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Abstrakt   
Syftet med den här uppsatsen är att redovisa för de effekter som kan ses  

på odlingssystem samt livssituation hos småbrukande bönder i Östra 

Afrika efter ett införande av en liten biogasanläggning kallad ”floating 

drum”. Anläggningen genererar rötrester som används som 

gödslingsmedel i odlingssystem och biogas som bränsle i 

matlagningssituationer. Resultatet baseras på uppgifter från litteratur, 

fältstudier och en enkätundersökning. Uppsatsen har sin utgångspunkt 

från en fältstudie hos en småbrukande familj på landsbygden. Studien 

genomfördes i ett område som heter Kadongo och ligger i nordvästra 

Kenya. Familjen installerade en ”floating drum” med hjälp av 

biståndsorganisationen Vi-skogen. Biogasen från en ”floating drum” 

kan helt eller delvis ersätta ved, kol och fotogen som idag är de 

vanligaste bränslena för energiframställning i Kenya. Mycket mark och 

landområden har förstörts och förstörs eftersom dessa behövs för 

odlingar och träden skövlas för att få vedbränsle. Under de senaste 

trettio åren har mer än halva skogsytan i Kenya försvunnit. När biogas 

ersätter vedbränsle innebär det att många träd kan sparas. Insamling av 

ved för den småbrukande familjen är ett tungt och tidskrävande arbete 

och kan ta uppemot fyra timmar per dag. Arbetet på gården består även 

av att samla in vatten och sköta odlingarna. När veden ersätts av biogas 

förbättras familjens men framförallt kvinnans livssituation då det är 

kvinnan som står för det huvudsakliga arbetet på gården. Förbättringar 

kan även ses på familjens hälsa eftersom de inte längre behöver inandas 

den farliga eldröken. På odlingssystem kan olika effekter ses, bland 

annat i form av ökade skördar, förbättrad kvalité på grödor och ett 

minskat behov av kemiska gödslings- och bekämpningsmedel. Andra 

effekter som kan ses är att jämställdheten i familjen ökar och att 

kvinnan får en ökad social status. En installation av en 

biogasanläggning är en stor investering och risker för kvävningsolyckor 

samt explosioner föreligger vid användandet. Kunskap, information och 

utbildning är viktiga komponenter för att anläggningen ska fungera och 

inte bli stående ur bruk.    
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Introduktion 
Intresset för biogas, biogasanläggningar och dess olika effekter för småbrukande familjer 

väcktes hos mig, författaren till uppsatsen, under en fältstudie som genomfördes 1-2 

september 2011. Fältstudien genomfördes under en praktikperiod hos biståndsorganisationen 

Vi-skogen i Kisumu, Kenya. Staden Kisumu är beläget intill Victoriasjön i nordvästra Kenya. 

Fältstudien har fördjupat mina kunskaper om hur en installation av en liten biogasanläggning 

går till samt ökat mina insikter om anläggningens olika fördelar, effekter och brister som den 

kan ha för jordbruket, familjen och miljön. 

Installationen av biogasanläggningen gjordes hos en småbrukande familj i ett område på 

landsbygden som heter Kadongo. Här bor och verkar många småbrukande bönder varav flera 

medverkade under installationen. Kadongo är beläget några mil västerut från Kisumu.  

Den småskaliga biogasanläggningen installerades genom Vi-skogen av volontärarbetaren 

Sebastian Muschick. Anläggningen som enligt Muschick kallas för ”floating drum” är tänkt 

att kunna producera tillräckligt med bränslet biogas för att försörja familjens huvudsakliga 

matlagningsbehov. De rötrester som anläggningen kan generera ska användas som 

gödslingsmedel på familjens odlingar. Familjen har några egna kor och kodyngan ska 

användas som biomassa i anläggningen
1
. 

Den här upplevelsen och erfarenheten hos familjen i Kadongo har gjort att idén till den här 

uppsatsen utvecklats och vuxit fram. 

 

80 % av Kenyas befolkning bor på landsbygden och försörjer sig på sitt jordbruk. De flesta är 

småbrukande bönder
2
. 

Landets ekonomi är helt beroende av jordbruket då det genererar mycket exportinkomster. 

Den energi som finns att tillgå och som hushållen främst använder sig av är brännved.  

Över 90 % av landsbygdsbefolkningen i Östra Afrika använder sig av ved och träkol som 

energikälla för att kunna laga mat.
 
Skövlingen av skog ökar eftersom allt fler behöver 

odlingsbar jord, detta leder till en ökad erosion i landet. Den skogsavverkning som sker har 

gått snabbt och på trettio år har halva ytan av landets skog skövlats
3
. Överkonsumtionen av 

ved på landsbygden i västra Kenya har lett till avskogning och en stor brist på ved
4
. 

Användning av en biogasanläggning innebär att fler träd kan sparas då ved inte behövs i 

                                                 
1
 Personlig kommunikation med Sebastian Muschick, volontärarbetare, organisationen Vi-skogen i Kenya, Kisumu, inlånad från Artefact, 

International Centre for Sustainable Development i Tyskland, fältstudier hos en småbrukande familj i Kenya, Kadongo under en 

praktikperiod hos organisationen Vi-skogen i Kenya, Kisumu, (Fältstudier, 2011-09-01-  2011-09-02) 
2
 http://www.sida.se/Svenska/Bistand--utveckling/Bistandets-resultat/Manniskan-i-centrum/Lucy-Wairimu-i-Kenya/Fakta-Smabonder-

utvecklar-sitt-jordbruk-i-Kenya/ (Hämtad 2011 – 10 - 29) 
3
 Utrikespolitiska institutet 2011, Länder i fickformat:211,Kenya, Utrikespolitiska institutet, 2011 

4
 Justin J. Henriques, William G. Schnorr, Sustainability assessment and implementation of a biogas digester system in western Kenya, 

IEEE, (2010) 

http://www.sida.se/Svenska/Bistand--utveckling/Bistandets-resultat/Manniskan-i-centrum/Lucy-Wairimu-i-Kenya/Fakta-Smabonder-utv
http://www.sida.se/Svenska/Bistand--utveckling/Bistandets-resultat/Manniskan-i-centrum/Lucy-Wairimu-i-Kenya/Fakta-Smabonder-utv
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samma utsträckning
5
. Nästan halva befolkningen lever i fattigdom, de flesta bor på 

landsbygden. Arbetet på gården är tungt och sköts framförallt av kvinnorna med hjälp av 

barnen, det består av att samla in ved, hämta vatten och sköta odlingarna. 

Biståndsorganisationen Vi-skogen arbetar med viss problematik som finns i Kenya och 

omkringliggande länder i Östra Afrika. Deras huvudsakliga arbete består av utbildning i 

odlingssystemet agroforestry men även utbildning och installation av småskaliga 

biogasanläggningar
6
. När bönderna börjar använda biogas och rötrester som gödslingsmedel 

på sin gård ökar chanserna till ett förbättrat odlingssystem och en förbättrad livssituation. 

En utbredning av att använda mer bioenergi sker och användning av biogas, som är en 

förnyelsebar energi, ökar successivt
7
. 

 

I Kenya och andra utvecklingsländer är det ett stort problem med de höga kostnaderna för 

bränsle och gödslingsmedel. Användning av egenproducerade samt lokala produkter kan 

starkt bidra till att förbättra samhällsutvecklingen och välfärden
8
. 

 

Förmågan att förstå sig på och använda biogas har funnits och utvecklats sedan mitten av 

1800-talet. Indien och Kina kan sägas vara pionjärer inom området
9
. 

Idag forskas det mycket om biogasanläggningar och användningsområdena blir allt större 

både inom den småskaliga och storskaliga biogasproduktionen. 

Inom det småskaliga jordbruket i utvecklingsländer blir det allt vanligare att småskaliga 

biogasanläggningar installeras. De används för att kunna producera energi samt rötrester som 

gödslingsmedel på odlingar. 

Bioenergi är ett område som är mycket aktuellt och det växer sig allt större
10

. 

