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Förord 

Omfattningen på följande examensarbete är 15 högskolepoäng och är avslutningen 

på det treåriga miljöteknikprogrammet vid Högskolan i Gävle. Jag vill passa på att 

tacka Jimmy Persson på Kolmården för samarbetet och det tilldelade materialet 

samt ett givande studiebesök i djurparken. 

En annan person som jag vill tacka är min handledare Anna Högberg som har gett 

mig feedback och tips under genomförandeprocessen.  

 

David Alexander Hansen 

Högskolan i Gävle 2017 
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Sammanfattning 

Stallgödsel består av spillning, gödselvatten, urin och strömaterial. Miljö- och hälso-

skadliga ämnen kan också förekomma i form av antibiotikarester eller patogener. 

Det är därför viktigt att gödselhanteringen sköts på korrekt sätt för att undvika att 

de skadliga ämnena vållar miljö- och hälsoproblem. Naturliga ämnen som kväve och 

fosfor förekommer också i stallgödsel bidrar till miljöeffekter som övergödning eller 

försurning vid felaktig gödselhantering. Miljöeffekterna drabbar i sin tur ekosystem 

och de konsekvenser som uppstår är bland andra fiskdöd och giftalgblomningar i vat-

tendrag. 

Examensarbetet kommer att belysa de ekologiska och sociala fördelarna som 

Kolmården skulle kunna erhålla om de byter gödselhanteringssystem från gödsel-

spridning till rötning. Dessutom kommer Kolmårdens nuvarande stallgödselhante-

ring att beskrivas, aspekter som kan påverka biogaspotentialen att presenteras och 

den teoretiska mängden biogas som kan utvinnas ur stallgödseln att beräknas. Det 

första som genomfördes i examensarbetet var att dela in Kolmårdens djur i olika 

djurgrupper för att kunna utföra beräkningar på biogaspotentialen. Totalt tre djur-

grupper figurerar i examensarbetet och de är: fågel, icke-idisslare och idisslare samt 

allätare och rovdjur 

När djuruppdelningen var slutförd påbörjades litteraturstudien för att få fram aktu-

ellt material att använda i studien och förbereda de intervjufrågor som sedan använ-

des i samband med ett studiebesök på Kolmården. Stallgödseln som uppkommer i 

djurparken mockas från djurens hägn och stall varje dag för att sedan lagras på 

mindre gödselplattor. Dessa töms sedan tre gånger i veckan av entreprenörer som 

fraktar stallgödseln till en central gödselplatta innan den sprids på arrenderad mark 

eller överförs till en lantbruksentreprenör. Stallgödseln på Kolmården har teoretisk 

sett en potential att kunna täcka nära hälften av djurparkens årliga energibehov. 

Aspekter som påverkar biogasutbytet är föda, strömaterial, näringsinnehåll och anti-

biotika.  

Nyckelord: biogas, stallgödsel, djurpark, biogaspotential, gödselsprid-

ning 

Författare: David Alexander Hansen 

Lärosäte: Högskolan i Gävle 
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Abstract 

Manure consist of feces, manure water, urine and stray material. Environmental and 

health harmful substances can also occur in manure. That is why it is important that 

the manure management is handled in a correct way to avoid the harmful substances 

that are likely to cause environmental and health problems. Natural substances are 

also a part of the manure and those are nitrogen and phosphorus and they could 

cause environmental effects as eutrophication and acidification with insufficient ma-

nure management. The environmental effects could affect ecosystems and the con-

sequences could appear as that fishes are dying and poisonous algal blooms in water-

courses.  

The bachelor thesis will illustrate the ecological and social benefits that Kolmården 

could achieve if they are replacing the current manure management which is manure 

spreading with anaerobic digestion. Besides that the current manure management 

will be described in more depth, aspects that could affect the biogas potential will be 

presented and the theoretical amount of biogas of the manure will be calculated. 

The first step that was completed in the thesis were to divide Kolmården’s animals 

into different animal groups that later could be used in the calculations of the biogas 

potential. Totally there are three animal groups in this thesis and they are: fowl, 

non-ruminant and omnivore and beast of prey. 

When dividing the animals was completed the search for literature began with the 

purpose to get up-to-date material that could be used in the thesis and to prepare 

the interview questions for the study visit at Kolmården. The amount of manure 

that emerge in the zoo is mucked from the animal’s pens and stables every day to be 

stored in small manure storage places. Those are emptied three times a week and 

freighted to a central storage place before the manure is spread on tenancy land or 

transferred to a farmer. The theoretical biogas potential from the manure at 

Kolmården can cover almost half of the energy need in a year. Aspects as food, 

straw material, nutrition content and antibiotics can affect the biogas yield.  

Keywords: biogas, manure, zoo, biogas potential, manure spreading  

Author: David Alexander Hansen 

Seat of learning: University of Gefle 
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ORDLISTA 

Anaerob – en organism som kan verka under syrefria omständigheter 

(Nationalencyklopedin, 2017a ). 

Glödförlust (VS) – mängden brännbart material i ett organiskt material (SGC, 

2009b). 

GROT – förkortningen står för grenar och toppar (Neova, 2017).  

Salix – ett trädslag som växer snabbt och kan användas som energigröda 

(Jordbruksverket, 2017).  

Substrat – råvara som används i rötningsprocessen som till exempel biologisk avfall 

(SGC, 2009b). 

Patogen – en sjukdomsframkallande organism som till exempel en bakterie 

(Nationalencyklopedin, 2017b).  

Torrsubstans (TS) – mängden organiskt material i exempelvis stallgödsel (SGC, 

2009b). 
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1 Inledning 

Jordbrukarna som brukade jorden i Skandinavien för 6 000 år sedan till och med till 

början av 1900-talet har kunnat gödsla jorden utan större effekter på miljön. I bör-

jan av 1900-talet skedde dock en förändring med uträtningar av diken kring jord-

bruksmark för att öka avrinningen. Förändringen ledde till ökad näringstillförsel till 

havet eftersom innan uträtningarna var dikena krokiga och därmed sedimenterade 

det mesta av näringen innan den nådde havet. Under den här perioden av seklet an-

vändes utöver den traditionella stallgödseln från jordbrukarnas djur även konvent-

ionellt mineralgödsel med hög kväve- och fosforhalt. Den höga näringsbelastningen 

har bidragit till att Östersjön och Västerhavet är övergödda med bland annat gif-

talgblomningar, fiskdöd, syrebrist och bottendöd som konsekvenser (Bernes, 2005).  

