binds till den negativt laddade ytan. Effektiviteten påverkas av pH värdet och är 

dåligt vid lågt pH därför att vätejonerna snarare adsorberas än metalljonerna (Feng, Guo, 

Liang, Zhu & Liu 2011). Den modifierade biomassan har uppvisat snabb adsorptionshastighet 

och hög adsorptionskapacitet av Cu (II)) från avloppsvatten (Ningchuan, Xueyi & Sha 2009).  

Gupta och Nayak framställde en magnetisk nanoadsorbent från apelsinskalspulver (OPP) 

lyckades avlägsna Cd
2+ 

joner från vattenlösningar. Den magnetiska nanoadsorbenten (MNP-

OPP) framställs genom modifiering av ytan av apelsinskalspulver med Fe3O4 nanopartiklar 

(MNP) (Gupta & Nayak 2012).  

Organiska syror 

 Bärnstenssyra 

Bärnstensyra (C4H6O4), är en dikarboxylsyra som för första gången tillverkades via 

fermentering år 1546. Denna syra har ett brett spektrum av industriella tillämpningar såsom 

källa till livsmedel, läkemedel, tensider, skumdämpande medel, polymerer, färger, kosmetika, 

och andra tillämpningar (Li, Siles & Thompson 2010). Det kan bildas av växter eller vissa 

djur och mikroorganismer fast dess största produktion uppnås via anaerob jäsning. 



9 

Rötning för bärnstensyreframställning är en ny och grön teknik eftersom koldioxid 

konsumeras under processen (Akhtar, Ani & Abd Aziz 2014).  

Produktion av bärnstenssyra från apelsinskalsavfall kan ske med användning av cellulolytiska 

bakterier. Fibrobacter succinogenes S85 är en Gram-negativ cellulolytisk vommen bakterie 

som omvandlar cellulosa till cellobios och glukos och jäser den till succinat och acetat. 

Limonen kan extraheras från apelsinskal genom ångdestillation och bärnstensyra framställs 

med utbyte på 0,044 g/gTs. 

 Citronsyra från apelsinskal 

Jäsning av apelsinskal autohydrolyseras t.ex. av svampen A. niger (Aspergillus niger CECT 

2090 (ATCC 9142, NRRL 599 mikroorganism)) som inte kräver någon komplettering av 

näringsämnen. För att kunna förhindra progressiv försurning av mediet under 

jäsningsprocessen krävs närvaro av ett basiskt ämne såsom (CaCO3).  Metanol och olika 

sockerarter förbrukas och citronsyra tillverkas med högt utbyte. Detta skedde genom 

autohydrolys, en process som inte använder sig av någon sur katalysator. Citronsyrautbyte på 

konsumerat socker av 0,53 g/g uppvisar att apelsinskalsavfall som en alternativ råvara för 

citronsyra produktion (Rivas, Torrado, Torre, Converti & Domínguez 2008). Vid en annan 

studie resonerade författaren att SSF (Solid state fermentation) är mycket mångsidigt och inte 

kräver extra näringsämnen eller bearbetning, utan bara sterilisering. Utbyten av produkten vid 

detta försök var på totala ursprungliga socker och konsumeras socker av 0,59 g CO/g TS(tot) 

och 0,61 g CA/g TS(konsumerad) (Torrado, Cortés, Salgado, Max, Rodríguez, Bibbins, 

Converti & Domínguez 2011).  

Andra tillämpningar 

 Apelsinskal har andra tillämpningar, inte bara de som nämnda ovanför. Den kan användas för 

kostfiber, enzymproduktion mm. Kostfiber som utvinns av behandlat apelsinskal med 

ångexplosion och svavelsyra har hög förmåga att användas som en funktionell komponent i 

livsmedelsprodukter (Wang et al. 2015). Apelsinskal har under naturliga miljöförhållanden 

och solid state jäsning med hjälp av olika mikroorganismer såsom bakterier, svampar och jäst 

en förmåga att producera enzymer och proteiner såsom peroxidas (s), pektinas (s), lipas (s), 

esteras (er) cellulas, och α & P amylas (Shahera et al. 2002) 

3.1.4 Sammanfattning om apelsinskal 

 

Biobränsle är inte den enda produkt som kan produceras från apelsinskal. Andra hållbara 

produkter som limonen, organiska syror, biosorbenter och pektin kan också produceras, vilket 

tyder på att en sådant bio-raffinaderi har många miljömässiga och ekonomiska fördelar genom 

att den ger flera värdefulla produkter samt att den ger en lösning för avfallsproblem.  

Även om olika tillämpningar för apelsinskal har undersökts och rekommenderats av flera 

forskare så har utnyttjandet av det inte fortfarande lösts på ett effektivt sätt. 

Det mesta forskningar har visat hittills att apelsinskal är en potentiell råvara till många 

prisvärda produkter med hög kvalité till exempel biogas men vissa förbehandlings metoder 

borde utföras först för att ta bort  hämmande ämnen på den biologiska nedbrytningen. 
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En ekonomisk studie för mindre citrusavfallsmängder (10 000 ton / 

år) har påvisat att biogas produktion kan vara lönsamt när ett förbearbetningssteg inkluderas.  

Borttagning av D-limonen med förbehandlingssteg såsom ångexplosion eller inkapsling av 

biomassan har resulterat i en stor ökning av metanutbytet från behandlat avfall jämfört med 

obehandlade avfall. 

Möjligheten av omvandla hela citrusavfallet till miljövänliga och värdefulla produkter finns 

men mängden är en avgörande faktor dvs. för vissa produkter liksom pektin och etanol krävs 

stora avfall mängder. 

Sålunda lämpliga behandlingsmetoder för biologiska restprodukter har visat att det är en 

lovande resurs för framställning av viktiga mellanprodukter och färdiga kommersiella 

produkter. 

3.2 Hästgödsel 

3.2.1 produktion och egenskaper 

Hästar har en enorm kulturell, ekonomisk och social betydelse i samhället. Sveriges hästar 

producerar enligt en ungefärlig beräkning 2,7 miljoner ton gödsel/år. Detta är ungefär 10 % av 

totala gödselmängden från alla Sveriges husdjur. Det finns växtnäringsämnen i hästgödsel och 

på grund av det bör gödsel användas på åkermark så inte viktig växtnäring förloras. 

Hästgödsel innehåller värdefulla näringsämnen och detta innehåll i hästgödseln varierar 

beroende på aktivitet, foderstat och häststorlek. 

 

Figur 1 Sammansättning av färsk hästgödsel. Data för diagrammet räknades ur max och min värde(medelvärde), 
(Strömberg & Svärd 2012). 

Träcket i gödsel består huvudsakligen av osmälta foderrester och dess mängd är tre gånger 

mer än urinen och den innehåller även ogräsfrön. Foderrester ger gödseln högt energivärde. 

Emellertid kan hästgödsel även innehålla flyghavrekärnor och andra ogräsfrön vilket gör den 

mindre attraktiv förlantbrukare. Nedbrytningen av det organiska bundna kvävet i träcken löses 

upp långsammare än ureasnedbrytning. Eftersom urinens nedbrytning är snabbare så är det 

Torrsubstans	(kg/ton)	

Organiskt	(kg/ton)	

Fosfor(kg/ton)	

Kväve	(kg/ton)	

Kalium	(kg/ton)	

Kalcium	(kg/ton)	

Magnesium	(kg/ton)	
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viktigaste källan till bildningen av ammoniak i stallet. Kväve förloras vid 

ammoniakproduktionen och uppskattningen av den totala kväveförlusten ligger mellan 10-

15%. Det varierar också beroende på det valen av strömedel och när det gödslas. Torv är det 

bästa strömedlet att binda kväve (Malgeryd & Persson 2013).  

 

Förutom träck, strömedel, urin, vatten och foderrester innehåller hästgödsel mullbildande 

ämnen och växtnäring och kan även innehålla okända föremål, exempelvis, träbitar, 

balsnören, hästskosöm, engångshandskar och stenar. På grund av dessa föremål har gödseln 

sämre kvalitet och är mindre attraktiv för jordbrukare att ta emot (Malgeryd & Persson 2013).  

 

Både urin och träck samlas med strömedlen i stallet. Strömedlet bidrar till att absorbera vätska 

och få fram ett rent, värmeisolerande, mjukt och torrt underlag. Spån, torv, halm och papper 

förekommer också som vanliga strömedel. Strömedel valet beror på pris, tillgång och med 

mera. Strömedlets uppsugningsförmåga är varierande (tabell 4). Bästa strömedel med 

avseende på uppsugningsförmåga är torv sedan halm och slutligen sågspån. Kvävet binds 

bättre i gödseln med hjälp av torv än något annat strömedel (Malgeryd & Persson 2013). 

Tabell 4. Vatten- och ammoniakbindande förmåga hos olika strömedel Data för tabellen hämtat från (Malgeryd & Persson 
2013) 

Strömedel Vattenbindande förmåga, Ammoniakbindande 

 kg vatten per kg TS förmåga, % av TS 

Sågspån 1,9 0,24 

Kutterspån 4,6 – 

Långhalm, 

havre 

3,3 0,5 

Långhalm, korn 3,3 0,85 

Hackad halm 3,6–4 0,25 

Torv, pH 3,6–4 7,5–12 1,0–1,8 

Torv, pH 3,5 7,5–12 1,4–2,0 

 

Hästgödsel innehåller stort strömedel mängder som ibland kan komma upp till 90 %. Vilket i 

sin tur kan ge låga volymvikter och större gödselmängder att sköta, då det också kan bli 

problem vid gödselanvändningen i växtodlingen (Malgeryd & Persson 2013).  

De flesta jordbrukare är mycket tveksamma att ta emot hästgödsel pga. det höga innehållet av 

strömedel, vilket oftast är halm. Strömedlets stora innehåll i gödseln gör den svårspriden och 

försämrar kväve påverkan samt bidrar till volym ökning vilket påverkar transporten. 

Transporten av hästgödsel kostar 20 kr/ton per mil, när en räkning med en genomsnittlig TS 

på 35 % gjordes (Olsson et al. 2014). 

 

En stor del strömedel i förhållande till gödsel och urin ger en hög kol/kväve kvot. När gödsel 

med en höga C/N kvot bryts ned i marken kan den binda in växttillgängligt kväve från marken 

och därmed försämrar grödans tillväxt. På fält där strörik gödsel har spridits blir grödan 

ibland ljusare och ser sämre ut. Det beror på att det uppstår kvävebrist i marken när spånet 

eller halmen ska brytas ned. Ett sätt att minska mängden gödsel och öka växtnäringsinnehållet 
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är att vara noggrann vid mockningen och det bästa är  att bara ta ut träck och det strömedel 

som är smutsigt eller blött (Malgeryd & Persson 2013). 

 

För att kunna sprida hästgödsel vid lämpliga tidpunkter på året där växterna kan ta upp 

närings ämnen måste den först lagras. Lagringen av gödsel kan ske i container eller 

motsvarande på gödselplatta eller direkt på marken med hänsyn till att lagringsutrymmen 

måste vara utformade så att avrinning eller läckage inte kan ske till omgivningen (Malgeryd 

& Persson 2013). 

 

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser 

för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas 

som livsmedel (EUT L 300, 14.11.2009, s. 1-33) som reglerar hur animaliska biprodukter ska 

skötas klassas hästgödsel som kategori 2-material och därför borde gödseln hygieniseras 

innan användning. Om hästgödsel tas från två eller fler gårdar krävs att gödseln ska 

hygieniseras innan användning för att kunna undvika spridning av smittämnen. Hygienisering 

kan utföras på olika sätt varav uppvärmning av substraten till 70°C ofta används. En annan 

valmöjlighet är att röta vid hög temperatur som inte borde vara mindre än 52°C med 

uppehållstid på minst 10 timmar samt med minst 7 dygn hydraulisk uppehållstid (Malgeryd & 

Persson 2013).  