 

 

                                                 
5
 Personlig kommunikation med Sebastian Muschick, volontärarbetare, organisationen Vi-skogen i Kenya, Kisumu, inlånad från Artefact, 

International Centre for Sustainable Development i Tyskland, fältstudier hos en småbrukande familj i Kenya, Kadongo under en 
praktikperiod hos organisationen Vi-skogen i Kenya, Kisumu, (Fältstudier, 2011-09-01-  2011-09-02) 
6
 Vi-skogen, Bland träden växer rikare liv, Vi-skogen 25 år, (2008) 

7
 Personlig kommunikation med Sebastian Muschick, volontärarbetare, organisationen Vi-skogen i Kenya, Kisumu, inlånad från Artefact, 

International Centre for Sustainable Development i Tyskland, fältstudier hos en småbrukande familj i Kenya, Kadongo under en 
praktikperiod hos organisationen Vi-skogen i Kenya, Kisumu, (Fältstudier, 2011-09-01-  2011-09-02) 
8
 D.L. day, T.H Chen, J.C. Anderson, M.P. Steinberg, Biogas plants for small farms in Kenya, Elsevier science Publishers Ltd, England, 

Biomass 21. 83-99, (1990) 
9
 http://www.biogasportalen.se/FranRavaraTillAnvandning/VadArBiogas/Biogasenshistoria (Hämtad 2011-11-17) 

10
 Personlig kommunikation med Sebastian Muschick, volontärarbetare, organisationen Vi-skogen i Kenya, Kisumu, inlånad från Artefact, 

International Centre for Sustainable Development i Tyskland, fältstudier hos en småbrukande familj i Kenya, Kadongo under en 
praktikperiod hos organisationen Vi-skogen i Kenya, Kisumu, (Fältstudier, 2011-09-01-  2011-09-02) 

http://www.biogasportalen.se/FranRavaraTillAnvandning/VadArBiogas/Biogasenshistoria
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Syfte och frågeställningar 
Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att göra en undersökning genom litteraturstudier, fältstudier 

samt en enkätundersökning. Avsikten är att redovisa en liten biogasanläggnings effekter i 

odlingssystem och livssituation hos småbrukande bönder i Östra Afrika med utgångspunkt 

från en familj i Kadongo, Kenya. 

Det som kommer att undersökas handlar dels om vilka förändringar i tid och arbetsbörda som 

användandet av en biogasanläggning kan ge samt hur gödsling av rötrester påverkar 

odlingssystemet. 

 

Frågeställningar 

 Vilka effekter och förändringar kan ske i odlingssystem och livssituation hos en 

småbrukande familj i Östra Afrika vid införande av en liten biogasanläggning? 

 

 Hur förändras familjens tid och resurser för odlingen vid införande av en liten 

biogasanläggning? 

 

 Hur påverkas familjens odlingsmark av rötresterna från biogasanläggningen när de 

används som gödslingsmedel på odlingarna? 
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Metodik 
Den här uppsatsen bygger på litteraturstudier, en fältstudie, personlig kommunikation samt en 

enkätundersökning. 

 

Litteraturstudier 

Jag har tagit del av aktuell forskning för att få kunskap om vilka effekter småskaliga 

biogasanläggningar påvisar i olika delar av världen i synnerhet i Östra Afrika. 

Den litteratur som använts är artiklar, rapporter, uppsatser och broschyrer. Informationen är 

även hämtad från olika webbsidor på internet. 

 

Fältstudie 

Jag har under en fältstudie hos en småbrukande familj deltagit i och fått kunskap om hur det 

går till att installera en biogasanläggning kallad ”floating drum”. Under fältstudien har jag 

även fått information om de olika effekter som anläggningen kan ge, dels för familjens 

livssituation men även för familjens odlingssystem. Jag har också fått kunskap om 

anläggningens brister och risker. Information om vilka faktorer som behövs för att lyckas har 

även studerats. 

 

Enkätundersökning via e-post 

Jag har genomfört en enkätundersökning via e-post där tre personer deltagit. Deltagarna har 

arbetat eller arbetar för biståndsorganisationen Vi-skogen. Deras arbetsuppgifter består av att 

utbilda och installera småskaliga biogasanläggningar hos småbrukande bönder i Östra Afrika. 

Den deltagare som inte längre arbetar för Vi-skogen arbetade under ett års tid som 

volontärarbetare åt organisationen. Urvalet av deltagare har skett med hjälp utav Vi-skogen. 

Ett missivbrev har skickats ut där deltagarna bland annat har fått information om syftet med 

studien och hur den sedan ska redovisas. I en enkätundersökning är de etiska aspekterna 

viktiga och därför har deltagarna fått möjlighet att vara anonyma. Samtliga har godkänt att 

deras namn får användas.  

För att få kunskap om hur en enkätundersökning går till och hur ett missivbrev ska utformas 

har boken ”Att få svar - intervju, enkät, observation” använts
11

. 

Enkätundersökningen är gjord på engelska och eventuellt kan språkförbistringar och 

feltolkningar skett då engelska varken är modersmålet för mig eller deltagarna. 

Delar av enkätsvaren redovisas i resultatet men hela enkätunderlaget finns med som bilagor. 

 

                                                 
11

 Kylén, Jan-Axel, Att få svar - intervju, enkät, observation, Stockholm: Bonnier utbildning AB, 2004 
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Enkätundersökningen har gett mig kunskaper om vilka effekter som deltagarna i 

undersökningen kan se på de småbrukande böndernas livssituation och odlingssystem från det 

område där deltagarna arbetar. 

 

Illustrationer 

Bilder och figurer presenteras för att tydliggöra information. 

Avgränsningar 
Uppsatsen kommer endast att behandla småskaliga biogasanläggningar samt effekter som 

dessa kan ge för småbrukande familjers odlingssystem och livssituation i Östra Afrika. 

Avsikten med uppsatsen är att ge relevant information om gödslingseffekter av rötrester i en 

småskalig produktion. Storskalig biogasframställning samt andra gödslingsmedel än rötrester 

från småskalig produktion kommer inte att presenteras i den här uppsatsen. Information om 

familjens livssituation kommer att ges på en översiktlig nivå. 

Tidigare forskning och erfarenheter 
Mycket forskning och praktiska erfarenheter finns inom biogasområdet. Forskningen visar att 

användningsområdena för biogasteknologin blir allt större både inom den småskaliga och 

storskaliga biogasproduktionen
12

. 

 

I Indien och Kina har mycket forskning gjorts och dessa länder anses vara pionjärer inom 

ämnesområdet. Härifrån kan mycket kunskap och erfarenheter inhämtas
13

.   

 

En artikel skriven och publicerad 2008 i Indien redovisar resultat om hur mycket biogas och 

rötrester som kan utvinnas ur en biogasanläggning. Forskarna bakom artikeln vill i sin 

undersökning ta reda på vad denna produktion skulle innebära för att minska den globala 

uppvärmningen som sker på jorden
14

. 

 

En del av den forskning som presenteras från Kenya står Kenya Agricultural Resarch Institute 

(KARI) för. Deras forskning handlar om vilka effekter och fördelar som biogasproduktion har 

för landet. Information finns att hämta kring vilka de vanligast förekommande anläggningarna 

                                                 
12

 Personlig kommunikation med Sebastian Muschick, volontärarbetare, organisationen Vi-skogen i Kenya, Kisumu, inlånad från Artefact, 
International Centre for Sustainable Development i Tyskland, fältstudier hos en småbrukande familj i Kenya, Kadongo under en 
praktikperiod hos organisationen Vi-skogen i Kenya, Kisumu, (Fältstudier, 2011-09-01-  2011-09-02) 
13

 http://www.biogasportalen.se/FranRavaraTillAnvandning/VadArBiogas/Biogasenshistoria (Hämtad 2011-11-17) 
14

 H. Patak, N. Jain, A. Bhatia, S. Mohanty, Navindu Gupta, Global warming mitigation potential of biogas plants in India, Environ Monit 

Assess, (2009) 

http://www.biogasportalen.se/FranRavaraTillAnvandning/VadArBiogas/Biogasenshistoria
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i Kenya är och vilken betydelse biogasanvändning har för natur och mark. Forskarna vid 

KARI visar att användandet leder till en minskad avskogning. De visar också på att 

teknologin innebär stora förbättringar för användarnas liv och hälsa
15

. 