Termen för spillning, urin, gödselvatten och strömaterial är stallgödsel som sedan 

delas in i undergrupper efter konsistens. De olika undergrupperna utgörs av urin, 

fast-, flyt-, djupströ- och kletgödsel. I denna studie kommer undergruppen fastgöd-

sel att beskrivas. Spillning och urin från djur innehåller näringsämnen, mikronä-

ringsämnen och organiskt material. Innehållet kan även utgöras av skadliga ämnen 

som patogener, antibiotika- och hormonrester. På grund av de potentiellt miljö- och 

hälsoskadliga ämnena är det viktigt med en väl fungerande gödselhantering. Ef-

tersom de risker som kan kopplas till en bristfällig hantering bland annat är försur-

ning och övergödning. Om till exempel ett livsmedel har tagit upp antibiotikarester 

eller patogener kan halten öka i människor som äter livsmedlet på grund av biomag-

nifikation som innebär att halten ökar ju högre upp i näringskedjan den kommer 

(Jordbruksverket 2016; Massé, Talbot, & Gilbert, 2011; Karlsson, Krigsman, Mo-

lander, & Wickman, 2013). 
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1.1 Bakgrund 

I den svenska nöjeskoncernenen Parks and Resorts Scandinavia ingår fem upplevel-

separker vilka är Aquaria, Gröna Lund, Furuvik, Skara Sommarland och Kolmården. 

Koncernen har totalt 350 årsanställda och under öppningssäsongen arbetar omkring 

3 400 säsongsanställda i samtliga upplevelseparker. Ett av Sveriges mest välbesökta 

resmål är Kolmården som också är Nordens största djurpark. Djurparken grundades 

år 1965 och ligger cirka 15 mil söder om Stockholm. På Kolmården arbetar 180 

helårs- och 550 säsongsanställda. Det finns cirka 600 djurindivider på Kolmården 

varav 70 olika djurarter. Företrädare från koncernens olika verksamheter bildar ett 

hållbarhetsråd på koncernnivå. De frågor hållbarhetsrådet arbetar med är energi- 

och vattenanvändning, rest- och avfallsprodukter, transporter och livsmedel. Ambit-

ionen med hållbarhetsrådet är att minska klimatavtrycket från bolagens verksamhet-

er. Inför varje verksamhetsår fastslås mål som ska uppfyllas och det finns även ett 

övergripande mål som ska uppfyllas på längre sikt. Ett exempel på ett mål som sattes 

för Kolmården var att år 2016 skulle källsorteringen internt skulle uppgå till 100 % 

vilket också uppfylldes. Det övergripande målet för koncernens samtliga bolag är att 

år 2020 ska samtligt avfall från gäst och medarbetare källsorteras. I dagsläget ligger 

fokus på i samtliga bolag att minimera vissa typer av avfallsfraktioner. Kolmården 

arbetar med fokusområdet genom att öka materialåtervinningen och minska deponi-

fraktionerna. Det har de också lyckats med och det som deponeras idag ligger på 2 

ton. Porslin från restauranger och trasiga toaletter är det enda som deponeras (Parks 

and Resorts Scandinavia, 2015; Parks and Resorts Scandinavia, 2016; J. Persson, 

personlig kommunikation 25 april 2017) 
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Stallgödsel är ett av flera organiska material som kan rötas genom nedbrytning i en 

anaerob process av mikroorganismer. Nedbrytningen resulterar i utvinning av biogas 

som består av metangas (CH4) och koldioxid (CO2) och den kvarblivande rötresten 

kan användas som ett gödselmedel (Holly, Larson, Powell, Ruark, & Aguirre-

Villegas, 2017). Den anaeroba nedbrytningsprocessen kan delas in i fyra delproces-

ser vilka är hydrolys, jäsning, anaerob oxidation och metanbildning. Organiska mo-

lekyler som proteiner, kolhydrater och fetter bryts ner av mikroorganismerna. Sy-

nonymt med samtliga delprocesser är att mikroorganismerna använder de organiska 

molekylerna som en energi- och substratkälla för vidare nedbrytning. (SGC, 2009a 

). Den biogas som utvinns kan sedan användas i en förbränningsprocess för elektrici-

tet- och värmeutvinning. Att använda biogasen som ett drivmedel för personbilar är 

också ett alternativ. Efter rötningsprocessen uppkommer även produkt som kallas 

för rötrest vilken kan användas som ett växtnäringsmedel vid gödselspridning. Stu-

dier inom området visar att rötresten har en 15 % högre avkastning på grödor än 

obehandlat stallgödsel som sprids på produktiv mark (Holly, Larson, Powell, Ruark, 

& Aguirre-Villegas, 2017) 

Enligt Massé, Talbot och Gilbert (2011) kan miljö, jordbruk och samhälle dra nytta 

av att röta spillning. Ur spillningen utvinns biogas som används som ett förnyelse-

bart drivmedel eller som ett bränsle för att utvinna värme och elektricitet i en för-

bränningsanläggning. CO2 som varit bundet i spillningen återförs när biogasen för-

bränns till atmosfären. Växthusgasen fanns i atmosfären innan den hamnade i spill-

ningen och på grund av återföringen räknas biogas som ett koldioxidneutralt bränsle 

vilket bidrar till en positiv miljömässig effekt. Spridning av rötresten resulterar i 

högre avkastning på grödorna jämfört med konventionellt mineralgödsel vilket gyn-

nar jordbruket (Massé, Talbot, & Gilbert, 2011). Ett annat problem med mineral-

gödsel är innehållet av tungmetallen kadmium (Cd) och det begränsar användningen 

av gödselmedlet. Vid gödselspridning kan Cd förekomma i livsmedelskedjan genom 

urlakning från mark, grundvatten och grödor (Wu, o.a., 2012). Det farliga med 

tungmetallen är att den är farlig för miljö och hälsa redan vid låga koncentrationer. 

När grödor sedan upptar Cd bioackumuleras den och människor får i sig en högre 

koncentration vid intag av föda. Det gör att tungmetallen är ett allvarligt hot mot 

människors hälsa (Kiran, o.a., 2017). 
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Ur ett samhällsperspektiv drar människor fördel genom att rötresten luktar mindre 

än obehandlat stallgödsel vid gödselspridning. Smittspridning från spillning och döda 

djur kan även reduceras i och med rötning av dessa (Massé, Talbot, & Gilbert, 

2011). Det är dock inte helt riskfritt att sprida rötrest som gödselmedel beroende på 

innehållet i det organiska materialet. Antibiotikarester eller andra läkemedelsrester 

kan laka ut i omgivningen och därmed påverka miljö samt människa. Det finns även 

patogener som kan överleva i spillningen och sedan smitta andra djur eller männi-

skor via förorening av grundvatten och färskvaror. Andra faktorer som skadar miljön 

är luftemissioner av ammoniak och nitrat som skadar vattendrag (Venglovsky, 

Sasakova, & Placha, 2009). 