3.2.2 Miljöpåverkan 

Huvudmiljöpåverkans kategorier från hästgödsel utgörs av global uppvärmning, försurning 

och övergödning. Även om gödseln återförs till åkermark kan växtnäring gå förlorad.  

 

Global uppvärmning 

Det höga fossila bränslets användning har orsakat en stor ökning av växthusgaserna i 

atmosfären, vilket i sin tur ställt till en temperaturökning på jorden. Koldioxid (CO2), metan 

(CH4) och dikväveoxid (N2O) är växthusgaserna som mest bidrar till växthuseffekten 

(Hennessy & Eriksson 2015).  

 

Försurning 

Försurning betyder att pH-värdet i vattnet är lägre än vad det borde vara och det orsakas 

främst av nedfall av sur nederbörd. Till luften avgår försurande ämnen (svaveldioxid, 

kväveoxider och ammoniak) från gödsel och urin i stallet under lagringstid och vid spridning 

(Hennessy & Eriksson 2015).  

 

Övergödning 

Överskott av växtnäringsämnena kväve och fosfor leder till övergödning. Till luften avgår 

kväve i form av ammoniak NH3 och andra kväveoxider (NOx). Fosfor förloras till vattendrag 

framförallt genom utlakning, ytavrinning och erosion (Hennessy & Eriksson 2015).  

3.2.3 Tillämpningar  

Antalet hästar i Sverige har av Jordbruksverket uppskattats till cirka 362 700 stycken (SCB, 

2015). En stor mängd av landets hästar är i tätortsnära landsorter och även i tätorter. Detta 

innebär att gödselhanteringen kan vara kostsam om inte hästhållaren hittar en passande 
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lösning. Det flesta hästhållare och hästanläggningar har ingen egen areal att sprida 

hästgödseln på. Om det inte finns någon jordbrukare som kan ta emot, så transporteras 

hästgödsel till förbränning eller biogas anläggning eller till en anläggning som producerar 

anläggningsjord och jordförbättringsmedel (Malgeryd & Persson 2013).  

 
Många hästhållare har svårigheter med att lagra och transportera bort sin gödsel. Enligt lagen 

är kraven på lagringskapacitet varierande. För lantbruksföretag ska lagringskapaciteten minst 

motsvara lagring i 6 mån inom känsliga områden. För hästgårdar som inte är jordbruksföretag 

ska lagringsutrymmet minst vara så stort att gödseln kan lagras under perioder och 

klimatförhållanden då spridning inte är tillåten eller lämplig (Malgeryd & Persson 2013).  

 

Biogas  

Biogas är ett högvärdigt och miljövänligt bränsle och intresset för biogasproduktion har blivit 

mer märkbar under de senaste åren. Det finns många olika varianter av organiska substrat, 

som är lämpliga att rötas och hästgödsel är en av de viktigaste. Hästgödsel har en betydande 

energipotential på ca 730 GWh/år vilket motsvarar 17 % av den totala biogaspotentialen från 

jordbrukets gödsel (Linné et al. 2008). 

Det finns några vetenskapliga studier som har visat att den potentiella metan produktionen ur 

hästgödsel är möjligt ifall vissa faktorer finns tillgängliga under processen. En utav faktorerna 

är strömedel och det har visat sig att halm har dubbelt så effektiv metanbildningspotential i 

jämförelse med torv och spån. Halmens struktur har en stor påverkan på produktionen vilket 

innebär att hackad halm och halmpellets är de bästa strömedlen för rötningsprocessen. 

Gödseln blir enklare hanterad och stora mängder rötas vilket ger mer gas (Kusch et al. 2008; 

Olsson et al. 2014). Hästgödseln måste förvandlas till ett mjukare slam och de oönskade 

resterna som grus, sand och stål från hästskosöm bör fällas ut innan gödseln pumpas vidare 

till rötkammaren (Olsson et al. 2014).  

Luftning av gödsel ger en negativ påverkan för processen då det ger sämre metanutbyte. 

Finfördelade substrat i torr rötningsprocess med färsk gödsel gav ett högt metanutbyte (Kusch 

et al. 2008). Rötning av hästgödsel och varierandet av strömedel samt rötningstid har en stor 

betydelse över metanprocessen, fem olika försök av hästgödsel utan strö och hästgödsel med 

olika typer av strö (halm, spån och spån-pellets) samt endast strö (Wartell et al. 2012) . 

Resultat visar att metanutbytet av enbart hästgödsel är nästan likt metanutbytet av hästgödsel 

med halm. Spån eller spån-pellets som är blandat med hästgödsel ger hälften så stor 

metanproduktion jämförelsevis med hästgödsel som är endast blandad med halm (Wartell et 

al. 2012) men resultaten från (Mattsson et al. 2015) visade ett högt metanproduktionsvärde 

där rötning gick på hästgödsel med torvströ. Det finns studier visar även att hästgödsel 

blandat med halm gav högre metan än hästgödsel blandat med sågspån, samt undersökningen 

visade att lagring av hästgödsel hade negativ påverkan på metanutbytet (Mönch-Tegeder et al. 

2013).  Detta testades också av (Mattsson et al 2015) vid rötning av hästgödsel med olika 

lagrings tider. Under studien undersöktes färsk gödsel, fem dagar gammal och två veckor 

gammal. Deras studie visade att åldern på gödselämnet har en stark påverkan på 

metanproduktion som leder till en märkbar minskning av metanproducering vid ökningen av 

ålder på gödseln. Förbehandlingen av substraten har en stor påverkan och ökade 

metanproduktionen med cirka 26,5 % (Monch-Tegeder et al. 2014). 
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En annan faktor är samrötning som betyder att gödsel blandas med andra flytande organiska 

substrat. Hästgödsel är ett fastgödsel och har visat sig vara svår att röta eftersom de flesta 

biogasanläggningar i Sverige är byggda med våt rötnings teknologi för flytgödsel blir 

samrötning ett bra val. Exempelvis samrötning av hästgödsel och nötgödsel kan ge en lättare 

gödsel som är enklare att hantera. Kvarvarande rötningsmassa efter biogasprocessen 

innehåller viktiga näringsämnen och det är viktigt att näringsämnena förs tillbaka till naturen 

(Olsson et al. 2014). Dessa studier ger ett tydligt tecken på att halm, helst i finfördelad form 

eller pelleterad är det bästa strömedlet för metan utvinning ur hästgödseln.  

Det har visats i ett samrötningsförsök av hästgödsel som är avlägsnad från strömaterial med 

avloppsslam att det är ett intressant substrat. Det gav en stabilare biogas produktion och 

märkbar reduktion av kadmiumfosforkvoten (Cd/P-kvot) i slutprodukten. Metanutbytet efter 

22 dagar inkubering var 350±70 Nm
3
/ton VS (Henriksson et al. 2015). 

Hittills har det visat sig att det är svårt att utföra våt rötning med hästgödsel som är relativt 

fast och torr i befintliga biogasanläggningar som är byggda med en våt rötnings teknologi. 

Men våt rötningstekniken är under utveckling och det finns aktuella försök med torr rötnings 

teknik som har visat sig vara mer effektivt för biogas gas produktionen från torra substrat 

liksom hästgödsel, sådana exempel på biogasanläggningar finns i Tyskland som endast rötar 

hästgödsel (Malgeryd & Persson 2013). Nedan i tabell 5, refereras metanutbyte från olika 

metoder och olika källor.  

 

Tabell 5 Metanproduktionen från olika källor 

substrat kommentarer  CH4 L/kg (VS) källa  

Hästgödsel - halm  277 ± 5 (Kusch, Oechsner & Jungbluth 
2008) 

Hästgödsel 79,59,46 dagar 191,273,68  (Wartell et al. 2012) 

 Hästgödsel + färsk barrved  59 dagar  291 ± 108 (Wartell et al. 2012) 

Hästgödsel +färsk barrved  79 dagar  91 ± 17  (Wartell et al. 2012) 

Hästgödsel +färsk barrved 
flis 

79 dagar  148 ± 28  (Wartell et al. 2012) 

Hästgödsel - halm  191 ± 20  (Mönch-Tegeder et al. 2013) 

 Hästgödsel +halmpellets  200  (Olsson et al. 2014) 

 Hästgödsel+  
spån eller torv 

100 (Olsson et al. 2014) 

Hästgödsel+ torv  200  (Mattsson, Karlsson & Bergström 
Nilsson 2015) 

Hästgödsel 22 dagar  350±70 (Henriksson et al. 2015) 
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Biobränsle  

Många studier har undersökt möjligheten att använda hästgödsel som biobränsle för 

värmeutvinning. För att kunna bränna hästgödsel måste den antingen torkas eller blandas ihop 

med mer energirika bränslen såsom halm, flis och pellets. Därefter kan förbränning ske. 

Nuförtiden finns det ett flertal anläggningar i Sverige som använder hästgödsel till 

förbränning och askan som bildas kan bland annat användas som gödningsmedel (Malgeryd 

& Persson 2013). En studie av (Lundgren & Pettersson 2009) har testat möjligheten av 

användningen av hästgödsel och träspån som bränsle för värmeproduktion. Studien visade att 

bränslet är lämplig för förbränning och värmeproduktion om vattenhalten är lägre än 50 %. 

Kolmonoxid (CO) utsläpp låg inom intervallet 30-150 mg/Nm
3
 vilket visar bra 

förbränningsegenskaper, men emissionen av kväveoxider var hög (280-350 mg/Nm
3
) på 

grund av den höga ursprungligt kväveinnehållet i bränslet. Askans undersökning visade att 

den är lämplig för återvinning på grund av de tillräckligt låga koncentrationerna av 

tungmetaller. 

Förbränningen av hästgödsel har en hög negativ miljöpåverkan och specifikt påverkas 

växthuseffekten, försurningen och övergödningen jämförelsevis med spridning av gödseln på 

åkrar. Men klimatpåverkan från förbränning kan vara lägre än vad den är från spridning av 

gödseln om koldioxidutsläppen från förbränning inte bidrar till den globala uppvärmningen 

(Eriksson et al. 2015). 

 

Låginblandning av hästgödsel i avfallspannor har ingen industriellt märkbar negativ effekt 

vare sig på emissionsnivåer eller på driften. Förbränningsförsök utfördes under 2013 och 

2014 med inblandning av gödsel i bränslet till avfallspannorna på Ryaverket, Borås Energi 

och Miljö. Totalt användes 259 ton resp. 500 ton gödsel under 2013 resp. 2014 , både häst- 

och djurparksgödsel (Henriksson et al. 2015). 

I Sverige utförs förbränning av hästgödsel men rekommenderas inte i ren form. Det finns risk 

för korrosion och sintring pga. gödsels höga halter av klor och svavel (tabell 6). Det är befriat 

från energiskatt och koldioxidskatt enligt lagen om skatt på energi SFS 1994:1 776 och den är 

berättigad till elcertifikat enligt lagen om elcertifikat SFS 2003:113.  

På Kalmartravet, eldas hästgödsel i en 400 kW SWEBO Biotherm panna. Kalmartravet 

använder spån som strömedel och det fungerade bra i förbränningen. Torv har också provats 

men orsakade problem med luftgenomblåsning och gick inte att köra på full effekt.  