 

Fakta om livssituationen i Kenya går också att finna i artikeln ”Sustainability assessment and 

implementation of a biogas digester system in western Kenya”(2009). I artikeln kan läsas om 

hur de vanligast förekommande bränslena ved, kol, fotogen och torkad gödsel förorenar 

luftmiljön och därmed påverkar användarens hälsa negativt. De visar också på de 

hälsomässiga fördelarna som användaren erhåller vid användning av det renare bränslet 

biogas
16

. 

Artikelsökning 
I nedanstående information ges en översikt av vilka artiklar som använts i den här uppsatsen 

och hur artikelsökningen genomförts. Informationen visar vald databas, sökord, antal träffar 

och vald artikel. 

 

Databas  Sökord     Antal träffar  Vald artikel 

Scopus  biogasplant +small farm  43  Biogas plants for small

        farms in Kenya.  

    

Scopus  ”biogas digester” and Kenya  2  Sustainability assessment

         implementation of a biogas 

         digester system in 

         Western Kenya 

 

Science direct biogas plant +developing world 2967  History and future of 

        domestic biogas plants in

        the developing world 

        

Discovery biogas and manure and cooking 33  Global warming mitigation 

        potential of biogas 

        plants in India 

                                                 
15

 http://www.kari.org/fileadmin/publications/tech_notes/tecNote10.pdf (Hämtad 2011-11-27) 
16

 Justin J. Henriques, William G. Schnorr, Sustainability assessment and implementation of a biogas digester system in western Kenya, 

IEEE, (2010) 

http://www.kari.org/fileadmin/publications/tech_notes/tecNote10.pdf
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Resultat 

Bioenergi 

Biogasteknologin är ett alternativ till den mer traditionella användningen av biomassa. Det är 

ett renare bränsle där användaren inte behöver utsätta sig för den förorenade luft som de andra 

bränslealternativen innebär
17

. Med bioenergi menas det bränsle som kan utvinnas och 

framställas från förnybart organiskt material
18

. Det organiska material som kan användas i 

framställning av biogas är bland annat gödsel, matrester, växtmaterial och avloppsvatten
19

. 

Biomassa är alla de material som kommer från växtriket
20

. Från det organiska materialet kan 

energi utvinnas, i gasform som biogas, i flytande form som etanol eller fast form som pellets 

och ved
21

. 

Småbrukande bönder som bedriver småskalig biogasproduktion i Kenya använder sig till stor 

del av det organiska material som kan fås från boskap, framförallt kodynga och urin men även 

användning av matavfall sker
22

. 

Biogasprocessen 
Biogas framställs i en anaerob miljö genom en process där det organiska materialet bryts ned 

av bakterier. Restprodukten från den biologiska omsättningen kallas för rötrester och är en 

form av biogödsel 
23

.  Mikroorganismerna som bryter ned det organiska materialet måste ha 

en bra miljö för att kunna bli effektiva. Rötkammaren ska vara syrefri, inneha en jämn 

temperatur och ha ett pH på över 7
24

. 

 

Biogasen som framställs innehåller främst metan och koldioxid
25

 men även svavelväte och 

ammoniak. Det organiska material som kan användas i framställning av biogas är bland annat 

gödsel, matrester, växtmaterial och avloppsvatten i en mindre mängd
26

. 

Vid en förbränning av metan bildas framförallt koldioxid och vatten. 

 

 

                                                 
17

Justin J. Henriques, William G. Schnorr, Sustainability assessment and implementation of a biogas digester system in western Kenya, IEEE, 

(2010) 
18

 http://www.wwf.se/vrt-arbete/skog/1255595-bioenergi,( Hämtad 2011-11-02) 
19

 Anna Hansson, Jens Blomquist, Kjell Christensson, Energigrödor till biogasproduktion, effekter på odlingssystemet, Agellus 

Miljökonsulter, Agraria Ord och Jord, Biogas Syd 
20

 http://www.energinytt.se/fornyelsebar-energi/biobransle/ (Hämtad 2011-11-24) 
21

 http://www.wwf.se/vrt-arbete/skog/1255595-bioenergi, (Hämtad 2011-11-02) 
22

 http://www.kari.org/fileadmin/publications/tech_notes/tecNote10.pdf (Hämtad2011-11-27) 
23

 Anna Hansson, Jens Blomquist, Kjell Christensson, Energigrödor till biogasproduktion, effekter på odlingssystemet, Agellus 

Miljökonsulter, Agraria Ord och Jord, Biogas Syd 
24

 http://www.bioenergiportalen.se/?p=1457&m=1459&page=biogasprocessen (Hämtad 2011-10-27) 
25

 Åsa Jarvis, Biogas förnybar energi från organiskt avfall, Svenska biogasföreningen, Energimyndigheten, Svenskt Gastekniskt center, 

Omarbetad broschyr från skriften Biogas- eller vad gör man av ruttna äpplen (E. Norin 1998) 
26

 Anna Hansson, Jens Blomquist, Kjell Christensson, Energigrödor till biogasproduktion, effekter på odlingssystemet, Agellus 

Miljökonsulter, Agraria Ord och Jord, Biogas Syd 
 

http://www.wwf.se/vrt-arbete/skog/1255595-bioenergi
http://www.wwf.se/vrt-arbete/skog/1255595-bioenergi
http://www.kari.org/fileadmin/publications/tech_notes/tecNote10.pdf
http://www.bioenergiportalen.se/?p=1457&m=1459&page=biogasprocessen
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Biogas är en förnyelsebar energi eftersom kolet från biomassan redan bundits in genom 

fotosyntesprocessen. När gasen förbränns sker ingen tillförsel av koldioxid till atmosfären
27

.  

I jämförelse med andra bränslen innebär förbränningen av biogas mindre utsläpp av 

kväveföreningar och kolväten
28

.  

 

Biogasprocessen sker i fyra steg varav det första är hydrolys, där bryts mera komplext 

material ned som fetter, kolhydrater och proteiner. Dessa bryts i den här fasen ned till enkla 

sockerarter, aminosyror och längre fettsyror. I det andra steget sker själva syrabildningen, 

sockerarterna bryts ned till enkla sockerföreningar, alkoholer, enkla fettsyror och vätgas bildas. 

I det tredje steget sker en ättiksyrabildning, här sker en omvandling till ättiksyra, koldioxid 

och vätgas. Slutligen sker en metanbildning av ättiksyran och koldioxiden
29

. Biogasen kan 

börja användas efter några veckor men framställningen kan ta olika lång tid beroende på hur 

nedbrytningsprocessen fortlöpt
30

. Biogasprocessens olika steg förklaras här nedan i en figur. 
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 Åsa Jarvis, Biogas förnybar energi från organiskt avfall, Svenska biogasföreningen, Energimyndigheten, Svenskt Gastekniskt center, 

Omarbetad broschyr från skriften Biogas- eller vad gör man av ruttna äpplen (E. Norin 1998) 
28

 Anna Hansson, Kjell Christensson, Gårdsbaserad biogasproduktion - en möjlighet för det ekologiska lantbruket, Råd i praktiken, 

Jordbruksverket, jordbruksinformation 1, (2006) 
29

 http://www.bioenergiportalen.se/?p=1457&m=1459&page=biogasprocessen (Hämtad 2011-10-27) 
30

 Personlig kommunikation med Sebastian Muschick, volontärarbetare, organisationen Vi-skogen i Kenya, Kisumu, inlånad från Artefact, 
International Centre for Sustainable Development i Tyskland, fältstudier hos en småbrukande familj i Kenya, Kadongo under en 
praktikperiod hos organisationen Vi-skogen i Kenya, Kisumu, (Fältstudier, 2011-09-01-  2011-09-02) 
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Figur 1- Biogasprocessens steg, figuren skapad av  

författaren till uppsatsen 

http://www.bioenergiportalen.se/?p=1457&m=1459&page=biogasprocessen
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Småskaliga biogasanläggningar 
Det finns olika sorters biogasanläggningar, dels anläggningar för storskalig produktion men 

även anläggningar för småskalig produktion. 