Enligt Världshälsoorganisationen är det fem globalt vanligt förekommande som kan 

finnas i spillning vilka är E. Coli, Campylobakter, Cryptosporiduim, Giardia och 

Salmonella. De smittar via direktkontakt, dricksvatten och rekreationsvatten genom 

fiske samt bad (Kinuya, Rowse, & Ergas, 2016). De risker som finns med patogener 

i stallgödseln är att de överlever rötningsprocessen och sedan finns kvar i rötresten. 

När rötresten sedan återförs kan patogenerna förorena mark och vatten i samband 

med gödselspridning (Anjum, Grohmann, & Krakat, 2017 ). De tre vanligast före-

kommande antibiotikaklasserna som används globalt är Ceftiofur, Danofloxacin och 

Micospectone. Ett högt innehåll av antibiotika i stallgödsel påverkar rötningsproces-

sen negativt genom att biogasutbytet blir lägre. Micospectone är det antibiotikum 

som reducerar biogasutbytet mest medan Ceftiofur är mest skonsam mot rötnings-

processen (Panseri, o.a., 2013).  

1.2 Problem 

Felaktig eller bristfällig gödselhantering medför risker för miljö och hälsa. Vanligt 

förekommande miljöproblem som kan förknippas med gödselspridning är försurning 

och övergödning. Miljöproblemen i sin tur orsakar syrebrist i vattendrag och alg-

blomningar av giftalger. Om stallgödseln innehåller antibiotikarester och patogener 

drabbas människor genom antibiotikaresistenta bakterier eller sjukdomar vid gödsel-

spridning. Gödselspridning av konventionell mineralgödsel kan innehålla koncent-

rationer av Cd som bioackumulerar i grödor som sedan människor äter.  

Det är därför viktigt att se över gödselhantering och gödselspridning för att undvika 

risken för att miljö och människa ska ta skada. Genom att röta stallgödsel kan pa-

togener reduceras och biogas utvinnas. Rötresten kan sedan spridas som ett kom-

plement till obehandlat stallgödsel eller konventionell mineralgödsel.  
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1.3 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att belysa ekologiska och sociala fördelar som 

Kolmården bidra med om de byter ut deras nuvarande gödselhantering som är göd-

selspridning till rötning av stallgödsel istället. För att besvara syftet ska följande mål 

besvaras:  

– Beskriva Kolmårdens nuvarande stallgödselhantering. 
– Beskriva aspekter som kan ha en påverkan på biogaspotentialen. 
– Beräkna biogaspotentialen genom att undersöka hur andel som kan täcka 

Kolmårdens totala årliga energianvändning.  

1.4 Avgränsningar 

De avgränsningar som inrättats är att inte beskriva ekonomiska aspekter som drift-

kostnader eller lönsamhet för de olika gödselhanteringssystemen. Aspekter som rör 

lagar, regler och intressenter har också utelämnats. En omfattande beskrivning av 

rötningsprocessen kommer heller inte att presenteras eftersom examensarbetets 

målgrupp antas känna till processen. En beskrivning av de olika djuren som tillhör 

djurgrupperna i examensarbetet bedöms att inte vara relevant för syftet och målen. 

1.5 Målgrupp 

Examensarbetet omfattar Kolmården i första hand eftersom stallgödselmängden och 

djurantalet är baserade på djurparkens uppgifter. De övriga värdena som har använts 

är generella och därför kan de beräkningar som genomförts användas för Furuvik 

och övriga svenska djurparker. I det fallet är det bara att justera stallgödselmängd 

och djurantal efter specifik djurpark. Andra intressenter för examensarbetet är stu-

denter och forskare inom avfall- och miljöområdet vid utbildningsinstitutioner. 
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2 Metod 

Examensarbetet bygger på fyra metoder som analyserades och bearbetades löpande 

under skrivandeprocessen. Till de fyra metoderna hör en djurindelning, litteratur-

studie, personlig kommunikation och beräkningar av biogaspotential. 

2.1 Djurindelning 

För att kunna genomföra examensarbetet har flertalet av Kolmårdens djur valts ut 

och delats upp i olika djurgrupper. Totalt sju grupper identifierades till en början 

dock utelämnas marina däggdjur och reptiler. Anledningen till det är att de marina 

däggdjurens spillning tas omhand av vattenrening och därmed är biogaspotentialen 

problematisk att beräkna eftersom spillningen renas i ett avloppsreningsverk. Repti-

lerna har utelämnats eftersom sett till de andra djurgrupperna utgör dem en mycket 

liten grupp. Av de övriga fem djurgrupperna vilka är allätare, fåglar, icke-idisslare, 

idisslare och rovdjur har några slagits samman. Det beror på att det saknas studier 

om biogaspotential på många av de olika djuren som finns i respektive grupp. Däre-

mot är information gällande icke-idisslare och idisslare, allätare och rovdjur samt få-

gel relativt lättåtkomligt därför gjordes nedanstående uppdelning i storleksordning 

efter mängden stallgödsel per djurgrupp och år: 

– Icke-idisslare och idisslare (680 ton stallgödsel) 
– Allätare och rovdjur (112 ton stallgödsel) 
– Fågel (8 ton stallgödsel) 

I de beräkningar som utfördes tillhör icke-idisslare och idisslare djurgruppen nöt 

medan allätare och rovdjur tillhör svin och fåglarna tillhör kyckling. Eftersom icke-

idisslare och idisslare i stort sett äter samma föda tillhör de en grupp förutom att de 

har olika matspjälkningssystem. Däremot är det en stor skillnad på allätarnas och 

rovdjurens föda då allätarna äter både kött- och vegetabilier med rovdjuren enbart 

äter kött. Eftersom svindjur är allätare valde rapportförfattaren att dela in allätare 

och rovdjur i denna grupp för att kunna använda olika beräkningsvärden. 