 

Även Timrå Hästsportförening installerade en SWEBO Biotherm panna 2003, som har tagits i 

anspråk som experiment anläggning för förbränning av hästgödsel men problemet var i 

inmatning av fuktigt och kladdigt brännmaterial med frysrisk under vintertiden. Fukthalten i 

bränslet har en stor betydelse enligt Sala-Heby Energi (SHE) som har använt hästgödsel som 

bränsle. Fukthalt får inte vara mer än 40-45 % och även strömedel spelar en stor roll. De eldar 

inte hästgödsel med torv som strömedel, utan sågspån eller kutterspån tar de emot om det är 

torrt. Halm kan inte eldas i deras rosterpanna. 
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Boden Energi AB har tidigare använd hästgödsel men pga. att det måste hanteras på rätt sätt 

eldar de inte hästgödsel längre där.  

Hästgödsel har stort energiinnehåll eftersom en stor del av det fodret som hästarna äter 

kommer ut igen. Men lagring av gödsel försämrar bränslekvaliteten. För att kunna minska 

bränsleförsämring samt spridning av lukt vid lagring av gödsel borde täckta container 

användas, som i sin tur reducerar påverkan av regn och lakvatten (Strömberg & Herstad Svärd 

2012).  

Tabell 6 Data för förbränning Data för tabellen hämtat från (Eriksson et al. 2015). 

Parameter   Småskalig  Storskalig  

Verkningsgrad (%)  80  95  

Andel till el (%)  0  14  

Andel till värme (%)  100  86  

Elbehov   -  0,20 MJ/kg  

CO   1,1281 kg/ton 1,42E-5 kg/MJ 

Dioxin   -  2,57E-15 kg/MJ 

N-NH3   -  1,39E-6 kg/MJ 

N-NOx   0,8179 kg/ton 1,1E-5 kg/MJ 

N-N2O   -  2,18E-7 kg/MJ 

S-SOX   -  1,36E-2 kg/kg S 

Stoft   -  0,66mg/MJ  

Saltsyra   -  2,12E-6 kg CL/kg CO2 

Aska och slagg  Nej  Ja  

 

Kompost 

Kompostering är en process där gödselns sammansättning förbättras med hjälp av aerob 

nedbrytning av organiska ämnen, värme utvecklas under processen samt koldioxid och vatten 

frigörs. Vilket ger stor positiv ändring i ämnets egenskaper. Minskning både i vikt och 

volymen sker vilket innebär en ökning i koncentrationen av fosfor, kalium och 

mikronäringsämnen. Detta leder till att gödseln blir lättare att sprida och billigare att 

transportera (Malgeryd & Persson 2013). Den höga temperaturen som utvecklas under 

kompostering processen hämmar ogräsfröns grobarhet.  

 

Nuförtiden finns gårdsanläggningar med trumkompostering teknologi för stall-gödsel som 

fyller hygieniseringskraven. Allt trummans innehåll uppnår en temperatur på minst 52°C i 

minst 13 timmar utan uppehåll (Rodhe et al. 2015).  

(Rodhe et al. 2015) visade i sin studie från de tre komposteringsstegen, förkompost 

(kompostering under 0,5 till 1 vecka), trumkompost (uppehållstid ca 1 dygn) och 

efterkompost (2–3 månader) att det totala utsläppet av ammoniak och växthusgaser från de tre 

stegen inte är så stora och för många gaser är utsläppen till och med lägre än vad som andra 

försök har visat eller enligt schablonvärden. Under studiens genomgång undersöktes även om 
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det fanns några möjliga åtgärder som kunde utföras för att minimera växthusgasemissionen 

genom att t.ex. täcka efterkomposten med en plastduk. Klimatpåverkan kan också minskas 

ifall värmeåtervinning installerades för utluften och använda denna för uppvärmning av 

närliggande fastigheter. Återbetalningstiden för hela processen ligger på mellan 3-19 år och är 

också beroende på vilken befintlig uppvärmning som byts med.  

Karlsson och Torstensson studerade fullskaleeffekter av strängkompostering av hästgödsel 

och kom fram till att den ger liknande utsläpp som opåverkad gödsel.  Strängkompostering 

påverkas av olika faktorer som t.ex. C/N-kvoten, (viktförhållandet mellan kol och kväve bör 

vara av 30:1 vid uppstart för att vara mest gynnsam). Låg temperatur gör 

komposteringsprocessen långsam. Organiska material tillförsel i stor mängd ger märkbar 

reducering i nedbrytning av organiska material (Karlsson & Torstensson 2003). 

(Eriksson et al. 2015) Har visat i deras försök att inom loppet av komposteringsprocessen 

(kontrollerad & okontrollerad) förloras kväve, ammoniak, lustgas, nitrat och kol i form av 

koldioxid (tabell 7), men täckningen av komposten har stor effekt för emissionen av gaser. 

Det har renat ammoniak med 99 %, lustgas med 90 % och metan med 50 %. 

Tabell 7 Data för kompostering [%]Data för tabellen hämtat från (Eriksson et al. 2015) 

Parameter Kontrollerad Okontrollerad 

Oljeanvändning 
(l/ton) 

3,3 0 

Kompostanvändning  100 50 

Anläggningsjord Ja Nej 

Biofilter Ja Nej 

N2O 0,27 0,25 

NH3 2,78 10 

CH4 0,86 2 

N-tot 0,01 0,3 

NH4 0,01 0,004 

NO3 0 0,033 

P-tot 0 0,07 

 

3.2.4 Sammanfattning av hästgödsel  

Hästgödselproduktionen är stor och svårigheterna att finna tillämpningsområden ökar. En 

effektiv hantering av hästgödsel skulle kunna erhållas, t.ex. genom rötning till biogas, 

förbränning som ger värme och el och/eller kompostering med tanke på att den innehåller 

viktiga växtnäringsämnen som kväve, fosfor och mullbildande ämnen. 

Rötningsteknik kan vara en lösning både från ekonomiska och miljömässiga perspektiv. Den 

kan minska klimatpåverkan, jord och vattenföroreningar samt beroendet av fossila bränslen. 

Att nå den optimala rötningsprocessen och därmed undvika näringsbrist för processens 

mikroorganismer, så borde vissa viktiga frågor svaras såsom tekniska frågor, t.ex. om det är 
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torr eller våt rötning. Ifall det är våt rötning som rekommenderas så kan det vara ett passande 

kompletterande substrat skulle behövas under processen.  

Strömaterial har visat sig vara en avgörande faktor antigen under förbehandling eller under 

produceringsprocesser.Flera studier har påvisat att hästgödsel är ett bra gödselmedel, speciellt 

efter kompostering. 

 

Hästgödsel har stort energiinnehåll vilket leder till att det är ett lämpligt substrat för 

förbränning och askan som bildas kan bland annat användas som gödningsmedel.  

Biobränslen och näringsämnen som utvinnings från hästgödsel kan vända problemet till en 

lösning. Men vissa hinder och svårigheter kan finnas. Ökad gödselproduktion som ett resultat 

av ökande antal hästar kan generera allvarliga miljöproblem ifall det inte finns någon säker 

behandling till det. 
 

3.3 Vetehalm  

3.3.1 Produktion och egenskaper 

Vetehalm är en riklig restprodukt från lantbruket och en relativt billig råvara. Dess produktion 

är olika för olika säsonger. Vetehalmsmängden antas motsvara ungefär 1,1 gånger 

kärnskörden (Börjesson 2007).  

 

2015 höstveteskörd är den största som rapporterats och den gick upp till hälften av den totala 

spannmålsskörden. 3 miljoner ton var den totala höstvete skörden vilket motsvarar 8 % 

ökning jämfört med förra året och 51 % ökning jämfört med femårsgenomsnittet. Den totala 

vårvete skörden är ca 0,3 miljoner ton (Statistiska centralbyrån 2016b). Vilket leder till att 

mängden av vetehalm kan uppskattas till ca 3,3 miljoner ton. 

Den bärgningsbara halmmängden är mycket lägre än den tillgängliga nettomängd. Andelen 

kan variera mellan cirka 20-85 % i förhållande till tillgänglig nettohalmmängd beroende av 

olika faktorer såsom växtföljd, jordart, tillgång på stallgödsel och landsdel samt 

väderförhållande (Börjesson 2007). 

 

Vetehalmens totala kemiska sammansättning kan variera något beroende på arter, jord och 

klimat förhållanden men i helheten är dess tre huvudkomponenter cellulosa, hemicellulosa 

och lignin samt innehåller en liten mängd av lösliga substrat (Olsson 2006) torrhalten varierar 

mellan 79,6-91,3 % och C/N kvoten är hög (Chandra et al. 2012). En kemisk sammansättning 

visas i diagrammet figur 2. 
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Figur 2 Sammansättning av vetehalm (*aska, lågmolekylära kolhydrater och vaxer)(Olsson 2006) 

 

Jonkromatogramanalysen av hemicellulosa som isolerades från delignifierat vetehalm visade 

att dess huvudsakliga bestående delar är xylos som utgör den största delen av hemicellulosans 

totala sockerinnehåll ca 77,35 %, arabinos ca 9,26 %, glukos ca 8,65 %, galaktos ca 1,43 % 

och uronsyror (galakturonsyraekvivalenter 1,19 % och glukuronsyra 0,51 %) (Peng & Wu 

2010). 

3.3.2 Miljöpåverkan  

Skördning och transport av halm leder till en negativ miljö påverkning i form av utsläpp från 

traktorer, jordbruksmaskiner och lastbilar som används. Tabellerna 8 och 9 redovisar dessa 

emissioner. 

Tabell 8 Emissioner och enenergianvändning vid balning och  
bärgning av halm(Börjesson & Berglund 2003) 

Utsläpp (per 
ton substrat) 

 

CO2 (kg) 18 

CO (g) 59 

NOx (g) 220 

SOx (g) 4,8 

HC (g) 20 

Partiklar (g) 2,8 

Energiinsats 
(MJ) 

230 

20% 

24% 

21% 
3% 

4% 

28% 

Lignin Cellulosa
hemicellulosor Stärkelse
Protein restkomponenter*
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Tabell 9 emissioner och energianvändning vid tranport (genomsnittliga transportavståndet antas 10 km) (Börjesson & 
Berglund 2003) 

Utsläpp(totalt per ton 
substrat) 

 

CO2 (kg) 2,2 

CO (g) 0,38 

NOx (g) 22 

SOx (g) 0,61 

HC (g) 1,3 

Partiklar (g) 0,35 

Energiinsats (MJ) 29 

 

3.3.3 Tillämpningar  

 I Sverige eldas ca 100 000 ton halm varje år. Den stora andelen eldas i gårdsanläggningar, 

men ett tiotal värmeverk använder den också som bränsle. Enligt vissa beräkningar skulle 

åtminstone tio gånger mer halm, ca en miljon ton, kunna eldas i Sverige för att producera el 

och värme. Mängden halm som skördas årligen i Sverige motsvarar ca 0,3 TWh, men detta 

kan ökas till mellan 4 och 7 TWh (Bernesson & Nilsson 2005). Halmen används framför allt 

idag till strö och foder samt en stor del som lämnas kvar på fälten och inte samlas in 

(Björnsson, Castillo, Gunnarsson, Svensson & Wallberg 2014). 

 

Biobränsle  

Höstvete halm används oftast för bränsleändamål pga. sin höga avkastning och sin relativt 

tidiga mognad. Halm har ett effektivt värmevärde på cirka 17,4 MJ/kg och en askhalt på 

omkring 7 % TS. Det krävs därför stora mängder bränsle för att kunna driva en anläggning 

(Strömberg & Herstad Svärd 2012).  