Den riktigt småskaliga produktionen av biogas säger Muschick är vanligt förekommande i 

Indien, Kina, Kenya och andra länder i Östra Afrika. I Kenya och Östra Afrika sker en 

utökning av antalet småskaliga biogasanläggningar
31

. 

I en artikel kan läsas att de vanligast förekommande biogasanläggningarna i utvecklingsländer 

är ”Chinese fixed dome”, ”Indian floating drum” och ”Ballon/Tube digester”. Dessa 

anläggningar skiljer sig åt på flera sätt, dels i storlek och konstruktion men gemensamt för de 

alla är att producera biogas och rötrester i en mindre skala. Biomassan som används är 

framförallt dynga från boskap 
32 

men även urin, matavfall och mänsklig avföring kan 

användas. 

Muschick har under ett års tid installerat anläggningar i Östra Afrika. Det arbete som utförts 

med installationerna har skett tillsammans med de småbrukande familjerna. Under 

installationen utbildas samtidigt familjerna om anläggningens skötsel och funktion. Muschick 

har störst erfarenhet av att installera ”Indian floating drum” som han kallar enbart 

för ”floating drum”. 

Gasen som produceras från en ”floating drum” används oftast som bränsle till matlagning. 

Om anläggningen sköts och används på rätt sätt kan den producera tillräckligt med biogas för 

att täcka det huvudsakliga matlagningsbehovet för en familj på fem personer. För att kunna 

producera den mängden gas behöver anläggningen vara på minst 1 m³.  Rötresterna är en 

restprodukt som genereras från biogasanläggningen, den kan vara i en fast eller flytande form 

beroende på vilken biomassa som används. 

När kodynga används som biomassa blandas den enligt 1:1, hälften kodynga och hälften 

vatten. 

För att nedbrytningsprocessen ska fungera på ett tillfredsställande sätt är det viktigt att 

blandningen av biomassan inte innehåller för mycket stora partiklar. Då växtmaterial eller 

matavfall ska användas som biomassa måste den hackas sönder i småbitar innan den tillförs i 

anläggningen. Hur mycket biomassa som ska fyllas på i anläggningen varierar beroende på 

hur nedbrytningsprocessen fortlöper och hur mycket gas som förbrukas av familjen. 

Enligt Muschick brukar det röra sig om ungefär fyra kilo kodynga utblandat med fyra liter 

vatten som ska fyllas på dagligen. 

                                                 
31

 Personlig kommunikation med Sebastian Muschick, volontärarbetare, organisationen Vi-skogen i Kenya, Kisumu, inlånad från Artefact, 
International Centre for Sustainable Development i Tyskland, fältstudier hos en småbrukande familj i Kenya, Kadongo under en 
praktikperiod hos organisationen Vi-skogen i Kenya, Kisumu, (Fältstudier, 2011-09-01-  2011-09-02) 
32

 Bond, Michael R. Templeton, History and future of domestic biogas plants in the developing world, Energy for sustainable development, 

( 2011) 
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Familjen i Kadongo 
Rötresterna som familjen I Kadongo kommer att utvinna från sin ”floating drum ” är av 

flytande form. Gödslingsmedlet innehar ett högt näringsvärde och ska användas på familjens 

odlingsmark. 

Anläggningen som familjen har installerat kan kraftigt reducera deras vedbehov men kommer 

inte att göra dem helt oberoende.  

Familjen är småbrukande bönder som använder sig av odlingssystemet agroforestry. 

Utbildning i systemet har familjen fått genom Vi-skogen. Familjen är beroende av sina 

odlingar och den skörd som den frambringar, dels för att trygga sin egen matförsörjning men 

även för att få inkomster vid försäljning av grödorna
33

. 

 Agroforestry brukar översättas på svenska till ordet skogsjordbruk och systemet kan enkelt 

förklaras med att bönderna i sina odlingar samplanterar träd, buskar och andra grödor. 

Boskapsskötsel är också en del av systemet.  

Enligt Vi-skogen ger agroforestrysystemet olika odlingsmässiga fördelar och effekter. Det 

leder bland annat till förbättringar av mark, större skördar och en ökning av kvalitén på 

grödorna. Att plantera träd ger flera effekter bland annat skugga, foder, föda, ved, mediciner 

men det bidrar också till att förhindra eller minska jorderosionen
34

.  

Muschick berättar under fältstudien att användning av biogas istället för ved innebär att fler 

träd kan sparas då de inte längre behövs som bränsle och detta gynnar agroforestrysystemet
35

. 

Från enkätundersökningen framgår att agroforestrysystemet är ett sätt att förbättra jordens 

bördighet på
36

 eftersom träd ingår i odlingen och ett växelbruk av grödorna sker. Användning 

av traditionellt komposterat material eller färsk dynga som gödslingsmedel är också ett 

alternativ för att höja jordens kvalité och bördighet på
37

. 
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 Personlig kommunikation med Sebastian Muschick, volontärarbetare, organisationen Vi-skogen i Kenya, Kisumu, inlånad från Artefact, 
International Centre for Sustainable Development i Tyskland, fältstudier hos en småbrukande familj i Kenya, Kadongo under en 
praktikperiod hos organisationen Vi-skogen i Kenya, Kisumu, (Fältstudier, 2011-09-01-  2011-09-02) 
34

 Vi-skogen, Bland träden växer rikare liv, Vi-skogen 25 år, (2008) 
35

 Personlig kommunikation med Sebastian Muschick, volontärarbetare, organisationen Vi-skogen i Kenya, Kisumu, inlånad från Artefact, 

International Centre for Sustainable Development i Tyskland, fältstudier hos en småbrukande familj i Kenya, Kadongo under en 

praktikperiod hos organisationen Vi-skogen i Kenya, Kisumu, (Fältstudier, 2011-09-01-  2011-09-02) 
36

. Enkätundersökning med Paul Erimu, Sustainable Energy Officer SCC-Vi-Agroforestry Project, Masaka Uganda, (2011-11-09), Frågor 

och svar via e- post. 
37

 Personlig kommunikation med Sebastian Muschick, volontärarbetare, organisationen Vi-skogen i Kenya, Kisumu, inlånad från Artefact, 

International Centre for Sustainable Development i Tyskland, fältstudier hos en småbrukande familj i Kenya, Kadongo under en 

praktikperiod hos organisationen Vi-skogen i Kenya, Kisumu, (Fältstudier, 2011-09-01-  2011-09-02) 
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Konstruktion av en liten biogasanläggning ”Floating drum” 
Under fältstudien kunde ses att anläggningens konstruktion var väldigt enkel. Den består av 

två olika stora tankar. Den understa tanken är på 1 m³ och den övre på 0.75 m³. 

Till den understa tanken fylls biomassa på genom ett rör och det är här själva 

nedbrytningsprocessen sker. Gasen som bildas stiger upp till den övre tanken och kan därifrån 

ledas ut genom en slang till spisen. Från det övre röret på den understa tanken tas rötresterna 

ut. Den översta tanken höjs när biogas bildas och sänks när biogas förbrukas. 

Detta är en indikator på hur mycket gas som finns i tanken. 

Muschick berättar att det är svårt att få tag på färdiga delar för att konstruera en  

”floating drum”. Anläggningen hos familjen i Kadongo är bland annat byggd av 

vattencisterner som under installationen modifieras för att passa systemet. Oftast behöver 

delarna inhandlas från flera olika ställen. Detta tar mycket tid i anspråk och kräver att den som 

inhandlar delarna har förkunskaper om vad som finns att tillgå i de affärer som erbjuds. 