 

7 

2.2 Litteraturstudie 

Litteraturstudien genomfördes för att få ett helhetsperspektiv över problematiken 

kring gödselhantering såväl som gödselspridning och rötning av stallgödsel. Under 

litteraturstudien framkom även beräkningsvärden som senare användes i beräkning-

arna av biogaspotentialen och aspekter som påverkar gödselhanteringen. Informat-

ionen från litteraturstudien kommer ifrån vetenskapliga artiklar som var (peer-

reviewed) för att öka studiens trovärdighet. De vetenskapliga artiklarna har hämtats 

via en databas för vetenskapliga artiklar som heter Science Direct. Exempelvis har 

sökord som ”biogas”, ”manure”, ”environmental”, ”digestion”, ”fertilizer”, ”anaero-

bic”, ”waste management” och ”potential” använts. De olika sökorden har både skri-

vits som enskilda sökord eller varit kombinerade. Publiceringsdatumen för de olika 

artiklarna skiljer sig åt där den äldsta artikeln är från år 2009 och den yngsta är från 

år 2017.  

Utöver vetenskapliga artiklar har även böcker, rapporter och webbsidor från myn-

digheter och branschorganisationer använts bland annat från Naturvårdsverket, 

Jordbruksverket och Svenskt Gastekniskt Center (SGC). Informationen om Parks 

and Resorts Scandinavia och Kolmården har hämtats ifrån koncernens årsredovis-

ning, hållbarhetsrapport och hemsida. 

2.3 Personlig kommunikation 

Efter att litteraturstudien var påbörjad kunde intervjufrågor som skulle ställas till 

Jimmy Persson som är områdeschef för park och lager på Kolmården utarbetas. De 

intervjufrågor som togs fram går att läsa i bilaga A. Intervjun var utformad som en 

djupintervju och ägde rum på huvudkontoret på Kolmården den 25 april 2017. 

Samtliga frågor besvarades genom att Persson berättade om verksamheten. Tidsåt-

gången för intervjun var cirka 2 timmar och i samband med den ägde även ett stu-

diebesök rum. Syftet med studiebesöket var att rapportförfattaren skulle kunna få 

ett helhetsperspektiv på hur stallgödselhanteringen utförs på Kolmården och i vilken 

omfattning. De svar som generades under intervjun användes senare i resultatet gäl-

lande djurens behov, stallgödselhanteringen och beräkningar av biogaspotential. 
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2.4 Beräkningsvärden och biogaspotential 

De biogaspotentialberäkningar som har utförts i studien är presenterade i bilaga B 

och information om olika värden kommer ifrån nedanstående källor:  

– Substrathandboken (SGC, 2009b). 
– The biogas handbook: Science, production and applications (Wellinger, 

Murphy, & Baxter, 2013). 
– Continuous dry fermentation of swine manure for biogas production 

(Chuang, o.a., 2015). 
– Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? (Malgeryd, u.å.). 
– En hållbar upplevelse (Parks and Resorts Scandinavia, 2016).  

Ur SGC:s (2009b) substrathandbok användes beräkningsvärden som anger de teore-

tiska värdena för biogasmängden från fett, protein och kolhydrat. Källan har också 

använts för att få fram TS och VS av TS från kycklinggödsel vilket sedan applicerades 

för djurgruppen fågel. Från källan har även material bearbetats för att lösa ut en 

formel som kunde användes i studien.  

Från Wellinger, Murphy & Baxters (2013) handbok användes värden för att under-

söka TS och VS av TS för nötdjur som i studien applicerats på djurgruppen icke-

idisslare och idisslare. För att undersöka TS och VS av TS för allätare och rovdjur 

användes värden ur den vetenskapliga artikeln av Chuang, o.a. (2015) som hade in-

formation om svindjur vilket applicerades på djurgruppen. Biogasens energiinnehåll 

i kilowattimmar (kWh) har hämtats ur Malgeryds (u.å.). För att undersöka Kolmår-

den årliga energianvändning har data hämtats ur hållbarhetsrapporten av Parks and 

Resorts Scandinavia (2016).  

För att beräkna stallgödselns biogaspotential på Kolmården har beräkningarna skett i 

skilda steg. I det första steget genomfördes beräkningar av biogasmängden som 

anges i Nm3 för respektive djurgrupp. Beräkning av TS sker genom att värdet för TS 

multipliceras med mängden stallgödsel. I och med att TS varierade hos fågel mellan 

20 till 25 adderades de med varandra för att sedan divideras med 2 för att få ut ett 

ungefärligt värde att använda i beräkningarna. Därefter multipliceras TS med VS för 

att lösa ut värdet som anger VS av TS. Värdet används sedan genom att multiplicera 

det med de tre beståndsdelarna i stallgödseln vilka är fett, protein och kolhydrat. 
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Biogasutbytet från de tre beståndsdelarna varierar beroende på energiinnehåll och 

uttrycks i Nm3. Det teoretiska biogasutbytet beräknas genom att dividera mängden 

biogas i Nm3 med antal kg VS. Därefter kan biogaspotentialen beräknas genom att 

lösa ut följande formel från ovanstående biogasutbytesformel:  

 

Nm3 * kg VS = x 

Formeln används separat för de tre beståndsdelarna vilket gör att tre värden fås fram 

av beräkningarna. Värdena summeras sedan för en djurgrupp. I det andra steget av 

beräkningarna summerades samtliga biogasvärden från de tre djurgrupperna för att 

få fram en totalsumma i Nm3. Därefter multipliceras biogasens energiinnehåll per 

Nm3 med den totala summan biogas från samtliga djurgrupper. Värdet som löses ut 

anges i kWh.  

I det sista steget beräknas hur stor andel som biogasen kan täcka av Kolmårdens år-

liga energianvändning. Genom att dividera biogasens totala energiinnehåll med den 

årliga energianvändningen och multiplicering med 100 löses ett värde i procent ut 

som motsvarar täckningsandelen av den totala årliga energianvändningen.  
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3 Resultat 

3.1 Aspekter som kan påverka biogaspotentialen 

I de olika djurens stall används strömaterial som ett golvmaterial. Beroende på vil-

ken djurgrupp som bor i stallen varierar strömaterialet. Halm används för idisslare 

och icke-idisslare. För djurparkens allätare och rovdjur läggs flis i botten samt ett 

tunt lager med halm i toppen. Struts och Nandu som är två fåglar använder halm 

medan rovfåglarna har ett lager med sand. Det finns inga siffror på hur stor mängd 

strömaterial som används per år på Kolmården (J. Persson, personlig kommunikat-

ion 25 april 2017). TS-halten varierar beroende på vilken typ av strömaterial och 

mängd som finns i stallgödseln. För att illustrera ett exempel ligger TS-halten i häst-

dynga på 21 % till 27 % medan hästdynga med blandad med halm har en TS-halt 

mellan 32 % och 53 %. Vid rötning av substrat med högt innehåll av strömaterial 

kan hämma biogasutbytet eftersom TS-halten är högre (Hadin & Eriksson, 2016). 