 

Vid förbränningsprocessen uppstår vissa problem. Korrosion i pannor orsakas när klor, 

kalium och natrium omvandlas till natriumklorid och kaliumklorid. Stora askmängder bildas 

vid halmförbränning vilket ger svårigheter med askhanteringen. Askan används i första hand 

till kaliumgödsel och ett kalkningsmedel. Bottenaskan innehåller också magnesium, fosfor 

och andra mikronäringsämnen. I askan återfinns dessutom små mängder oönskade 

tungmetaller (tabell 10) (Bernesson & Nilsson 2005).  

Halmförbränningsanläggningar är avsedda för bränning av hela balar eller för riven halm. 

Matningssystemet blir mest kostnadseffektivt och enklare att hantera om halmen som används 

är i stora balar.  Pelletering av halm skapar gynnsammare förutsättningar för både transport 

och hantering av bränslet men innebär höga kostnader (Bernesson & Nilsson 2005).   

 

Vid halmförbränning är det inte bara det effektiva värmevärdet som är viktigt utan andra 

kvalitetsegenskaper är också betydelsefulla såsom volymvikt, fukthalt, askhalt och 

asksmältpunkten. I Sverige och Danmark så tar halmvärmeverken inte emot halm med 
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fukthalt över 20 % eftersom den kan orsaka driftstörningar. Låg asksmältpunkt ger också 

driftstörningar genom att smälta i pannan och bilda slagg. Halterna av klor och alkalimetaller 

bör vara låga i halmen för att undvika slaggbildning och dessa halter kan minskas om halmen 

får ligga ute en viss tid före insamling (tabell 10) (Bernesson & Nilsson 2005).    

Tabell 10 Metallinnehåll för halm (medelvärden)(Strömberg & Svärd 2012) 

 mg/kg råvara μg/g aska 

Kadmium 0,1-0,5  1,5–1,7 

Nickel 0,3  4 

Bly 0,2-0,3  3-4 

Zink 5-12  70-170 

Mangan 20-35  290-500 

Koppar 1  15-30 

 

Biogas 

Olika studier har undersökt olika förbehandlings metoder för att kunna öka 

biogasproduktionen genom att nyttja mindre attraktiva substrat som ännu inte används inom 

denna sektor, halm är ett sådant substrat. Den teoretiska potentialen i Sverige av halm är ca 1 

300 GWh som utgör ca 10 % av den totala biogaspotentialen som är kopplad till jordbruket. 

Restprodukter från jordbruket utgör en märkbar potential som är uppskattad till 13500 

GWh/år och motsvarar ca 80 % av den totala nationella teoretiska biogaspotentialen som är ca 

17 500 GWh/år (Dahlgren 2013). 

En stor del ca 75 -100 % av den teoretiska halmpotentialen har inte nyttjas än. Substratet är 

inte ett primärt substratval för biogasproduktion på grund av det låga gasutbytet och de 

problem som är relaterade till rötning av detta substrat. Det bedöms dock kunna fungera som 

komplement i stora anläggningar som rötar energigrödor och har anpassat sina 

förbehandlingssystem för detta. Halmen kan också vara gynnsam för att höja halten av kol i 

rötresten vilken kan motivera rötning av den (Dahlgren 2013). 

 

(Odhner et al 2015) har gjort en undersökning på både små och storskalig teknik för 

bioextrudering.  Bioextrudering är en förbehandlingsteknik där svårnedbrutna råvaror 

mekaniskt krossas och de lignocellulosahaltiga strukturerna öppnas med hjälp av den 

friktionsvärme som utvecklas under processen. Optimeringen av extrudertekniken med 

hänsyn till substrat mängden, lönsamhet, biogasutbyte och gårdsstorleken ökade biogasutbytet 

med ungefär 30 % för behandlad halm jämfört med obehandlad halm. Uppehållstiden i 

rötkammaren var kortare, bildning av sväm- eller flyttäcke har minskat betydligt samt att 

energiförbrukning reduceras för omrörning och pumpning. Ett ton VS av den behandlade 

halmen kan säljas för 1100-1200 kr exkl. transport vilket gör extrudering produkten en 

tänkbar variant både för jordbruket och biogasindustrin (Odhner et al. 2015).  

I ett försök har det även visat att ammoniak som förbehandlingsmetod kan förbättra 

biogasutbytet. Förbehandlat vetehalms högsta biogasutbyte var 56 % högre än oförbehandlat 
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vetehalm. Den nådde upp till 625 ml/Ng VS. De optimala förbehandlingsbetingelserna var 

51,0°C, 14,8 % ammoniakkoncentration och 27,0 h uppehållstid (Li et al 2015).  

Det utfördes även en experimentell undersökning på hydrolys av obehandlad, NaOH samt 

hydrotermiska förbehandlade vetehalm. Undersökningen fördes ut vid 37°C (mesofil 

temperatur) och substratkoncentrationen upprätthölls vid 4,45 % VS (44,5 g VS/L). Två typer 

av förbehandlingar användes, NaOH samt hydrotermisk följt av tillsats av NaOH. Vid NaOH 

förbehandling tillsattes 0,80 g av pulvriserad NaOH  (97,0 % renhet) till 20,0 g av ugnstorkad 

vetehalm följt av tillsats med 10,0 % vatten. De förbehandlade substraten förvarades i 120 h 

(5 dagar) vid 37°C. Hydrotermisk förbehandling genomfördes vid 200° C och 10 min 

uppehållstid. Studien visade att obehandlat vete halm genererade 78,4 L/kg VS metan och 

188,4 L/kg VS biogas. Den NaOH förbehandlade vetehalmen gav specifik metan 165,9 L/kg 

VS och biogas 353,2 L / kg VSA specifik metan och biogasproduktion från hydrotermisk 

förbehandlad vetehalm var på 94,1 L/kg VSA respektive 205,7 L/kg VSA (Chandra et al. 

2012).  

Jämfört med obehandlad vetehalm producerade det NaOH förbehandlade substratet 87,5% 

högre biogasproduktion och 111,6 % högre produktion av metan och det hydrotermisk 

förbehandlade substratet hade 9,2 % respektive 20,0 %  högre  biogas- och metanproduktion 

(Chandra et al. 2012).   

I ett annat studie resonerar forskarna, efter att har analyserat sex olika vetehalm för biobränsle 

produktion att användning av vetehalm för biogasproduktion eller för flerbränsle produktion 

var effektivare processer jämfört med mono-bränsle produktion till exempel bioetanol där 

fermentering endast sker av hexoser. Bioetanol, bioväte och biogas producerade av vetehalm 

hydrotermiskt löste till en cellulosarik fiberfraktion och en hemicellulosa rik vätskefraktion 

(hydrolysat). Jäsning av hydrolysat producerade178,0 ml-H2/g-socker samt enzymatisk 

hydrolys av och efterföljande jäsning av cellulosa gav 0,41 g etanol/g-glukos. Därefter både 

utflödena från bio väte och bio etanol processerna används vidare för metan produktion med 

utbytet av 0,381 och 0,324 m
3
/kg VS respektive. Vilket innebär att flera biobränslen 

produktion från vetehalm kan vara ett ekonomiskt tillvägagångssätt för användning av 

biomassa (Kaparaju et al. 2009).  

Enligt (Odhner et al 2015) är rötningstekniken för halm i verklig skala obeprövad i Sverige 

jämförelsevis med t.ex. Tyskland och Danmark. Och för att öka gasutbytet behövs olika 

förbehandlingstekniker för halm som ångexplosion, brikettering eller pelletering, men 

förbehandlings avgifter är höga och kan i vissa fall överskrida värdet på det ökade gasutbytet. 

Nedan i tabell 11, refereras metanutbyte från olika metoder och källor (Odhner et al. 2015). 

Tabell 11 Metanproduktionen från vetehalm vid olika förbehandlingsmetoder 

substrat CH4 L/kg (VS) Behandlings 
metod 

källa 

vete halm 78,4 obehandlat (Chandra et al. 
2012) 

vetehalm 165,9 NaOH 
förbehandling  

(Chandra et al. 
2012) 
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vetehalm 94,1 Hydrotermisk 
förbehandling 

(Chandra et al. 
2012) 

vetehalm 297 obehandlat (Kaparaju et al. 
2009) 

vetehalm 396 Hydrotermisk 
förbehandling 

(Kaparaju et al. 
2009) 

 

Etanol  

Bioetanolproduktion är en möjlig användning av vetehalm. Men svårnedbrytbara kolhydrater 

i lignocellulosan måste förbehandlas. Många olika typer av förbehandling metoder har 

undersökts under senaste åren med siktet på att komma fram till en ideal förbehandling metod 

som kan leda till högt sockerutbyte, undvika kolhydratförluster och bildning av hämmande 

föreningarna, har hög nedbrytning av cellulosan, och är lönsamt. Förbehandlingsmetoderna 

effektivitet skiljer sig från den fysisks såsom mekanisk finfördelning som minskar cellulosa 

kristallinitet, Kemiska metoder, såsom alkali organosolv metoden och ozonolys, samt 

fysikalisk-kemiska metoden ammoniak fiber explosion som är ett effektivt sätt för lignin 

löslighet. Och syra förbehandling som använder olika syror såsom svavelsyra, saltsyra, 

fosforsyra och salpetersyra samt fysikalisk förbehandling såsom ånga explosion, 

våt oxidation och svag-syra förbehandling, som har visat sig verkar effektivt på 

hemicellulosa fraktionen. 

Eftersom vetehalm innehåller en stor mängd xylos användes den , genetiskt modifierade 

stammen TMB3400 av  S. cerevisiae vid fermenteringen. Under försöket producerades 

bioetanol från förbehandlat vetehalm med ångbehandling samtidigt som vetestärkelse tillsätts 

(helt försockrat eller fermenterat vetemjöl). Etanolutbytet var 92 % efter fermenteringen. En 

blandning av vetehalm och försockrat vetemjöl har visat sig vara ett bra substrat för både 1G 

och 2G etanolproduktion (Erdei 2013). 

Några forskare har granskat framstegen inom förbehandling, hydrolys och fermentering av 

vetehalm. Efter enzymatisk hydrolys av vetehalm ökade sockerutbyte från 74 till 99,6 % av 

det teoretiskt maximala, och etanolutbytet gick från 65 % till 99 % av det teoretiska värdet. 

De bästa resultaten med avseende på etanolsutbyte, koncentration och produktivitet erhölls 

med nativ S.cerevisiae.  Även andra rekombinanta bakterier och jäst visade lovande resultat. 

Vetehalm kan på kort sikt vara ett effektivt och lönsamt substrat för bioetanolproduktion 

(Talebnia et al. 2010).  

Andra forskare rekommenderar delignifiering av vetehalm innan hydrolys och jäsning. 

Delignifiering av vetehalm sker genom att använda en 4: 1 blandning av 95 % etanol och 65 

% HNO3. Denna kemiska förbehandling förstör den molekylära strukturen, vilket resulterar i 

ökande etanolutbyte. Ligninborttagandet underlättar enzymatisk hydrolys genom att öka 

mängden sockerarter och etanolproduktion per g i jämförelse med obehandlad vetehalm. 

Denna metod ökar effektiviteten av enzymatisk hydrolys vilket leder till en ökning av glukos 

koncentrationen upp till fyra gånger jämfört med obehandlad halm och etanolutbytet ökas 

trefaldigt (Smuga-Kogut et al. 2015).  
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Andra tillämpningar  

Det finns en studie där hemicellulosa har isolerats från delignifierat vetehalm och dess 

pyrolysprodukter vid olika temperaturer. Dessa substrat undersöktes genom py-GC/MS. 