Muschick har utarbetat en förteckning till Vi-skogen över vilka delar som behövs till 

anläggningen, vilka priser de olika delarna har och var de går att få tag på. Denna förteckning 

kan användas av organisationen och kan delges bönderna som de arbetar med. 

Foto 1 och bild 1 nedan visar på anläggningens konstruktion.                                    

   

 

 

                               

          

               Bild 1- Biogasanläggning i g                                                                                     

Rör för rötrester 
 

 
Tank för biomassa 

 
Tank för gas 

 

 

 

Slang för gas 

Rör för biomassa 

Fundament 

Foto 1-Färdigkonstruerad biogasanläggning 

Källa för foto 1 och bild 1, Sebastian Muschick, Pilar och text vid foto 1 skapad av författaren till uppsatsen                    

Bild 1- Biogasanläggning i genomskärning 
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Effekter av rötrester på odlingssystem 
Enligt Muschick har användandet av biogasanläggningar en betydande roll för de 

småbrukande böndernas odlingar och livssituation. Biogasframställning av förnyelsebar 

energi leder till en förbättrad och mer hållbar miljöutveckling
38

.    

 

En undersökning som gjorts i Indien visar att en biogasanläggning med en storlek på 3 m³, där 

kodynga används som biomassa ger 2200 m³ biogas per år. Den mängden biogas ersätter 316 

liter fotogen och 5535 kilo brännved. 1725 kg rötrester genereras från anläggningen vilket 

skulle motsvara 62 kg Kväve (N), 22 kilo Fosfor (P) och 35 kilo Kalium (K)
39

. Rötrester är en 

bra källa till kväve, fosfor och kalium samt andra makro och mikronäringsämnen
40

. Alla dessa 

ämnen är viktiga för att grödorna ska kunna växa och hålla sig starka och friska
41

. 

Enligt undersökningen från Indien kan biogasteknologin bidra till att minska den globala 

uppvärmningen eftersom biogas används som ersättande bränsle i matlagningssituationen och 

att rötrester används som gödslingsmedel på odlingar istället för kemiska gödslingsmedel
42

. 

I Karolina Hagegårds uppsats visas att rötresterna som genereras från biogasanläggningar har 

kvar samma växtnäringsvärde efter själva rötningsprocessen som innan den rötas. Hon skriver 

att det därför passar bra som gödslingsmedel. Det som försvinner i processen är en del kol, 

vätgas och syrgas. 

Rötrester har olika mängd innehåll av näringsämnen beroende på vilken biomassa som rötas 

och hur näringsrik biomassan är när den stoppas in i anläggningen
43

. 

 

Ifrån en svensk skrift som bland annat är utarbetad av svenska biogasföreningen och 

energimyndigheten ges förklaringar om vad som händer med kvävet under rötningsprocessen. 

De skriver att det bundna organiska kvävet frigörs under rötningen och ändrar då form till 

ammonium. För växterna är det lättare att ta upp det vattenlösliga ammoniumet än det bundna 

organiska kvävet. Om organiskt bundet kväve ska frigöras måste mikroorganismerna i marken 

först hjälpa till innan det kan bli tillgängligt för växterna. Vid höga pH- värden finns det risk 

för att kväve går förlorat eftersom ammonium då kan övergå till den flyktiga gasformen 

                                                 
38

 Personlig kommunikation med Sebastian Muschick, volontärarbetare, organisationen Vi-skogen i Kenya, Kisumu, inlånad från Artefact, 
International Centre for Sustainable Development i Tyskland, fältstudier hos en småbrukande familj i Kenya, Kadongo under en 
praktikperiod hos organisationen Vi-skogen i Kenya, Kisumu, (Fältstudier, 2011-09-01-  2011-09-02) 
39

 H. Patak, N. Jain, A. Bhatia, S. Mohanty, Navindu Gupta, Global warming mitigation potential of biogas plants in India, Environ Monit 

Assess,(2009) 
40

 http://www.kari.org/fileadmin/publications/tech_notes/tecNote10.pdf (Hämtad2011-11-27) 
41

 Karolina Hagegård, Small-Scale Biogas by Lake Victoria Analyzing and implementing the biogas technology for cooking in rural African 

households, Chalmers University of Technology, Report No.100663, 2008 
 http://www.kari.org/fileadmin/publications/tech_notes/tecNote10.pdf (Hämtad2011-11-27) 
42

 H. Patak, N. Jain, A. Bhatia, S. Mohanty, Navindu Gupta, Global warming mitigation potential of biogas plants in India, Environ Monit 

Assess,(2009) 
43

 Karolina Hagegård, Small-Scale Biogas by Lake Victoria Analyzing and implementing the biogas technology for cooking in rural African 

households, Chalmers University of Technology, Report No.100663, (2008) 

http://www.kari.org/fileadmin/publications/tech_notes/tecNote10.pdf
http://www.kari.org/fileadmin/publications/tech_notes/tecNote10.pdf
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ammoniak. För att minska risken för ammoniakavgång kan rötresterna lagras i slutna 

behållare. Denna hantering minskar även risken att metan läcker ut i atmosfären
44

. 

Hagegård skriver även i sin uppsats att det går snabbare för växterna att ta upp kvävet från 

rötrester än den orötade gödseln. Det innebär även att ett mindre kväveläckage sker vid 

användning av rötad gödsel
45

. 

 

En svensk forskningsrapport visar att rötad gödsel kan förbättra markens mikrobiella 

aktiviteter, öka skördarna och förbättra grödornas kvalitéer. Fältförsök har gjorts för att 

studera vilken inverkan kompost, rötad gödsel och slam har på marken jämfört med de 

traditionella gödslingsmedlen svinflytgödsel, kogödsel och mineralgödsel. I försöket 

undersöktes markens kemiska, fysikaliska och mikrobiologiska egenskaper. I försöket 

undersöktes även vilket utfall det blev på skörden och vilken kvalité grödorna höll. De 

analyser som gjordes visade att varken kompost, rötrester eller slam hade någon negativ effekt 

på de mikrobiella och kemiska egenskaperna. 

I rapportens slutsats framgår att rötad gödsel innehåller tillräckligt med mineralkväve för att 

det ska vara ett fungerande gödslingsmedel och att rötad gödsel var det bästa organiska 

gödslingsmedlet i det här fältförsöket
46

. 

Svar från enkätundersökningen visar att ett införande av rötrester som gödslingsmedel kan ge 

en förändring av jordens bördighet och att det kan ses genom den snabba tillväxten av 

grödorna samt grödornas och betesmarkens gröna färg
47

.   

I Hagegårds uppsats kan läsas om att trots att mycket av biomassan omvandlas till gas så 

återstår mycket mull kvar i rötresterna. Vid tillsättande av mull höjs jordens och grödornas 

kvalité. Jordens porositet och vattenhållande förmåga ökar, den mikrobiologiska aktiviteten 

stärks och det hjälper grödorna att hålla sig friskare och starkare mot angrepp av olika sorters 

skadedjur. 

Att använda rötrester på odlingarna kan minska behovet av att använda kemiska 

bekämpningsmedel jämfört med vad kemiska gödslingsprodukter skulle kunna göra
48

. 

Enligt Muschick är rötrester ett bättre alternativ för jorden då användning av kemiskt 

gödslingsmedel på lång sikt kan innebära förhöjda salthalter i marken
49

. Detta beskrivs också 

                                                 
44

 Åsa Jarvis, Biogas förnybar energi från organiskt avfall, Svenska biogasföreningen, Energimyndigheten, Svenskt Gastekniskt center, 

Omarbetad broschyr från skriften Biogas- eller vad gör man av ruttna äpplen, E. Norin (1998) 
45

 Karolina Hagegård, Small-Scale Biogas by Lake Victoria Analyzing and implementing the biogas technology for cooking in rural African 

households, Chalmers University of Technology, Report No.100663, (2008) 
46

 Monica Odlare, Biogas och kompost- En resurs för jordbruket, Resultat från ett fältförsök, Forskningsrapport MDH Ist 2007:1 

47
 Enkätundersökning med Oparah Cleophas, Sustainable Energy Officer, SCC-Vi-Agroforestry Project, Kenya, Kitale, (2011-11-15), Frågor 

och svar via e- post. 
48

 Karolina Hagegård, Small-Scale Biogas by Lake Victoria Analyzing and implementing the biogas technology for cooking in rural African 

households, Chalmers University of Technology, Report No.100663, 2008 
49

 Enkätundersökning med Sebastian Muschick, volontärarbetare hos Scc-Vi-Agroforestry, Kenya,(2011-11-16), Frågor och svar via e-post. 
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i ett faktablad som handlar om markförstöring utformat utav de europeiska gemenskaperna. I 

faktabladet kan läsas att de förhöjda salthalterna i marken kan bero på att salt är vanligt 

förekommande i kemiska gödslingsmedel.  