De djur som tillhör djurgrupperna idisslare och icke-idisslare har samma basföda. 

Den består av gräs, buskar, lövsly, blad, kvistar och vattenväxter. Utöver basföda 

äter de bägge djurgrupperna också kosttillskott som är hö och pellets. Allätarna har 

en basföda som utgörs av föda från både växtriket och djurriket. Kosttillskotten som 

allätarna får är frukt, grönsaker, pellets, fisk och kött. Kött är basfödan för rovdju-

ren som även kan äta föda från växtriket som bär och frukt. Fåglarnas basföda består 

av växter och kött sedan får de kosttillskott som är baserade på fröer och groddar (J. 

Persson, personlig kommunikation 25 april 2017: Kolmården, 2017). Under de 

varma årstiderna används också salix som ett kosttillskott för huvuddelen av djuren 

som äter barken och bladen. Tall-GROT ersätter salixen under de kalla perioderna 

eftersom det inte finns löv på salixen då (J. Persson, personlig kommunikation 25 

april 2017).  
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Biogaspotentialen varierar för nötkreatur, svin och höns som i det här fallet har ap-

plicerats på studiens tre djurgrupper. Svin och höns har ett högre biogasutbyte än 

nötkreatur eftersom i nötkreaturens magar pågår en nedbrytningsprocess som bryter 

ner en stor del av organiskt material. Stallgödsel kan rötas tillsammans med andra 

substrattyper vilket generellt bidrar till ett högre biogasutbyte. Eftersom stallgödsel 

från svin och höns är proteinrikt och måste rötas med andra substrat för att inte 

hämma biogasutbytet. Till skillnad från nötkreaturens stallgödsel som innehåller mer 

kolhydrat. Därför kan biogasutbytet variera mellan de olika djurgrupperna. Förutom 

sammansättning som beror på föda, strömaterial och näringsinnehåll finns det också 

andra ämnen som kan påverka biogasutbytet. Det är bland annat antibiotika som kan 

förekomma i stallgödseln. Studier visar att biogasutbytet kan reduceras mellan 50 % 

och 60 % av antibiotika. Anledningen till minskningen beror på att de mikroorgan-

ismer som finns i den anaeroba miljön angrips av olika antibiotikatyper och därmed 

påverkas negativt. Rötresten påverkas sedan av innehållet av skadliga ämnen ef-

tersom rötresten används som gödselmedel vilket sprids på produktiv mark (SGC, 

2009a ). 

3.2 Kolmårdens stallgödselhantering 

Den totala mängden stallgödsel som uppkommer på Kolmården per år uppgår till 

800 ton. Stallgödseln består av spillning, strömaterial och grus från djurparkens 600 

djurindivider. Av de olika djurgrupperna står idisslare och icke-idisslare för den 

största mängden stallgödsel som ligger på 680 ton av den totala årliga mängden. 

Medan rovdjur och allätare står för 112 ton stallgödsel per år. Den minsta mängden 

kommer ifrån djurparkens fåglar och stallgödselmängden uppgår till 8 ton per år (J. 

Persson, personlig kommunikation 25 april 2017). 

Det finns sju mindre gödselplattor i anslutning till de olika djurstallen och hägn i 

djurparken. Figur 1 visar hur en mindre gödselplatta ser ut (J. Persson, personlig 

kommunikation 25 april 2017). 

 

Figur 1: En av de mindre gödselplattor som är utplacerade på Kolmården. 
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Varje stall och hägn mockas varje dag och stallgödsel bestående av spillning, strö 

samt grus läggs på respektive gödselplatta. De töms sedan tre gånger i veckan av 

entreprenörer som fraktar stallgödseln med traktorer till Kolmårdens centrala göd-

selplatta som ligger knappt 2 kilometer ifrån djurparken, se Figur 2(J. Persson, per-

sonlig kommunikation 25 april 2017). 

 

Figur 2: Till höger om Kolmårdens djurpark är det en utritad cirkel med ett rödmarkerat kryss som 
markerar den centrala gödselplattan (Google, 2017). 

En stor del av stallgödseln sprids sedan i december på arrenderade markområden 

med en total yta på cirka 59 hektar. På det största markområdet som stallgödsel 

sprids skördar djurparken färskt gräs till djuren. Andelen stallgödsel som inte kan 

spridas på arrenderad mark överförs till djurparkens lantbruksentreprenör som spri-

der den på sina marker. En gödseljournal förs över hur mycket stallgödsel som går 

ut från djurparken till den centrala gödselplattan och hur stor mängd som överförs 

till lantbruksentreprenören. Gödseljournalen används för att säkerställa att gödsel-

hanteringen sker på korrekt sätt. I dagsläget förekommer inget överskott av stall-

gödsel utan djurparken och lantbruksentreprenören klarar av att hantera mängden. I 

framtiden finns det dock en risk med att det ska bildas ett överskott av stallgödsel 

eftersom gödselhanteringen genomgår en maskineffektivisering. Överskottet riske-

rar att inte kunna tas om hand med nuvarande gödselhanteringsmetod (J. Persson, 

personlig kommunikation 25 april 2017). 

I de fall där ett djur är sjuk eller vid misstanke om sjukdom hos djur separeras den 

spillningen och skickas iväg till en avfallsförbränningsanläggning. Genom att 

Kolmården vidtar sådana åtgärder minskar risken för smittspridning när övrig stall-

gödsel sprids. Eftersom Kolmården väldigt restriktiva med antibiotika vid behand-

lingar av sjuka djur är antibiotikaproblematiken inte ett problem för Kolmården (J. 

Persson, personlig kommunikation 8 december 2016). 
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Risken för läckage från gödselplattorna förekommer inte eftersom gödselplattorna är ar-

merade och tillverkade i betong. Gödselplattorna har ett bakåtlut vars funktion är att mot-

verka att vätska läcker ut i omgivningen och istället tillbaka inåt gödselplattan, se Figur 

3(J. Persson, personlig kommunikation 25 april 2017). 

 

Figur 3: Bearbetad principskiss över en gödselplatta med tillbakalut. Notera att skissen är en väldigt 
grov skiss med ett överdrivet bakåtlut för att illustrera ett exempel (Miljöförvaltningen Helsingborg, 
2011 ). 