Undersökningen visade att de flyktiga produkterna varierade kraftigt och nedbrytandet av 

hemicellulosa väsentligen skedde mellan 190 och 350°C och bildade en 24 vikt% rest vid 

700°C. Olika produkter producerades men de viktigaste var koloxid, 2-furaldehyd, ättiksyra, 

cyklopenten-1-on-derivat och små mängder av aromatiska föreningar, som är användbara 

kemikalier (Peng & Wu 2010).   

Det utfördes en studie på effekterna av syra koncentration, temperatur, flytande: fast 

förhållande och reaktionstiden på produktionen av levulinsyra från vetehalm. Metoden som 

används kallas svars yta metodik och de optimala förutsättningar var 209,3°C, 3,5 % 

syrakoncentration, 15,6 förhållande flytande: fast och 37,6 min reaktionstid som gav  19,86 % 

utbyte av levulinsyra. Levulinsyra är en mångsidig kortkedjig fettsyra med en karbonylgrupp 

och en sur karboxylgrupp. Det är en viktigt kemikalie och kan används som baskemikalie för 

produktionen av massa produkter såsom djurfoder, textilfärg, beläggningsmaterial, 

frostskyddsvätska, lösningsmedel, livsmedel smakämne och farmaceutiska föreningar(Chang 

et al. 2007).  

Cellulosananofiber har framställts från vetehalm med hjälp av en kemomekanisk teknik 

(kemisk behandling, följt av mekanisk behandling). Nano-fibrer från vetehalm  har diametrar 

inom området från 10 till 80 nm och längder av några tusen nm. vetehalm nano-fibrer 

innehållet av cellulosa ökades från 43 % till 84 %, Kristalliniteten ökades med 35 % och 

Nedbrytningstemperaturen nått över 290°C. Vetehalms nano-fibrer innehållet av cellulosa är 

lovande för användning i armerad tillverkning av biokompositer inom t.ex. inom flyg, bil och 

medicinska tillämpningar (Alemdar & Mohini 2008).  

Andra producerade bärnstenssyra genom en biobehandling som kombinerar cellulosahydrolys 

och fermentering, med användning av en cellulolytisk bakterie tillsammans med obehandlad 

vetehalm. De använde Fibrobacter succinogenes S85 som är en Gram-negativ cellulolytisk 

vommen bakterie som omvandlar cellulosa till cellobios och glukos och jäser den till succinat 

och acetat.  Det stora innehållet av både mineral och cellulosa indikerar att vetehalm kan vara 

ett bra substrat för bärnstenssyra produktion. Denna syra har ett brett spektrum av industriella 

tillämpningar såsom källa till livsmedel, läkemedel, tensider, skumdämpande medel, 

polymerer, färger, kosmetika, och andra tillämpningar (Li et al. 2010). 

3.3.4 Sammanfattning av vetehalm 

Ett flertal bioraffinaderikoncept har införts under senaste tiden som en effektiv och 

ekonomiskt lösning för användning av förnybara råmaterial som substrat för produktion av 

högvärdiga produkter. Vetehalm som är ett lignocellulosabaserat material kan omvandlas till 

en mängd av värdefulla produkter såsom energi och kemiska produkter. 

 För att kunna producera olika produkter av vetehalm måste dess innehåll av sockerpolymerer 

brytas ner till enskilda sockermolekyler. Men omvandlingen av lignocellulosa till sockerarter 

är inte så lätt och kräver olika behandlings metoder. 
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Nuförtiden finns många sektorer som har stort behov av mer biomassa som inte konkurrerar 

med andra tillämpningar och användningar. Biogasindustrin är en av dem, efterfrågan på 

biogas och brist på lämpliga biogassubstrat aktualiserar frågan om att integrera jordbruket 

restprodukter inom energi-systemet. Användande av vetehalm för biogasproduktion skulle 

kunna leda till en ökning av biogasproduktionen.  

En hög C/N kvot, höga TS halter samt den lignocelluloshaltiga strukturen ger vetehalm en låg 

biologisk nedbrytbarhet vilket leder till längre retentionstid och lägre biogasutbyte under 

rötning. Men förbehandling av halm resulterar i en ökning av reaktionsytan, minskning av 

kristallinitet och polymerisation vilket underlättar den enzymatiska hydrolysen och snabbar på 

nedbrytningen och biogasproduktionen. 

Den stora andelen av vetehalm plöjs ner efter skördesäsongen samt en stor del används som 

djurfoder och strömedel. Halm används vanligast för bränsleändamål men att bränna halm, 

som har lågt effektivt värmevärde och är svårt att hantera under förbränningsprocessen, är 

ingen bra tillämpning. Möjliga åtgärder för att förädla halmen och använda den i nya 

praktiska användningar bör därför studeras mer djupgående. 

3.4 Spannmål baserad drank 

3.4.1 Produktion och egenskaper  

 

I Sverige finns flera producenter som tillverkar etanol. Två av dem som huvudsakligen 

använder spannmål och då främst vete är Lantmännen Agroetanol i Norrköping (Lantmännen 

Agroetanol 2016b) och The Absolut Company (Bengt Ahlstrand 2016)
4
. 

Årligen produceras ca 200 000 ton proteinfoder (drank) som biprodukt vid tillverkning av 

drivmedelsetanol av Lantmännen Agroetanol i Norrköping. Produktionen baseras på 600 000 

ton spannmål (huvudsakligen vete)(Lantmännen Agroetanol 2016b). Enligt Bengt Elvstrand 

produceras det årligen 350-400 000  ton (drank) som biprodukt vid sprittillverkningen av The 

Absolut Company. 

 

Den etanolfria restprodukten är en stärkelsefattig och proteinrik råvara med lågt pH värde 

som ger en god hållbarhet. Dranken har två olika begrepp, primär- och sekundärdrank. Den 

ordinära dranken i både våt och torr form är en primär drank. Den blir en sekundär drank efter 

hydrolysen av kvarstående cellulosa och hemicellulosa med utspädd svavelsyra och värme i 

en sekundär process följde av jäsning i en sekundär jäsning för att öka etanol utbytet med 

ungefär 13 % jämfört med den ursprungliga etanols produktion processen. Svagsyra-

behandling av primära dranken ökar inte bara etanolutbytet bara utan förbättrar även 

fodervärdet i den producerade sekundärdranken (Bernesson & Strid 2011).  

 

                                                 
4
 Bengt Elvstrand Manager Logistik Grain and Stillage vid The Absolut Company AB; Tel: 

+46 (0)44 28 82 82; Mobil +46(0)766–416473; E-post: Bengt.Elvstrand@pernod-ricard.com; 

den 11 -04- 2016 

 

mailto:Bengt.Elvstrand@pernod-ricard.com
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DDGS (Dried Distiller’s Grain with Solubles) kallas den torra primära dranken och DGS 

(Distiller’s Grain with Solubles) kallas den blöta formen. eDDGS (enhanced Dried Distiller’s 

Grain with Solubles)och eDGS (enhanced Distiller’s Grain with Solubles) kallas den torra 

respektive blöta sekundära dranken (Bernesson & Strid 2011).  

 

Vetedranken från Lantmännen Agroetanol i Norrköping produceras i två former, våt form 

(flytande med 10-25 % TS) och i torr form med 90 % TS(Lantmännen Agroetanol 2016a). 

Det är en proteinrik vara och näringsinnehållet visas i tabell13. Den torra formen säljs som 

torr pelleterad vara med namnet Agrow Drank™ 90 medan den blöta formen säljs i flytande 

form med namnet Agrow Drank™ 10 och Agrow Drank™ 27(Lantmännen Agroetanol 

2016a).  Enligt Elisabeth Erichsen
5
 från Agroetanol är priset på dranken är varierande 

beroende på marknaden och priset är 200,500 och 1700 kr/ton för Agrow Drank™ 10, Agrow 

Drank™ 27 Agrow Drank™ 90 respektive.  

 

Vetedranken från The Absolut Company är i blöt form och har TS-halt på ungefär 8-8,5 % 

vilket utgör den till ett pumpbart substrat. Den har högt innehåll av råprotein och neutral 

detergent fiber NDF. Sammansättningen visas i tabell 12. När dranken lämnar destilleriet 

håller den en temperatur kring 25°C pH 3,9 och priset är 48 kr/ton (The Absolut Company 

2016). Dranken levereras huvudsakligen till nöt- och grisbesättningar i Skåne, Blekinge och 

södra Halland. Drank är ett proteinfoder med lågt TS och det vore slöseri att köra den direkt 

till biogas, och elda går inte eftersom den är blöt (Bengt elstrand 2016).  

Tabell 12 Sammansättningen av drank (Lantmännen Agroetanol 2016a) och enligt(Bengt elstrand 2016). 

 Agrodrank 

90(DDGS) 

Norrköping 

Agrodrank 27 

Norrköping 

Agrodrank10 

Norrköping 

Färskdrank 

frånThe 

Absolut 

Company  

Råprotein, g 319 347 345 390 

EPD, % 55 55 55  

Effektivt protein, 190 191 190  

Lysin, g 5,5 7,6 7,3 13 

Metionin, g 4,6 4,9 4,8 6 

Cystein+cystin,g 5,8 6,4 8,3 8,5 

Treonin, g 9,6 11 11,5 12 

Stärkelse, g 18 31 31  

NDF, g 314 115 115 400 

EFD, % 49 49 49  

Effektiv fiber, g 154 56 56  

Växttråd, g 74 36 36 100 

Råfett, g 69 61 54 68 

LLKH, g 189 365 374  

Aska, g 64 81 81 52,5 

                                                 
5
 Elisabeth Erichsen på Lantmännen Agroetanol, tel. 010-556 14 47; e-post: 

elisabeth.erichsen@lantmannen.com 
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Kalcium, g 0,8 1 1,2 2,5 

Fosfor, g 8,8 12,5 11,8 9,4 

Magnesium, g 2,9 4,4 4,3 3 

Natrium, g 5,9 5,7 7,6 2 

Kalium, g 13 17,8 16 11 

Energi, MJ (nötkreatur) 13,7 13,5 13,5 13,6 

Energi, MJ (svin) 11,1 11,1 11,1 11,9 

AAT, g 114 118 118 120 

PBV, g 163 179 179 185 

     

 

3.4.2 Miljöpåverkan 

Det har utförts en livscykelanalys studie på fem foderstater och agrodrank var en av dem. De 

har undersökt vilken miljöpåverkan fodervalet har för mjölkproduktionen på 100 kor i Västra 

Götaland. Fodrets produktion och djurens omsättning av fodret var utgångspunkter. 

Miljöpåverkan varierade stort mellan foderalternativen men från agrodrank var det 

foderproduktion och transport som stod för en betydande andel av växthus- och försurande 

gaser. Djurens omsättning av fodret gav mer kontroll för utsläpp av metan från djurens 

fodersmältning och gav höga halter av fosfor, kväve i gödseln som kan vara resultatet av 

användning av protein och fosforrik foder (Wallman et al. 2010). 

3.4.3 Tillämpningar  

Spannmålsdrank används i grundfallet som foder men kan även användas till andra ändamål 

som t.ex. biogasråvara, gödselmedel eller bränsle (Bernesson & Strid 2011). 

 

Djurfoder  

Drankens protein, växtfiber och fett innehåll gör den till ett attraktivt fodermedel för olika 

djurslag. (främst nötkreatur, grisar, hästar och fjäderfän ). Den kan ersätta eller kombinera 

proteinfodermedel, t.ex. sojamjöl (Bernesson & Strid 2011). 