De beskriver också vad som händer med marken om salthalterna är för höga. De förhöjda 

salthalterna förstör ekosystemen och är ett hot för växternas tillväxt.  

Förmågan för växterna att ta upp näring försämras och bördigheten minskar. Markstrukturen 

kan förstöras vilket då kan leda till en markkompaktering och skorpbildning av markytan. På 

grund av att jorden blir syrefattig får växter och djur svårigheter att överleva. Dessa 

konsekvenser kan leda till en ökenspridning
50

. 

 

Forskning visar att skörden kan öka när rötrester används som gödslingsmedel i odling.   

En studie gjord i Kina redovisar att skörden blev trettio procent större när rötrester användes 

som gödslingsmedel jämfört med kemiskt gödslingsmedel. 

I Vietnam har en studie gjorts som visade att skörden blev tjugofem procent större när 

rötrester som gödslingsmedel användes jämfört med orötad kodynga
51

. 

Enligt de svar som framkommit i enkätundersökningen kan användandet av rötrester i odling 

ge 30- 40 % procent större skörd. Det förbättrar dessutom kvalitén på grödorna. 

Rötresterna kan också delvis eller helt ersätta kemiska gödslingsmedel och minska 

användandet av konstgjort bekämpningsmedel. I undersökningen framkommer också att när 

tillgång till egenproducerat gödslingsmedel finns sparas både tid och pengar då transport och 

inköp av konstgjort gödslingsmedel inte längre behöver göras. Dessa resurser kan istället  

läggas på odlingarna och därmed kan skörden förbättras. Rötrester kan även generera  

inkomster vid försäljning
52

. 

Rötrester är lättare att hantera och applicera på odlingarna än vad färsk gödsel är. 

Rötningsprocessen bidrar också till en luktminskad effekt. Vid rätt temperatur i 

rötningsprocessen sker även en reduktion eller avdödning av smittspridande bakterier, 

parasiter och salmonella
53

. Under fältstudien informeras vi om att trädskövling leder till 

jorderosion och att den biologiska mångfalden därmed också hotas. Dessa negativa effekter 

som kan ses minskar när veden ersätts av biogas eftersom att fler träd då kan sparas
54

. 
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Effekter för livssituationen 
Enligt Muschick varierar kostnaderna för en ”floating drum” detta beroende på vilket material 

som ska användas samt inköpsställe. Tack vare att familjen i Kadongo redan hade ett 

fundament att ställa sin anläggning på reducerades kostnaden med cirka 10 000 KSE 

(Kenyansk shilling) slutsumman skulle annars blivit cirka 30 000 KSE. Installationen av 

en ”floating drum” är en stor investering. Avbetalningstiden varierar och grundar sig bland 

annat på vilket tidigare bränsle som använts. För familjen i Kadongo har en stor del av 

vedbränslet kunnat inhämtas från den egna odlingen. Muschick uppskattar att det tar cirka tre 

till fyra år innan anläggningen för familjen i Kadongo är avbetalad
55

. Enligt valutakurs 2011-

11-18  är 20 000 KSE = 1346 SEK (svenska kronor)
56

. 

I artikeln ”Biogas plants for small farms in Kenya” beskrivs vedinsamling som ett 

tidskrävande och tungt arbete och det handlar om flera timmars arbete varje dag, ibland upp 

till så mycket som fyra timmar
57

. Den tid som det tar beror bland annat enligt Muschick på 

hur tillgången till ved ser ut
58

. När biogas används istället för ved kan denna arbetstid 

förkortas
59

. Från svaren i enkätundersökningen visas att en installation av en ”floating drum” 

kan innebära att arbetstiden förkortas med mellan 50-100 % beroende på anläggningens 

storlek samt hur stor omfattningen av vedanvändandet är
60

. 

 

En studie gjord av Förenta Nationerna visar att kvinnor i Afrika odlar 70 % av maten, samlar 

80 % av bränslet, hämtar 90 % av vattnet och tillagar 100 % av maten. 

Kvinnan tar dessutom hand om barnen och sköter tvätten. Att hämta vatten kan också ta 

ungefär lika lång tid som vedinsamlingen gör
61

.   

I artikeln ”Biogas plants for small farms in Kenya” framkommer även att tid och energi kan 

sparas vid gasanvändning jämfört med vedeldning, det behövs mindre tid för att få igång 

värmen, gasen kommer direkt och du kan själv styra över vilken mängd gas som ska användas 

och när lågan ska släckas vid spisen
62

. Från enkätundersökningen visas att tiden som skulle 

gått åt till matlagning med vedeldning kan användas till något annat när biogas ersätter den. 
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Svaren visar också att användning av biogas också öppnar upp för att männen som finns i 

familjen ska kunna delta mer i köksbestyren. Detta eftersom många män inte vill utsätta sig 

för den farliga eldröken. När männen deltar mer innebär det att kvinnornas arbetsbörda 

minskas och att jämställdheten ökar
63

. 

 

Enligt Vi-skogen reduceras det arbete barnen utför på gården när en ” floating drum” 

installeras. När behovet av att samla in ved minskar kan det innebära att barnen får större 

möjlighet till att bedriva skolarbete
64

. 

 

I enkätsvaren kan utläsas att användandet av en ”floating drum” medför ekonomiska vinster. 

Familjen behöver inte längre köpa in bränsle och ett bättre pris för grödorna kan fås när 

kvalitén ökar. Besparingarna kan användas till andra investeringar för familjen. 

 

Familjens hälsa och välmående stärks när tillgången och kvalitén på grödorna ökar. 

Det kan i förlängningen innebära att mer arbetskraft och engagemang kan läggas på 

odlingarna. 

Familjens levnadsförhållanden förbättras och det är framförallt kvinnorna som kan dra de 

största fördelarna genom en social tillfredsställelse och ökad status i samhället
65

. 

Forskning visar att 1,5 miljoner människor varav 800 000 barn dör årligen på grund utav 

förorenad luft som uppkommer vid eldning av ved, kol och torkad dynga. Biogasen är ett 

hälsosammare alternativ eftersom det är ett renare bränsle
66

. I Guatemala visar en annan 

undersökning att barns födelsevikt ökar om gas eller elektricitet används istället för 

vedeldning med öppen eld i hemmet
67

. 
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Risker och hinder 
Svar från enkätundersökningen påvisar att det är viktigt att ta hänsyn till och beakta de risker 

som föreligger vid användning av en biogasanläggning. För att minimera riskerna behöver 

användaren utbildning i hanteringen av anläggningen 
68

. Enligt Hagegård kan en felaktig 

hantering i värsta fall leda till en explosion men den risken är dock liten
69

. Muschick förklarar 

under fältstudien att det är viktigt att ventilationen fungerar och att tillgång till syre finns vid 

användning av biogas, annars kan det leda till kvävning. 

 

Ett visst utsläpp av växthusgasen metan sker enligt Muschick från den modell som familjen i 

Kadongo installerade. På grund av att tankarna i anläggningen måste vara av olika storlek 

uppstår ett mellanrum där metangasen läcker ut. Utsläpp av metan är inte bra men i de fall 

som kodynga används som biomassa kan ändå en miljövinst ses eftersom dynga som inte 

rötas genererar ett ännu större utsläpp av metan
70

. 