Bygg- och miljökontoret i Norrköpings kommun utför en okulär besiktning av göd-

selplattorna vid årliga inspektionstillfällen. Utöver den okulära besiktningen följs 

också avvikelser upp och kontroller av nya gödselplattor. Det tas inga prover i par-

kens mindre gödselplattor utan det tas 10 prover i den centrala gödselplattan. De 

olika provresultaten sammanställs och skickas in som ett samlingsprov till bygg- och 

miljökontoret. Proverna innehåller information om näringsämnen i Kolmårdens 

stallgödsel (J. Persson, personlig kommunikation 25 april 2017). 

3.3 Biogaspotentialen från Kolmårdens stallgödsel 

Den största djurgruppen på Kolmården är icke-idisslare och idisslare vilka utgör 85 

% av samtliga djurindivider i djurparken. Därefter är allätare och rovdjur den näst 

största djurgruppen med 14 % och fåglar utgör 1 % av djurindividerna. Eftersom 

den totala stallgödselmängden uppgår till 800 ton utgör stallgödselmängden från 

icke-idisslare och idisslare 680 ton, 112 ton för allätare och rovdjur samt 8 ton från 

fåglar (J. Persson, personlig kommunikation 25 april). Kolmårdens energianvänd-

ning är högst i koncernen eftersom parken är öppet året runt och år 2016 låg energi-

användningen på 7 400 000 kWh (Parks and Resorts Scandinavia, 2016). 
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Biogasutbyte är ett begrepp som avser mängden biogas som kan utvinnas genom 

anaerob nedbrytning av ett substrat till exempel stallgödsel. Nedbrytningen och bio-

gasutbytet är beroende av hur substratets egenskaper som TS, VS av TS, samman-

sättning av fett, protein samt kolhydrat. Tabell 1 redovisar hur stor den teoretiska 

mängden biogas i Nm3 av kg VS som kan utvinnas ur ett substrat beroende på dess 

sammansättning (SGC, 2009b).  

Tabell 1: Tabellen redovisar den teoretiska nedbrytningsgraden för ett substrat (SGC, 2009b). 

Innehåll i substrat Biogas teoretisk mängd 

(Nm3/kg VS) 

Fett 1,37 

Protein 0,64 

Kolhydrat 0,84 

 

En sammanställning över djurgruppernas stallgödselmängd, TS och VS av TS redovi-

sas i Tabell 2. De beräkningar som har genomförts gällande biogasutbytet från varje 

djurgrupps stallgödselmängd redovisas i bilaga B. 

Tabell 2: Tabellen redovisar stallgödselmängden i kg, TS i % och VS av TS i %. 

Djurgrupp Stallgödselmängd 

(kg) 

TS (%) VS av TS 

(%) 

Källa 

Icke-

idisslare och 

idisslare 

680000 20 80 (Wellinger, 

Murphy, & 

Baxter, 

2013) 

Allätare och 

rovdjur 

112000 23,6 81,3 (Chuang, 

o.a., 2015) 

Fågel 8000 22,5 75 (SGC, 

2009b) 

 

För att få ut den teoretiska mängden biogas användes värdena för fett, protein och 

kolhydrat. Dessa värden sattes in i nedanstående formel, se bilaga B för utförligare 

beräkningar med formeln. 

Nm3 * kg VS = x 
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I Tabell 3 redovisas energiinnehållet i kWh för 1 Nm3 biogas. De sammanlagda vär-

det biogas som generades genom föregående beräkningar multiplicerades sedan med 

energiinnehållet för 1 Nm3 biogas. 

Tabell 3: Tabellen redovisar energiinnehållet för 1 Nm3 biogas (Malgeryd, u.å.). 

Bränsletyp Bränsleenhet Energiinnehåll (kWh) 

Biogas 1 Nm3 9,69 

 

Det sista som beräknades var att dividera stallgödseln totala energiinnehåll med 

Kolmårdens totala årliga energianvändning. Resultatet av det visade att biogasen 

som kan utvinnas ur Kolmårdens stallgödsel kan täcka 49 % av energianvändningen i 

parken. 
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4 Diskussion 

Enligt den information som har använts i denna studie är övergödning, försurning, 

smittspridning, antibiotikaresistens och odörer vanliga problem som kan kopplas till 

stallgödsel. Med övergödningen förekommer miljöeffekter som drabbar djurlivet 

och samhället. Genom bland annat giftalgblomningar och fiskdöd. Det farliga med 

smittspridningen är att en del patogener är antibiotikaresistenta vilket medför en 

stor risk för samhället. På Kolmården vidtas åtgärder för att förebygga eller elimi-

nera dessa risker. De är också restriktiva med användningen av antibiotika. För att 

undvika läckage av näringsämnen från stallgödseln används gödselplattor som är till-

verkade i betong och med ett tillbakalut för att ingen vätska ska rinna ut i omgiv-

ningen. Kolmården tar också prover på stallgödseln för att undersöka vilka ämnen 

som förekommer och de för även en journal över hur mycket stallgödsel som lämnar 

djurparken. Dessutom utför bygg- och miljökontoret vid Norrköpings kommun 

okulära besiktningar på de gödselplattor som djurparken har för att säkerställa att de 

inte läcker. Utöver ovanstående åtgärder används ingen antibiotika enligt Kolmår-

den och spillningen från de djur som eventuellt insjuknar i en sjukdom separeras från 

övriga djurs spillning eller stallgödsel.  

Att sprida obehandlat stallgödsel är inte helt riskfritt på grund av innehåll av antibio-

tikarester och patogener. Det går också att sprida konventionell mineralgödsel dock 

kan det innehålla kadmium som är en bioackumulerande tungmetall. För att få bukt 

med de risker som förknippas med obehandlat stallgödsel och konventionell mine-

ralgödsel kan vara att röta stallgödsel. Eftersom rötresten kan fungera som ett sub-

stitut för de två ovanstående gödselmedlen. Dock förekommer risker i samband 

med rötning av stallgödsel är att patogener överlever rötningsprocessen och finns 

kvar i rötresten som sedan sprids på åkermark. Eller att rötresten innehåller antibio-

tikarester som sedan hamnar i samhällets livsmedel. En annan risk med antibiotika är 

att en del substanser hämmar biogasutbytet och en mindre biogasmängd utvinns. 