 

I en studie av Bertilsson (2007) där han ersatte den traditionella proteinkompletteringen i 

form av soja med agrodrank (15 % i genom-snitt 1.1 kg TS Agrodrank av kraftfodret) och 

rapsprodukter i mjölkkors foderstater. Försöket gick på 48 mjölkkor i olika ålder under 13 

veckors försöksperiod visade att det inte finns någon skillnad i mjölkavkastning som var 35 

kg (energikorrigerad mjölk) ECM per ko och dag mellan de två grupperna (Bertilsson 2006-

2007). 

 

Försök som utfördes på Götala nöt- och lammköttscentrum, SLU Skara uppvisade att 

Agrodrank kan ersätta sojamjöl som proteinkälla (Johansson et al 2012). Skillnaden mellan 

första och andra året var att vid första året visade inte studiet stora skillnader i foderintag och 

tillväxt till skillnad från andra året som gav högre tillväxt hos kalvarna. 

(Lindberg 2008) har undersökt tillväxt hos unghästar (18-22 månader) på Bollerups 

Lantbruksinstitut Naturbruksgymnasium där sojamjöl ersatts av torkad drank som 
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proteinkälla. Studien visade att torkad vetedrank inte ger negativa påverkningar i foderintag, 

tillväxt och kroppsutveckling. 

 

Grisar kan inte framställa sina egna aminosyror vilket leder till ett stort behov av protein i 

deras foder. Vetedrankens begränsade innehåll av aminosyran lysin ger kompletterings behov 

av andra proteinkällor. Till grisar kan 10-20 % av vetedrank ingå i foderstaten men endast för 

suggor kan vetedranken vara den enda proteinkällan pga. deras lägre proteinbehov. Medan 

smågrisar är det inte säkert att de äter foder som innehåller vetedrank pga. fodrets smak 

(Bernesson & Strid 2011). 

 Till fjäderfä kan vetedrank blandas in i upp till 10 % i foderstaten. Drankens höga råprotein 

innehåll och dess bra aminosyraprofil gör det till ett tänkbart fodermedel att utfodra fjäderfä 

med. Torr drank klarar fjäderfä till en viss mängd att blandas i fodret men mer än ca 20 % ger 

blöt och kladdig gödsel. Troligen är närvaron av vissa olösliga fibrer, t.ex. pentosaner, som 

framställer till problem genom att den försämrar energin nedbrytbarheten samt har negativt 

påverkan på födoämnens fysikokemiska egenskaper vilket orsaker en högre tarmpassage. 

Tillsättning av någon kolhydratspjälkande enzymer kan vara den eventuella lösningen till 

detta problem. Blöt drank har inte utfodrats till samt Inblandning ökning av sekundärdrank 

med ca 15-20 % i fodret ger minskning ca 6 % i tillväxten eftersom essentiella aminosyror 

innehåll, såsom lysin och metionin är lägre jämfört med primära dranken (Bernesson & Strid 

2011).  

Etanol 

Mängden etanol från spannmål kan ökas om cellulosa, hemicellulosa och fiber i 

restprodukterna kan utnyttjas för etanol tillverkning. Detta kan göra etanolproduktions- 

processen mer lönsamt eftersom etanol är mycket mer värd än vad dranken är. Det finns olika 

förbehandlingsmetoder för omvandling av cellulosa och hemicellulosa till jäsbara sockerarter. 

De mest använda metoder är värmebehandling med s.k. ångexplosion, värmebehandling med 

hett vatten, ammoniakbehandling och med svagsyra behandling genom användning av 

utspädd svavelsyra eller svaveldioxid. Vid hydrolysen av fiberpolysackarider bildas 

inhiberande ämnen som är toxiska för de etanolproducerande mikroorganismerna på 2-5 

gånger mer än vid hydrolys av stärkelse. Furfural och 5-hydroxi-metyl-2-furaldehyd är de 

vanligaste inhibitorar som bildas vid hydrolysen där pentoser bryts ner till furfural och 

Hexoser bryts ner till HMF. Det bildas även andra oönskade produkter som har inhiberande 

verkan såsom ättiksyra, myrsyra, mjölksyra, glycerol och acetaldehyd (Bernesson & Strid 

2011).  

Forskare vid Högskolan i Borås har utfört ett arbete där  trådsvampar, inklusive en 

Zygomycete och fyra Ascomycetes stammar av livsmedelskvalitet odlades på vetebaserade 

tunn drank med 9 % TS. Svamparna N. intermedia, A. oryzae och Rhizopus sp bedömdes ha 

en hög potential för att användas i den industriella etanolproduktionen. Utöver etanol  

resulterade odlingen av svamparna i en stor  proteinrik biomassaproduktion samt att halten 

mjölksyra och glycerol minskade i dranken. Inkludering av N. intermedia i en industriell 

etanolproduktionsprocess med en kapacitet på 200,000 m
3
 etanol/år leder till en extra 

etanolproduktion på 11,000 m
3
/år och högkvalitet biomassa som kan anses lämplig för 

foderändamål som till exempel fiskfoder (Ferreira et al. 2014).  

I ett annat arbete användes en 2-meter hög bubbelkolonn med en kapacitet på 26 L. Under 

försöket växte svampen Neurospora intermedia  i tunn drank och det utvanns upp till 5 g/L 
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etanol och 4 g/L av biomassa. En förbättring med 5,5 % på etanolproduktionen samt biomassa 

på cirka 6300 ton kan uppnås vid en anläggning med kapacitet på 200 000 m
3
 etanol per år 

(Ferreira et al. 2015).  

Det finns forskare som befann att Z mobilis ZM4 (pZB5) är ett lämpligt alternativ för jäsning 

av drank samt att utspädd syra hydrolys (H2SO4) är en effektiv metod för hydrolys av 

hemicellulosa fraktionen av vetedrank före jäsningen. Omvandlingen av olösliga kolhydrater 

(hemicellulosa och cellulosa) som utgör ca 50 % av de totala komponenterna i vetedranken 

till jäsbara sockerarter och sedan till etanol kan öka processens lönsamhet. Under hydrolysen 

producerade 18 g/L xylos, 11,5 g/L arabinos och 6,5 g/L glukos från 120 g/L dranken. 

Glukosmängden ökades med upp till 61 % med extra enzymhydrolys. Jäsning av hydrolysatet  

i 70 h med rekombinanta  Zymomonas mobilis ZM4 (pZB5) som kompletterades med10 g/L 

glukos gav 11 g/L etanol med en resterande xylos 12 g/L. Etanol producering ökades till 28 

g/L samt  resterande xylos minskades till 2,6 g/L genom komplettering av hydrolysatet med 5 

g/L jästextrakt och 40 g/L glukos (Davis et al. 2005).  

Biogas   

Biproduktshanteringen är en viktig faktor vid spannmål baserad etanol produktion från ett 

ekonomisk, energisk och miljömässig perspektiv. Samproduktion av biodrivmedel och andra 

energibärare som el eller värme m.m. kan öka det totala nettoenergiutbytet per hektar 

åkermark. 

Drank är ett rötbart organiskt material med ca 10 % TS. Det låga torrsubstrat (som innehåller 

10 % TS och ca. 90 % vatten), gör substratet pumpbart och passande för biogasproduktion i 

kontinuerlig rötningsprocess. Hydrolysen av substraten är det hastighetsbestämmande steget i 

processen. Protein är lätt hydrolyserat av anaeroba bakterier men däremot är hydrolysen av 

cellulosa och hemicellulosa långsam vilket beror på molekylstrukturen. Fettet bryts också ner 

långsamt. 

Rötningen av drank är ett intressant alternativ då den inte behöver torkas, något som är 

nödvändigt vid foderproduktion. Detta förbättrar följaktligen energibalansen för hela 

etanolproduktionen jämfört med att använda dranken till foderproduktion. Men vid storskalig 

etanolproduktion bildas stora rötrestmängder och detta är ett problem som kräver stora 

spridningsområden och ganska långa transportsträckor.  

 Energin som krävsvid drivning av rötningsprocessen av drank utgör ca 10-15 % av den 

använda energin vid drank torkning.  Energiutbytet vid etanol tillverkning kan ökas med 35-

40 % genom en kombination mellan jäsning av spannmål och drank rötning, jämfört med bara 

jäsning till etanol. Detta medför till att vid en sådan kombination kan omvandlas ca 75 % av 

spannmålens energiinnehåll till biodrivmedel, jämfört med bara jäsning till etanol där cirka 55 

% av spannmålens energiinnehåll omvandlas till etanol (Bernesson & Strid 2011).  

 

Det finns en studie som har visat att om hälften av den producerade dranken rötas och den 

andra hälften används för foder produktion kan energikvoten ökas från 2,32 till 2,59 

(Energikvoten är kvoten mellan den insatta energimängden och det producerade drivmedlets 

energiinnehåll). En hög energikvot påvisar att en stor energi mängd transformeras i 

förhållande till den som förbrukas (Ahlgren et al. 2010). 
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Rötning av dranken som enda substrat är inte möjligt enligt Westerholm et al (2012). Dranken 

analyserades i fem mesofila laboratorieskala försök och resultaten visade tydliga tecken på 

instabilitet. Samrötnings av dranken med stallgödsel gav bättre processtabilitet och biogas 

produktivitet samt högre metanutbyte. Processtabilisering vid  tillförsel av gödsel från 

nötkreatur indikerar att dranken inte täcker hela mikroorganismernas behov av näringsämnen 

och mineraler.  

I en annan studie undersöktes effekten av komplettering med spårämnena Co och Ni vid 

drankrötning i tankreaktorer. Användningen av svavelsyra under etanolfermenteringen 

orsaker höga halter av sulfat i dranken detta  orsaker dålig tillgång på Co och Ni vilket 

inverkar negativt processens stabilitet och metanproduktionen. Resultaten av studien visar att 

den lämpligaste lösningen till detta problem är genom spårämneskomplettering (Gustavsson, 

Svensson & Karlsson 2011).  

Andra tillämpningar  

 

Sammansättningen av vetedrank ger den en potential för tillverkning av olika kemikalier med 

lägre molekylvikt som ketoner och andra mindre attraktiva alternativ för användning av 

dranken som eldning och som gödselmedel mm.  

 

Det finns praktiskt taget inga studier som har provat eldning av drank därför identifiering av 

problem som kan uppstå vid drank eldning har gått med hänsyn till bränslen som på olika sätt 

liknar drank t.ex. rapsexpeller. Drankens effektiva värmevärde är 17,5 MJ/kg. 

 

Drank kan användas som bränsle antingen blöt eller torkad. Blöt drank kan eldas i pannor för 

fuktiga bränslen tillsammans med t.ex. färsk flis och hushållssopor. Torr drank med 90 % TS 

och är i pelleterad form går att eldas i pannor som är lämpliga för pellets och flis förbränning. 

Vid eldning av dranken fås aska med låg smältpunkt fram pga. högt innehåll av alkalimetaller. 

Askan bildas i ganska stora mängder (ca 5 % av TS) och den har låg smältpunkt vilket gör att 

askan lätt sintrar i eldningspannan. Höga halter av klor och svavel kan orsaka korrosion och 

dessutom är risken stor för höga kväveoxidemissionerna pga. det höga kväveinnehållet (ca 5 

% av TS). Dessa ämnen koncentreras vid sekundärjäsningsprocessen när en stor andel av 

cellulosan och hemicellulosan utnyttjas för etanol produktion. 

  

Tillsättning av kalkmineral vid eldning eller sameldning kan vara möjliga sätt för att minska 

problemen vid drank förbränning (Bernesson & Strid 2011).  

 

Om drank ska används som gödsel ska den räknas som ett långtidsverkande organiskt 

gödselmedel som tyder på att upptagning av kväve sker under längre del av växtperioden. 