Från enkätundersökningen framkommer att det finns kulturella och religiösa hinder för 

användning av biogas. Av religiösa skäl kan muslimer och Sjunde Dagen Adventister inte 

använda dynga från grisar om gasen ska användas till matlagning. Av kulturella skäl kan 

stamtillhörighet innebära hinder för att använda gasen som produceras från mänsklig 

avföring
71

. 

När behovet av att samla in ved minskar försvinner möjligheten att träffa andra och den 

sociala interaktionen uteblir
72

. 

 

I undersökningen beskrivs även att biogasanläggningar är mycket kostsamma att installera 

och det kan innebära att många avstår från att investera i en anläggning
73

. 

Att installera en anläggning är på grund utav av de höga kostnaderna inte ett alternativ för de 

allra fattigaste. I händelse av att ekonomin blir för ansträngd efter en installation finns risken 

att bönderna blir tvungna att sälja sina kreatur. Om kreaturen säljs förloras också den 

biomassa som dessa skulle ha genererat, detta kan vara en förödande konsekvens
74

. 
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Det kan finnas risker att anläggningen blir stående ur bruk om användaren inte har tillräckliga 

kunskaper om funktion och underhåll. Muschick säger att det är fördelaktigt om en myndighet 

eller organisation står bakom installationen eftersom användaren då har någonstans att vända 

sig om problem uppstår. 

Tid, engagemang och investeringar går förlorade om anläggningen blir stående ur bruk. Om 

anläggningen blir stående ur bruk kan det också innebära att familjen går tillbaka till en 

användning av det tidigare energisystemet
75

. 
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Översiktstabell av effekter, hinder och faktorer för att lyckas 
 

Effekter Hinder och risker Faktorer för att 

lyckas 

Renare luftmiljö Explosionsrisk Information och utbildning 

om användning 

Reducerad arbetstid i 

matlagningssituationen 

Kvävningsolyckor Information och utbildning 

om risker 

Reducerad arbetstid vid vedinsamling Kulturella svårigheter Information och utbildning 

om skötsel och reparation 

Reducerad arbetsbörda Religiösa svårigheter Information och utbildning 

om effekter och fördelar 

Mer kraft över till annat Mindre social interaktion Inte för betungande 

kostnader 

Ökad inkomst och nya 

investeringsmöjligheter 

Stora investerings kostnader En myndighet eller 

organisation som står 

bakom installationen 

Möjlighet att gå i skolan och tid till 

läxläsning. 

Svårigheter att betala 

investeringskostnaderna 

 

Mer tid och kraft till odlingarna Kan bli tvingad att sälja gårdens kreatur  

Förbättrad hälsa och ökat välmående Biogasanläggningar stående ur bruk  

Egen produktion av gödselmedel Förlorade pengar, tid och engagemang  

Inget behov av kemiskt gödselmedel Tillbakagång till en användning av det 

tidigare energisystemet 

 

Minskat behov av kemiska 

bekämpningsmedel 

  

Förbättrad markstruktur, bördigare jord   

Förbättrad kvalité på grödor   

Fler träd sparas   

Minskad jorderosion   

Ökad biologisk mångfald   

Socialt ökad status i hemmet och 

samhället 

  

Ökad jämställdhet   

Förbättrad livssituation   

 

Tabell 1-Översiktstabell av effekter, hinder och faktorer för att lyckas, tabellen gjord av författaren till uppsatsen. 
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Slutsats 

Resultatet visar att flera och olika effekter kan ske vid ett införande av en liten 

biogasanläggning. Rötresters inverkan på odlingssystemet visar att skörden och kvaliteten på 

grödorna ökar. En ekonomisk vinst kan göras när gödslings- och bekämpningsmedel inte 

behöver införskaffas. Resultatet visar också att användandet av biogas leder till en minskad 

arbetsbörda och förbättrad livssituation, framförallt för kvinnor.  

Slutsatser kan även dras om att hälsan kan stärkas då biogasen inte avger den förorenade luft 

som andra bränslen kan göra. 

Kunskap och utbildning i anläggningens funktion har visat sig vara avgörande faktorer för att 

användandet ska fungera på ett tillfredsställande sätt.  

Investeringskostnaderna för en biogasanläggning är höga och innebär för många att en 

installation aldrig kan bli aktuell. Om investeringskostnaderna vore lägre skulle möjligheten 

öka för att fler bönder skulle kunna installera i en anläggning.    

Resultatet visar att en ”floating drum” kan ge förbättrande effekter, dels på odlingsmark, 

skörd och grödor men även på hälsa, ekonomi och livssituation.  

De effekter och förändringar som beskrivs ovan bör kunna appliceras på och gälla för vilken 

småbrukande familj som helst i Östra Afrika alltså då även för familjen i Kadongo.  

Den information som inhämtats och som presenterats i uppsatsen har utgått från liknande 

förutsättningar som familjen i Kadongo har. 

Diskussion 
Den information som presenterats i uppsatsen har inhämtas från flera olika källor. Stor del 

bygger på den enkätundersökning som gjordes och den information som inhämtades från 

fältstudien. Delar av informationen har kunnat styrkas med hjälp av de forskningsresultat som 

studerats. Fältstudien genomfördes i Vi-skogens regi och pågick under två dagar. Enbart en 

installation av en ”floating drum” observerades dessa dagar. Enkätundersökningen vände sig 

endast till tre personer och alla dessa arbetade eller hade arbetat för Vi-skogen. Då resultatet 

från både fältstudien och enkätundersökningen kan härledas till samma källa kan det ge en 

vinklad syn på de effekter som presenterats. Enkätdeltagarna har dock olika positioner i 

organisationen och arbetar inom olika geografiska områden. 

Om fältstudien och enkätundersökningen varit mer omfattande och utgått från fler källor så 

skulle resultatet fått en större trovärdighet. 

Fältstudien har inte följts upp men om inget oförutsett inträffat och familjen använder  

anläggningen på det sätt som förespråkas bör vissa effekter kunna ses. 
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Uppsatsens frågeställningar har behandlats och delvis besvarats. Svaren kan dock ses ligga på 

en mer allmän nivå. En mer djupgående undersökning där mer forskningsresultat studerats 

skulle ha tillfört en ökad vetenskaplig dignitet och troligtvis gett ett mer nyanserat resultat. 

 

De språkförbistringar som eventuellt skett i enkätundersökningen kan ha inneburit att 

feltolkningar gjorts och det kan i så fall ha påverkat resultatet.  

Resultatet som presenterats ger en viss inblick i och översikt utav ämnesområdet. Om mer 

efterforskningar kunnat göras på plats hos familjen i Kadongo hade resultatet kunnat få ett 

annat utfall. En jämförande studie som visar på hur det såg ut före och efter ett införande av 

biogasanläggningen skulle kunna ge intressant information. 

 

Resultatet visar att skördarna ökar och grödornas kvalité förbättras efter att rötrester införts 

som gödslingsmedel. Är det endast rötresterna som orsakar dessa effekter eller har det att göra 

med alla de effekter som en biogasanläggning kan generera? Viktigt att påpeka är att inga 

jämförande studier om andra gödslingsmedel eller gödslingsmetoder har undersökts eller 

jämförts i den här uppsatsen. Andra gödslingsmedel kan mycket väl ge andra eller fler effekter 

på odlingssystemet än vad gödsling med rötrester kan ge. Syftet med uppsatsen har dock inte 

varit att titta på andra alternativ. 

 

Andra frågeställningar som är intressanta är hur olika grödor reagerar på gödsling av 

rötrester? Hur ofta behövs det gödslas? När ska gödsling ske och vad händer med marken på 

lång sikt då rötrester används?  

Tankar har också väckts om hur biogasanläggningar kan göras mindre kostsamma och hur 

biogasteknologin kan göras mer tillgänglig för människor i ett land som Kenya? 

 

Eftersom livssituationen hos framförallt kvinnorna förbättras efter ett införande av en 

biogasanläggning skulle den här frågan kunna lyftas till en samhällsnivå. Om subventionering 

av biogasanläggningar för småbrukande familjer gavs skulle det kanske kunna innebära 

effekter på jämställdheten. 