Därför antar rapportförfattaren att Kolmårdens arbetssätt med att journalföra utgå-

ende mängd stallgödsel och genomföra analysprover på stallgödseln är ett bra sätt att 

undvika eller förebygga de ovanstående riskerna.  
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Rötningen av stallgödsel och biogaspotentialen varierar också med att idisslare har 

det sämsta biogasutbytet medan svin och fågel har ett bättre biogasutbyte. Det beror 

på att i en idisslares mage bryts organiskt material ner till stor del innan det lämnar 

magen och kommer ut som spillning. I denna studie delades dock icke-idisslarna in 

med idisslarna i samma grupp. Därför bör de beräkningsvärden som framkommit 

beaktas som teoretiska och inte som en avspegling av verkligheten. Det kan dock 

vara intressant att undersöka möjligheterna och lönsamheten att separera stallgöd-

seln och behandla den separat för djurgrupperna för att se hur biogasutbytet påver-

kas. I resultatet nämns också att stallgödseln från svin och fågel har ett högre nä-

ringsvärde av protein än stallgödsel från nötkreatur har som har ett högre närings-

värde av kolhydrat. De beräkningar som är med i studien tar inte hänsyn till dessa 

aspekter. Istället antas näringsinnehållet från de olika beståndsdelarna protein, kol-

hydrat och fett vara lika för studiens tre djurgrupper. Vilket medför att det beräk-

nade biogasutbytet kommer att se annorlunda ut om exakta värden för biogasutbyte 

för respektive djurgrupp beräknas. Beräkningarna av biogaspotentialen från Kolmår-

dens stallgödsel visar att den teoretiska biogaspotentialen är hög och att den kan 

täcka nära hälften av djurparkens totala årliga energianvändning. Det skulle därför 

vara av intresse att utföra en djupare beräkning av stallgödseln för att se om den kan 

täcka en ännu större andel av den totala årliga energianvändningen.  
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5 Slutsatser 

Examensarbetet visar att de ekologiska och sociala fördelarna som Kolmården kan 

uppnå om de byter gödselhanteringssystem från gödselspridning till rötning är bland 

annat att rötningsprocessen kan bryta ner patogener, reducera odörer vid spridning 

av rötrest och minska koldioxidutsläppen vid förbränning av biogas jämfört med 

bensin. Det förekommer dock risker med överlevnad hos patogener och att antibio-

tikarester når omgivningen.  

Djurens hägn och stall mockas varje dag av Kolmårdens djurvårdare. Stallgödseln 

som består av spillning, strömaterial och grus läggs på mindre gödselplattor i väntan 

på vidare transport. De mindre gödselplattorna töms tre gånger i veckan av entre-

prenörer som fraktar stallgödseln till djurparkens centrala gödselplatta knappt två 

kilometer utanför området där det lagras innan det sprids på arrenderad mark eller 

överförs till en lantbrukare. En journal över gödselhanteringen förs för att ha kon-

troll på hur mycket stallgödsel som lämnar djurparken och som sprids. Gödselplat-

torna inne i djurparken är gjutna i betong med bakåtlut för att förhindra läckage. 

Norrköpings kommun genomför okulära besiktningar varje år och Kolmården tar 

analysprover på den centrala gödselplattan för att undersöka innehållet i stallgöd-

seln.  

Beräkningar av stallgödseln har visat att biogaspotentialen är hög på Kolmården. 

Energiinnehållet i stallgödseln från icke-idisslare och idisslare, allätare och rovdjur 

samt fågel beräknas ligga på drygt 3 600 000 kWh per år. Djurparkens årliga energi-

användning ligger på 7 400 000 kWh vilket gör att stallgödselns energiinnehåll kan 

täcka nästan hälften av det årliga energibehovet. Av de djurgrupper som har analyse-

rats har idisslare sämst biogasutbyte medan allätare och rovdjur samt fågel har högre 

biogasutbyte. Antibiotika kan också reducera biogasutbytet med drygt 50 % ef-

tersom det angriper mikroorganismer i biogasprocessen.  
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6 Framtida studier 

Detta examensarbete kan användas som ett underlag för fortsatta studier inom om-

rådet om hanteringen av stallgödsel inte enbart på Kolmården utan även andra djur-

parker i Sverige. Ett förslag på en framtida studie i ämnet är att utreda möjligheten 

för införandet av rötning av stallgödsel i en djurpark och att undersöka vilken eko-

nomisk lönsamhet hanteringen skulle medföra ur ett långsiktigt perspektiv. Rap-

portförfattaren föreslår också att det kan vara relevant att djurparker i Sverige sam-

arbetar för att stödja varandra i att hitta en bra lösning på hanteringen av stallgödsel. 

Aspekter såsom lagkrav, finansiellt stöd och intressentgrupper hör också till. 



 

20 

Litteraturförteckning 

Anjum, R., Grohmann, E., & Krakat, N. (2017 ). Anaerobic digestion of nitrogen rich 

poultry manure: Impact of thermophilic biogas process on metal release and 

microbial resistances. Chemospehere, 1637-1647. 

Bernes, C. (2005). Förändringar under ytan: Sveriges havsmiljö granskad på djupet. 

Stockholm: Naturvårdsverket. 

Chuang, C., Dan, Z., Gang-Jin, L., Liang-Wei, D., Long, Y., & Zhan-Hui, F. (2015). 

Continuous dry fermentation of swine manure for biogas production. Waste 

Management, 436-442. 

Google. (den 31 maj 2017). Google Maps. Hämtat från Google: 

https://www.google.se/maps/place/Kolm%C3%A5rden+Zoo/@58.6663348,16.46

32248,835m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46592ec1eb5b1fe9:0x639fdd392545

6815!8m2!3d58.6622209!4d16.4592075?hl=sv 

Hadin, Å., & Eriksson, O. (2016). Horse manure as feedstock for anaerobic digestion. 

Waste Management, 506-518. 

Holly, M. A., Larson, R. A., Powell, M. J., Ruark, M. D., & Aguirre-Villegas, H. (2017). 

Greenhouse gas and ammonia emissons from digested and separated dairy 

manure during storage and after land application. Agriculture, Ecosystems and 

Environment, 410-419. 

Jordbruksverket. (den 23 november 2016). Stallgödsel. Hämtat från Jordbruksverket: 

https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/jordbruksgrodor/rapsochry

bs/vaxtnaring/stallgodsel.4.3229365112c8a099bd980003258.html 

Jordbruksverket. (den 30 maj 2017). Odla salix. Hämtat från Jordburksverket: 

https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/energigrodor/salix.4.2ae27

f0513e7888ce2280007952.html 

Karlsson, J., Krigsman, T., Molander, B.-O., & Wickman, P.-O. (2013). Biologi 1. 