 

Ifall vetedrank används som gödselmedel visar beräkningarna att innehållet av primära 

vetedrank utgörs av ca 5,7 % kväve, 0,8-1,5 % fosfor och 0,9-1,9 % kalium i torrsubstans och 

organiskt bundna kvävet frigörs. 

 

Samt beräkningar för sekundärdrank visar att den troligen innehåller ca 7,4 % kväve,1,0-2,0 

% fosfor och 1,2-2,4 % kalium. samt ca 0,8 % svavel, 0,2- 

0,6 % klor, 0,2-0,6 % natrium, 0,1-0,4 % kalcium och ca 0,4 % magnesium baserat på 

torrsubstans.  
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 Det är inte bara vetedrank som användes som gödsel utan askan efter förbränning kan också 

användas som gödselmedel(Bernesson & Strid 2011).  

 

Producering av organiska kemikalier med lägre molekylvikt såsom alifatiska ketoner är 

möjligt från vetedrank. Drankens sammansättning, alltså höga protein halten samt 

svårnedbrytbar kolhydrater gör den ett lämpligt substrat för kemikali produktion. 

Framställning av alifatiska ketoner sker genom en tvåstegsprocess av hydrotermisk 

behandling, följt av katalytisk reaktion (Dieni et al. 2013).  

3.4.4 Sammanfattning av spannmål baserad drank   

 

I Sverige finns två producenter som tillverkar etanol baserat på spannmål huvudsakligen vete, 

Lantmännen Agroetanol i Norrköping och The Absolut Company.  

Årligen produceras 200 000 ton proteinfoder (drank)som biprodukt vid drivmedelsetanol 

tillverkning av Lantmännen Agroetanol i Norrköping. 350-400 000  ton (drank) produceras 

som biprodukt vid sprittillverkningen av The Absolut Company.  

 

Priset på drank är varierande beroende på spannmåls- och sojamjölspriserna. 

Drank används huvudsakligen som foder, alternativt kan dranken torkas och förbrännas, rötas, 

eller används för tillverkning av olika kemikalier med lägre molekylvikt. 

 

Foderstaten för idisslare som får och nötkreatur kan till stor del bestå av vetedrank men för 

grisar och fjäderfä bör innehållet av drank inte vara mer än 10 %. 

 

Rötningen av drank är ett intressant alternativ där den är ett rötbart organiskt material och den 

låga torrhalten på ca 10 % gör materialet pumpbart.  

 

Rötning av drank till biogas kan förbättra energieffektiviteten i etanolframställningen istället 

av att torkas till djurfoder 

 

Det finns i praktiskt taget inga studier som har provat eldning av drank, men några författare 

har beräknat från data på ett jämförelse sätt mellan drank sammansättning och egenskaper 

med liknande bränsle t.ex. rapsexpeller vetekärnor.  

 

Aningen torr eller blöt drank går att användas som bränsle men eldningsprocess är beroende 

på eldningsutrustningen. Det går att elda blött drank i pannor för fuktiga bränslen förbränning, 

t.ex. hushållssopor och färsk flis. Det är även möjligt att elda blött drank där slam med 80 % i 

fukthalt i fluidiserad bädd pannor.  

 

Det är möjligt att elda torr drank med 90 % TS, i pelleterad form i pannor som är lämpliga för 

flis och pellets förbränning. 
 

Fjäder  

3.4.5 Produktion och egenskaper  
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Under året 2015 slaktades totalt 142 800 ton fjäderfä i Sverige där kyckling motsvarar 95 %. 

Slakten har ökat med 7 % jämfört med 2014 och med 19 % jämfört med 2010 (Statistiska 

centralbyrån 2016a). Fjäder står upp till 5-7 % av vikten av en mogen kyckling (Gessesse et 

al. 2003). Vilket tyder på att genereringen av fjäderavfall årligen kan uppskattas till ca 7000-

9000 ton.  

Huvudkomponenten i fjädrar är proteiner som utgör ca 90-95 %, och resten består av lipider 

ca 5-10 % (tabell 13). Den viktigaste komponenten i proteinet är keratin som är ett fibröst, 

olösligt protein med hög strukturell stabilitet. Den höga strukturella stabiliteten bildas tack 

vare ett relativt högt cysteininnehåll vilket bildar tvärbindningar mellan cystein disulfid och 

andra bindningar (vätebindningar och hydrofoba interaktioner) (Forgács 2012).   

Tabell 13 Kemisk sammansättning av kyckling fjäder (Xia et al. 2012) 

COD v/v TS 1,20 ± 0,02 

TS (TS, %) 94,7 ± 0,44 

Organiska material % TS 99,2 ± 0,69 

Fett % TS 2,79 ± 0,032 

Råprotein % TS 92,0 ± 0,48 

Keratin % TS 82,8 ± 0,51 

 

Fågelfjädrars keratin är β-keratin och strukturen består av 41 % α-helix och 38 % β-struktur 

och 21 % störda regioner. α-helix är en högervriden spiral med 3,6 aminosyror per varv, 

polypeptidkedjan består av 4 till 40 rester där vätebindningar bildas vid var fjärde 

aminosyrarest. β-strukturer bildas när flera polypeptidkedjor överlappar varandra parallellt 

eller antiparallellt med vätebindningar mellan de olika polypeptidkedjorna (Forgács 2012). 

Figur 3 visar en schematisk modell av α-helix och β-struktur. 



33 

 

Figur 3 Sschematisk modell av α-helix och β-struktur(Bionumbers.org 2016) 

Proteinet i fjäder består av olika aminosyror. Fjädrar har ett högt innehåll av cystein , serin 

och prolin, samt  vissa  sura aminosyror  såsom glutaminsyra, men de har lågt innehåll av 

vissa essentiella aminosyror såsom metionin , histidin och lysin, se tabellen 14 (Forgács 

2012). 

Det höga innehållet av cystein och den sekundära strukturen är två avgörande egenskaper på 

fjäderns fysikaliska och kemiska egenskaper.  Det gör fjädrarna olösliga i vatten,svaga syror 

och alkalier samt att de är svåra att brytas ned med de flesta proteaser (Forgács 2012). 
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Tabell 14 protein och huvudaminosyror (g/kg) som förekommer i fjäder (Forgács 
2012). 

protein och huvud 
aminosyror (g/kg) 

1 2 

Protein 922 948 

Alanin 28,8 25,6 

Glycin 51,8 41,7 

Isoleucin 39,4 20,8 

Leucin 56,9 56 

Valin 53 37 

Fenylalanin 34,6 19,9 

Arginin 67,6 60,7 

Histidin 2,3 2,8 

Lysin 15,4 20,9 

Asparaginsyra 41,8 45,5 

Glutaminsyra 82,2 108 

Serin 87,3 69,2 

Treonin 34,5 75,8 

Prolin 73,9 40 

Cystein 65,8 57,8 

Metionin 7,1 2,8 

 

 

3.4.6 Miljöpåverkan   
 

Fjäderfä biprodukter t.ex. förorenade fjädrar kan innehålla upp till 100 olika arter av 

mikroorganismer, inklusive patogener (Mézes & Tamás 2015). Att uppskatta miljöeffekterna 

av fjädrarna är mycket svårt eftersom mängden publicerad litteratur är begränsad. 

3.4.7 Tillämpningar  
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 Fjäderproteinet keratin har hög strukturell stabilitet som gör den olöslig och ger den högt 

motstånd för proteolytiska mikrober. Fysikaliska, kemiska och biologiska förbehandlings 

metoder behövs för nedbrytning av detta protein. Keratinens biologiska nedbrytning sker av 

speciella proteaser så kallade keratinaser. Enzymatisk eller biologiska nedbrytning ger 

möjlighet för produktion av flera billiga produkter. Keratinolytic enzymer används i 

tvättmedel, medicinsk, kosmetika och läderindustrin; de kan också användas i 

prionnedbrytning och som pesticid (Mézes & Tamás 2015). 

Djurfoder  

 

Det höga proteininnehållet ger fjädern potential för användning som foder särskilt för svin 

och fjäderfä. Fjädernedbryningen i våmmen är låg ca 18 % därför behövs lämpliga 

förbehandlingsmetoder för att öka fjäder nedbrytbarheten och förvandla den till värdefullt 

foder. Dessa förbehandlingsmetoder kan indelas till två olika typer. Den första typen består av 

fysiska, termiska och kemiska bearbetningar som sker vid högt tryck eller hög temperatur och 

tillsättningen av alkali eller utspädd syra kan vara nödvändigt. Nackdelarna med den är att 

vissa aminosyror förstörs på grund av den höga värmen och metoden är även kostsam. I de 

biologiska metoderna  hydrolyseras proteinerna med hjälp av mikroorganismer som oftast 

består av svampar, men vissa bakterier används också.  Dessa förbehandlingsmetoder är 

miljövänliga och lönsamma (Forgács 2012). Fjäder från Sveriges fjäderfä slakteri går till 

Danmark där det hydrolyseras till fjädermjöl som används vidare för foder tillverkning 

(Widell 2013-2015) 

 

Biogas  

Fjädrar är proteinrika substrat men metanutbytet från fjäder är lågt, ca 0,18 Nm
3
/kg VS vilket 

bara motsvarar en tredjedel av det teoretiska utbytet på grund av keratinens starka och 

motståndskraftiga struktur. Därför har flertal förbehandlingsmetoder undersökts under de 

senaste åren för att förbättra fjädernedbryningen (Forgács 2012).  

Resultaten av en kemisk behandling av fjädrarna med kalciumhydroxid vid 150°C var att 80-

90 % av keratinet kunde nedbrytas och metanutbytet ökades till 0,40 Nm
3
/kg VS, vilket 

motsvarar 80 % av det teoretiska utbytet. Men den höga temperaturen och kemikalier 

användningen gör denna metod dyr och icke miljövänligt (Forgács et al. 2011)  

Vid en annan studie utvecklades ett två-stegssystem som kombinerar den biologiska 

nedbrytningen av keratin med en rekombinant Bacillus megaterium stam med biogas 

produktion. Denna studie visar en hög metanproduktion på 0,35 Nm
3
/kg torr fjädrar vilket 

motsvarar 80 % av det teoretiska värdet. Detta process är lönsamt och miljövänligt (Forgács 

et al. 2011). 

 

Vid en studie av samrötning av fjäder med organiska avfall undersöktes fjädrars långsiktiga 

effekter med och utan direkt tillsättning av alkaliska endopeptidas enzym. Direkt tillsättning 
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av enzymet tillsammans med fodret gav högt metan utbyte på 0,485 Nm3/kg VS och d och 

stabillitet i processen. Dålig nedbrytning av fjädrar och en minskning i metanproduktion 

observerades i kontrollreaktor. 

Denna studie visades att hårdare förbehandlings förhållanden för nedbrytning av keratin inte 

är nödvändig och långsiktig anaerob nedbrytning av fjäder med tillsats av alkaliska 

endopeptidas enzym gav högt metan och stabil process (Forgacs et al. 2013).  

 

(Xia et al. 2012) studerade biogasproduktionen genom samrötning av kycklingfjädrar med 

svingödsel eller slakterislam i två separata experiment.  Under försöket av de totala TS var 37 

% och 23 % obehandlade fjädrar sam rötades med svingödsel eller slakterislam vid 25°C. 

Kontrollreaktorer kördes samtidigt utan fjädertillsättning. Metanhalten analyserades och 

analysen visade en ökning i metanproduktion med 130 % och 110 % jämfört med svingödsel 

och slakteri slam. Obehandlade fjädrar kan brytas ned tillsammans med svingödsel eller 

slakterislam utan  negativ påverkan. Samrötning av fjädrar med svingödsel var mer effektivt 

jämfört med slakterislam, där en stor andel av fjädrar som blandades med svingödsel bröts 

ned medan mindre än hälften av fjädrarna sedimenterades kvar vid slakterislam och inte 

användes till metan produktion. Samrötning av kyckling fjädrar med svingödsel genererade 

mer energi och mindre rötrest vilket är en bra avfallsbehandlingsprocess (tabell 15). 

.  

Tabell 15. Metanproduktion av fjäder. 

substrat CH4 L/kg (VS) Behandlings 
metod 

källa 

Fjädrar 18 Obehandlat (Forgács 2012) 

Fjädrar 40 Kalciumhydroxid 
förbehandling 

(Forgács et al. 
2011) 

Fjäder med 
organiska avfall 

485 Direkt tillsättning 
av alkaliska 
endopeptidas 
enzymet 

(Forgacs et al. 
2013) 

 

 

Andra tillämpningar  

Andra värdefulla produkter kan framställas från fjäderfä keratinet såsom bioplaster och 

biodesel mm. Termoplastiska hartser kan framställas från fjäderfä fjäder genom keratin 

extrudering antingen i ren form eller med tillsättning av mjukgörare. Typen av mjukgörare har 

stor betydelse på framställda produktens mekaniska egenskaper eftersom den sänker 

smälttemperaturen och glasövergångstemperaturen. Olika mjukningsmedel kan används 

såsom dietyltartrat, propylenglykol, glycerol och etylenglykol, men de bästa mekaniska 

egenskaperna  såsom renhet, flytegenskaper, och plasticitet  erhålls vid användning  av 

etylenglykol (Ullah et al. 2011).  
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Biodiesel från fjäderfä fjäder kan bli bränsleresurs. Mängden fjäder avfall ökar och 

utnyttjandet av det för biodesel producering är möjligt. Fjäder innehåller ca 12 % fetthalt då 

kan extraheras vid ca 175 g fett från 1 kg kyckling fjäder. Biodieselutbytet var mellan 62-75 

% men syratalet (syra som föreligger i oljan) och den kinematiksa viskositeten var lite högre 

än lämpliga egenskaperna enligt ASTM (American Society for Testing and Materials) och 

europeiska standarder biodiesel kvalitet. Egenskaperna kan förbättras och Bio-diesel kan 

blandas med kommersiell diesel upp till 20 % (Karlapudi et al. 2015). 

3.4.8 Sammanfattning av fjäderfä fjäder  
 

Beräkning av mängden fjäderavfall  

0,07= 7 % av vikten av en mogen kyckling består av fjädrar  

142 800 ton fjäderfä slaktades år 2015  

0,07 *142 800= 9996 ton ==> ca 10000 ton fjäder  

Huvudsakliga komponenten i fjädrar är proteiner som utgör ca 90-95 % av fjäder 

sammansättning. Den viktigaste komponenten i proteinet är keratin som har hög strukturell 

stabilitet. 

Den kompakta keratin struktur gör fjädrarna olösliga i vatten, svaga syror och alkalier samt 

svårt att brytas ned av de flesta proteaser. Vilket ger behov av fysikaliska, kemiska och 

biologiska förbehandlings metoder. 

Fjädrar är ett proteinrikt substrat men med lågt metanutbyte  (ca 0,18 Nm
3
/kg VS) vilket 

motsvarar bara en tredjedel av det teoretiska utbytet. Metanutbytet fördubblades till ca 0,40 

Nm3 CH4/kg VS med hjälp av olika förbehandlingsmetoder.  

Det höga protein innehållet ger fjädern potentialen för användning som foder särskilt för svin 

och fjäderfä.  

Biodiesel från fjäderfä fjäder kan bli en bränsleresurs. Fjäder innehåller ca 12 % fetthalt och 

utnyttjandet av det för biodesel producering är möjligt. 

4. DISKUSSION  

En viktig utgångspunkt för att generera ett effektivt innovationsområde inom svårnedbrytbar 

bioråvaruförädling är att avgränsa områdets möjligheter och svårigheter. Flera 

bioraffinaderier har under den senaste tiden infört koncept som kan vara en genomförbar 

lösning för utnyttjande av lignocellulosa som råmaterial. Biomassan kan ersätta fossila 

resurser vid olika sammanhang såsom framställning av biodrivmedel, el och kemikalier. I 

många bioraffinaderier är det möjligt att producera en eller flera produkter i samma 

anläggning. 

 

Många olika material och produkter som kan tillverkas av de utvalda substraten som har 

föreslagits av flera forskare är listade i rapporten. Bland dessa finns energiprodukter som 
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drivmedel och värme, djurfoder, fiber och organiska syror. Valet av de viktigaste förnybara 

produkterna som kan tillverkas av biomassan kräver prioritering. När restprodukterna används 

för t.ex. biodrivmedelsproduktion ger det stora fördelar i energiåtervinningen, recirkulering av 

växtnäringsämnen och minskning av miljöapåverkan.  

 

När det gäller biodrivmedelsproduktion från biomassan kan det bästa alternativet vara 

metanproduktion. Biomassan består huvudsakligen av kolhydrater, fetter och proteiner som 

alla omvandlas till biogas under rötningsprocessen. Vid alkoholjäsning till etanol är det bara 

kolhydratdelen som utnyttjas. Det märks tydligt att energiutbytet från etanolåtervinning är 

mycket lägre jämfört med energiutbytet från metanåtervinning.  En ytterligare fördel med 

metanåtervinning är växtnäringsämnens recirkulering där rötresten används som biogödsel. 

Från ett miljöperspektiv kan metanåtervinning ge dubbel klimatnytta genom en minskning i 

utsläpp av växthusgaser t.ex. metan och lustgas och vatten -jordföroreningar samt att 

fossilberoendet reduceras.  Det betyder att biogasproduktionen har direkta och indirekta 

miljövinster. 

 

Biogasproduktion via rötning av restprodukterna är nödvändigt för att komma fram till dessa 

mål. Men för att kunna nå så optimal biogasåtervinning som möjligt krävs det 

kostnadseffektiv och miljövänlig utveckling av behandlingsmetoderna. Teoretiska potentialer 

av energieffektiv biodrivmedelsproducering som biogas finns men det är svårt att bedöma 

lönsamheten av processen. Men genom att beskriva produktionssystems energieffektivitet kan 

man få en bättre uppfattning om den. Produktionssystemets energieffektivitet för att omvandla 

svårnedbrytbara råvaror till hållbara produkter kan beskrivas på olika sätt t.ex. energibalansen 

och produktutbytet. 

 

Vad det gäller apelsinskal (och även annat citrusavfall) har det en antimikrobiell effekt på 

grund av innehållet av d-limonen. Ett flertal behandlingsmetoder har föreslagits av flera 

forskare som är effektiva och lönsamma antingen genom avlägsnandet av d-limonen eller 

genom inkapsling av mikroorganismerna. Studierna har visat lovande metanutbyte.  En 

ekonomisk studie har beskrivits i rapporten som visar att biogastillverkning kan vara lönsamt 

för användning av mindre citrusavfallsmängder ca 10 000 ton/år när den utvecklade 

förbehandlingsprocessen används.  

När det gäller lantbruksrelaterade restprodukter som vetehalm och hästgödsel har dessa ett 

lågt metanutbyte på grund av den komplexa cellstrukturen som gör dessa substrat besvärliga 

och har lång nedbrytningstid under rötningsprocessen. Många studier har gjorts där olika 

förbehandlingsmetoder och rötningstekniker har provats inom området. Alla dessa studier har 

visat lovande potential för metanproduktion vid rätta förutsättningar. Exempel på intressanta 

behandlingsmetoder är Bioextrudering där de lignocellulosa strukturerna öppnas med hjälp av 

friktionsvärme som utvecklas under mekanisk bearbetning av substraten och ammoniak 

förbehandlingsmetod som är väldigt effektivt för ligninavlägsnandet. Resultat från ett flertal 

studier har visat att det inte bara är förbehandlingsmetoderna som har stor påverkan på 

metangasutbytet utan även andra tekniker påverkar. Exempel på sådana tekniker är 

flerbränsleproduktion där bioetanol, bioväte och biogas producerade efter att vetehalm 

hydrotermiskt lösts till en cellulosarik fiberfraktion och en hemicellulosarik vätskefraktion 

(hydrolysat). Därefter vidareanvänds både utflödena från bioväte- och bioetanolprocesserna 

för metanproduktion.  En annan teknik är samrötning av substraten.  

Parallellt med användning av spannmålsdrank som foder kan rötningen av det till 

biogastillverkning vara ett intressant alternativ. Då den inte behöver torkas, något som är 
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nödvändigt vid foderproduktion, förbättras energibalansen för hela etanolproduktionen 

jämfört med att använda dranken till foderproduktion. Denna studie som var inriktad på 

utvärdering av energieffektiviteten i etanoltillverkningsprocessen visade att om hälften av den 

producerade dranken rötas och den andra hälften används för foderproduktion kan 

energikvoten ökas från 2,32 till 2,59. Rötning av dranken som enda substrat var inte möjligt 

men samrötningen med stallgödsel gav bättre processtabilitet och högre metanutbyte. 

Ett annat substrat som behövs diskuteras närmare är fjäderfäfjädrar.  Trots att fjädrar är ett 

proteinrikt substrat är metanutbytet från dessa lågt ca 0,18 Nm
3
/kg VS vilket bara motsvarar 

en tredjedel av det teoretiska utbytet på grund av keratinens starka och motståndskraftiga 

struktur. Intresset motiveras av potentialen att så hög produktivitet som möjligt kan uppnås till 

ca 0,40 Nm
3
/kg VS med hjälp av olika förbehandlingsmetoder. 

 

Från kunskapsöversikten i denna rapport kan en sammanfattande slutsats dras om att goda 

möjligheter finns för produktionsökning av biodrivmedel i Sverige. Jordbruksbaserade och 

livsmedelindustribaserade restprodukter är ett intresseväckande område som behöver mer 

forskning. 
 

5. Framtida studier 

Utifrån denna rapport att i dagsläget fattas praktiska erfarenheter inom detta område. 

Kunskapsläget inom detta kan utgöras av dessa punkter:  

 Eftersom det redan finns mycket forskningar så borde det uppgraderas från 

laborationer till större anläggningar. Alltså bör det tillämpas i större anläggningar för 

mer praktiska resultat. Detta kan resultera annorlunda till skillnad från att bara 

laborera om ämnena, utan däremot vid tillämpningar kan andra negativa/positiva 

påverkan uppkomma vilket kan visa vad som egentligen behövs för förbättringar. 

 En annan förbättring kan även vara att Sverige kan förbättra sina forskningar och 

studier genom att ta i kontakt med andra länder som också har erfarenheter om 

ämnena. Ett exempel kan vara Tyskland där torr rötning av hästgödsel är mer 

användbart, vilket kan resultera till att forskningen blir djupare och mer nyanserad om 

Sverige och Tyskland samarbetar. Ett annat exempel är även Danmark där de har 

erfarenheter av vetehalm då det också kan resultera till bättre studier ifall Sverige 

samarbetar med Danmark. 

 Det kan utföras en utförlig studie från ett ekonomiskt och miljöperspektiv inom 

bioetanoltillverknings anläggningar. En del av drank kan istället användas som rötning 

till biogas än att all drank bara används som foder, vilket görs idag. 

 För att studier har visat att fjädrar kan ge lovande biogasutbyte så kan det även 

användas inom offentliga anläggningar och praktiseras. Detta kan förbättra 

biogaspotentialen i Sverige och studierna kan också påverkas optimistiskt när det 

resulterar annorlunda då det är mer simpelt att hitta vad som behövs för uppgradering. 
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