Stockholm: Liber AB. 

Kinuya, M. N., Rowse, L. E., & Ergas, S. J. (2016). Review of small-scale tubular 

anaerobic digesters treating livestock waste in the developing world. Renewable 

and Sustainable Energy Reviews, 896-910. 

Kiran, Y. K., Barkat, A., Xiao-qiang, C., Ying, F., Pan, F.-s., Tang, L., & Yang, X.-e. 

(2017). Cow manure and cow manure-derived biochar application as a soil 

amendment for reducing cadmium availability and accumulation by Brassica 

chinensis L. in acidic red soil. Journal of Integrative Agriculture, 725-734. 



 

21 

Kolmården. (den 31 maj 2017). Djur. Hämtat från Kolmården: 

http://www.kolmarden.com/djurpark/djur 

Malgeryd, J. (u.å.). Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? Jönköping: 

Jordbruksverket. 

Massé, D. I., Talbot, G., & Gilbert, Y. (2011). On farm biogas production: A method to 

reduce GHG emissions and develop more sustainable livestock operations. 

Animal Feed Science and Technology, 436-445. 

Miljöförvaltningen Helsingborg. (2011 ). Det handlar om hästgödsel. Helsingborg: 

Miljöförvaltningen Helsingborg. 

Nationalencyklopedin. (den 30 maj 2017a ). Anaerob. Hämtat från Uppslagsverket: 

http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3

%A5ng/anaerob 

Nationalencyklopedin. (den 30 maj 2017b). Patogen. Hämtat från Uppslagsverket: 

http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3

%A5ng/patogen 

Neova. (den 30 maj 2017). Vad är grot? Hämtat från Neova: 

http://www.neova.se/faq/vad-ar-grot 
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A1 

Bilaga A 

Underlagsfrågor för djupintervju med Jimmy Persson, områdeschef för 

park och lager på Kolmården AB den 25 april 2017.  

– Till studien har rapportförfattaren delat Kolmårdens djur förutom de marina 
och reptilerna i djurgrupper vilka är: Idisslare, icke-idisslare, rovdjur, allä-
tare och fågel. Är det här en bra uppdelning eller hade ni gjort på ett annat 
sätt? 

– Vilken typ av strömaterial använder ni till ovanstående djurgrupper?  
– Utöver den primära födan som djuren får vilka kosttillskott får dem?  
– Hur stor mängd spillning per år uppkommer från respektive djurgrupp? 
– Hur ser gödselplattorna ut inne i djurparken? 
– Hur arbetar ni med att minimera läckage från gödselplatta?  

 

Underlagsfrågor för mejlintervju med Jimmy Persson, områdeschef för 

park och lager på Kolmården AB den 8 december 2016.  

– Hur hanteras stallgödseln? 
– Vad gör ni med stallgödseln om ett djur varit sjuk eller behandlats med anti-

biotika? 
– Vilken mängd rör det sig om per år? 
– Var ligger förbränningsanläggningen som den kontaminerade stallgödseln 

skickas till? 
– Var ligger den arrenderade marken? 
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Bilaga B 

Beräkningar av biogaspotential 

I denna bilaga redovisas de beräkningar som har utförts för att kunna beräkna 

Kolmårdens biogaspotential. 

 

Biogasmängden i Nm3 för icke-idisslare och idisslare 

Den totala mängden biogas i Nm3 som kan fås av icke-idisslare och idisslare redovisas 

i följande beräkning (Wellinger, Murphy, & Baxter, 2013). 

TS-halt: 680 000 kg * 0,2 = 136 000 kg 

VS av TS: 136 000 * 0,8 = 108 800 kg 

Fett = 1,37 Nm3 * 108 800  kg VS = 149 056 Nm3 

Protein = 0,64 Nm3 * 108 800 kg VS = 69 632 Nm3 

Kolhydrat = 0,84 Nm3 * 108 800 kg VS = 91 392 Nm3 

Summa: 149 056 Nm3 + 69 632 Nm3 + 91 392 Nm3 = 310 080 Nm3 

 

Biogasmängden i Nm3 för allätare och rovdjur 

Den totala mängden biogas i Nm3 som kan fås av allätare och rovdjur redovisas i föl-

jande beräkning (Chuang, o.a., 2015). 

TS-halt: 112 000 kg * 0,236 = 26 432 kg 

VS av TS: 26 432 kg * 0,813 = 21 489,22 kg 

Fett = 1,37 Nm3 * 21 489,22 kg VS = 29 440 Nm3 

Protein = 0,64 Nm3 * 21 489,22 kg VS = 13 753 Nm3 

Kolhydrat = 0,84 Nm3 * 21 489 kg VS = 18 051 Nm3 

Summa: 29 440 Nm3 + 13 753 Nm3 + 18 051 Nm3 = 61 244 Nm3 

 

 

 

 



 

B1 

 

Biogasmängden i Nm3 för fågel 

Den totala mängden biogas i Nm3 som kan fås av fågel redovisas i följande beräkning 

(SGC, 2009b). 

TS-halt: 8 000 kg * 0,225 = 1 800 kg 

VS av TS: 1 800 kg * 0,75 = 1 350 kg 

Fett = 1,37 Nm3 * 1 350 kg VS = 1 850 Nm3 

Protein = 0,64 Nm3 * 1 350 kg VS = 864 Nm3 

Kolhydrat = 0,84 Nm3 * 1 350 kg VS = 1 134 Nm3 

Summa: 1 850 Nm3 + 864 Nm3 + 1 134 Nm3 = 3 848 Nm3 

 

Total biogasmängd från de ovanstående djurgrupperna 

Den totala biogasmängden redovisas i följande beräkning: 

Summa: 310 080 Nm3 + 61 244 Nm3 + 3 848 Nm3 = 375 127 Nm3 

 

Energiinnehållet per Nm3 biogas är följande: 

1 Nm3 = 9,69 kWh (Malgeryd, u.å.).   

 

Stallgödselns energiinnehåll 

Energiinnehållet i Kolmårdens stallgödsel redovisas i följande beräkning: 

375 127 Nm3 * 9,69 kWh = 3 635 417 kWh 

 

Kolmårdens totala energianvändning år 2016 

7 400 000 kWh (Parks and Resorts Scandinavia, 2016). 

Energiinnehållet i stallgödseln som kan täcka en del av det totala ener-

gibehovet 

Andelen redovisas i procent i följande beräkning:  

3 635 414 kWh/7 400 000 kWh = 0,49 * 100 = 49 %