Under installationen och utbildningen av biogasanläggningen hos familjen i Kadongo deltog 

även andra småbrukande bönder från området. Eftersom många deltog och visade sig 

intresserade för installationen undrar jag om det kan leda till att fler installationer kommer att 

göras? Funderingar som uppkommit under arbetets gång har även kommit att handla om 

vilken effekt biogasanläggningar har för miljön. Bidrar anläggningarna till en minskning av 

de globala klimatförändringar som sker eller har de endast en påverkan på närmiljön? 
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Då en anläggning installeras visar resultatet att fler träd kan sparas och det innebär att 

skadliga växthusgaser kan renas. Som anläggningarna ser ut idag avger de dock ett visst 

metanutsläpp. Eftersom metan har en negativ inverkan på miljön vore det intressant om en 

utveckling av konstruktionen kunde ske. 

Om konstruktionen förbättrades på det vis att anläggningen inte ger något utsläpp alls vore det 

mycket bättre ur en miljösynpunkt. 

 

Vad innebär det när livssituationen förbättras, hur påverkar det samhället i stort och vilken 

inverkan har det på odlingarna? Kan förbättrad hälsa generera ekonomiska vinster för 

familjen och samhället i stort? Resultatet visar på en förbättrad livssituation för kvinnor efter 

införandet av en ”floating drum” eftersom arbetstid och arbetsbörda minskar. Kan verkligen 

slutsatser dras om att livssituationen förbättras? Vad är det som säger att en arbetssyssla inte 

ersätts av en annan? 

Kan jämställdheten verkligen öka efter att en anläggning installerats? Den ökade 

jämställdheten som kan ses är förmodligen relativt liten. Jag tänker att det mer borde ha att 

göra med vilken grundläggande människosyn som finns samt vilken solidarisk medkänsla 

som visas. Andra sorters insatser kanske kan visa på större effekter när det gäller 

jämställdhetsfrågor. 

 

För en småbrukande familj innebär det att utsätta sig för en stor risk då installationen är en 

mycket kostsam investering. Konsekvenserna skulle bli förödande om familjen tvingades sälja 

sina kreatur eftersom en viktig livnärande källa då försvinner. Är det verkligen värt den 

risken? Vad skulle kunna göras för att den situationen inte skulle behöva uppstå? 

 

Avslutningsvis vill jag säga att en ”floating drum” ger effekter för den småbrukande familjens 

livssituation och odlingssystem. Trots de effekter som kan uppnås finns det fortfarande 

mycket arbete som behöver utföras på gården och där ingår även arbete med själva 

anläggningen. Mycket kunskaper om anläggningen och användandet av rötrester som 

gödslingsmedel behövs. Detta för att helt kunna använda sig utav anläggningen och erhålla de 

effekter som kan uppnås. För att effekter på odlingssystem ska kunna ses behövs betydligt 

mer än en installation av en ”floating drum”. Det kräver även en gedigen erfarenhet och 

kunskap om odling och markhantering. Anläggningen och användandet av den är heller inte 

riskfritt och har flera brister. Påpekas bör att det är av stor vikt att den småbrukande familjen 

fattar ett väl avvägt beslut, där man tar hänsyn till de fördelar och risker som kan ses innan en 

installation av en anläggning genomförs. 
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http://www.utangranser.se/Om-oss-2.aspx   

(Hämtad 2011-11-18) 

 

http://www.energinytt.se/fornyelsebar-energi/biobransle/  

(Hämtad 2011-11-24) 

 

http://www.bioenergiportalen.se/?p=1457&m=1459&page=biogasprocessen 

(Hämtad 2011-10-27) 

 

http://www.sida.se/Svenska/Bistand--utveckling/Bistandets-resultat/Manniskan-i-

centrum/Lucy-Wairimu-i-Kenya/Fakta-Smabonder-utvecklar-sitt-jordbruk-i-Kenya/  

(Hämtad 2011 – 10 - 29) 

 

http://www.sida.se/Svenska/Bistand--utveckling/Bistandets-resultat/Manniskan-i-

centrum/Lucy-Wairimu-i-Kenya/Fakta-Smabonder-utvecklar-sitt-jordbruk-i-Kenya/  

(Hämtad 2011 – 10 - 29) 

 

http://www.kari.org/fileadmin/publications/tech_notes/tecNote10.pdf  

(Hämtad 2011-11-27) 

 

Personlig kommunikation 

Personlig kommunikation med Sebastian Muschick, volontärarbetare, organisationen 

Vi-skogen i Kenya, Kisumu, inlånad från Artefact, International Centre for Sustainable 

Development i Tyskland, fältstudier hos en småbrukande familj i Kenya, Kadongo under en 

praktikperiod hos organisationen Vi-skogen i Kenya, Kisumu, 

(Fältstudier, 2011-09-01-  2011-09-02) 

 

Enkätundersökning med Paul Erimu, Sustainable Energy Officer SCC-Vi-agroforestry project, 

Masaka Uganda, (2011-11-09), Frågor och svar via e-post. 

 

Enkätundersökning med Oparah Cleophas, Sustainable Energy Officer, SCC-Vi-Agroforestry 

 Project, Kenya, Kitale, (2011-11-15), Frågor och svar via e-post. 

 

Enkätundersökning med Sebastian Muschick, volontärarbetare hos Scc-Vi-Agroforestry, 

 Kenya,(2011-11-16), Frågor och svar via e- post. 

 

http://www.utangranser.se/Om-oss-2.aspx
http://www.energinytt.se/fornyelsebar-energi/biobransle/
http://www.bioenergiportalen.se/?p=1457&m=1459&page=biogasprocessen
http://www.sida.se/Svenska/Bistand--utveckling/Bistandets-resultat/Manniskan-i-centrum/Lucy-Wairimu-i-Kenya/Fakta-Smabonder-utv
http://www.sida.se/Svenska/Bistand--utveckling/Bistandets-resultat/Manniskan-i-centrum/Lucy-Wairimu-i-Kenya/Fakta-Smabonder-utv
http://www.sida.se/Svenska/Bistand--utveckling/Bistandets-resultat/Manniskan-i-centrum/Lucy-Wairimu-i-Kenya/Fakta-Smabonder-utv
http://www.sida.se/Svenska/Bistand--utveckling/Bistandets-resultat/Manniskan-i-centrum/Lucy-Wairimu-i-Kenya/Fakta-Smabonder-utv
http://www.sida.se/Svenska/Bistand--utveckling/Bistandets-resultat/Manniskan-i-centrum/Lucy-Wairimu-i-Kenya/Fakta-Smabonder-utv
http://www.kari.org/fileadmin/publications/tech_notes/tecNote10.pdf
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Personlig kommunikation med Sebastian Muschick, frågor och svar via e-post - (2011-11-18 

kl.12.06) 

 

Bildkällor 

Figur 1- Biogasprocessen, figur skapad av författaren 

 

Foto 1- Färdigkonstruerad biogasanläggning, foto, Sebastian Muschick, Pilar och text vid foto 

1 skapad av författaren.      

 

Bild 1- Biogasanläggning i genomskärning, bild, Sebastian Muschick 

 

Tabell 1- Översikt av en liten biogasanläggnings effekter och fördelar, tabellen gjord av 

författaren till uppsatsen. 
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Bilagor 

Bilaga 1- Enkätunderlag, missivbrev och frågor 

 

Hello 

My name is Elin Eriksson and I am a gardener student from Sweden. I am the girl that have 

contacted and asked you earlier if you will be able to participate in a questionary survey. 

 

In this missive I will explain what the essay is about and how this questionary is structured. 

 

The name of my school is University of Gävle. I am doing an essay at school and for that i 

need to do a questionary survey with people that have good knowledge about the subject that I 

am studying, that is why this questionary survey is directed to you. Some other people will 

also be requested to participate in this questionary survey at the same time. 

 

The subject is about biogas and the biogasplants residues. The aim of the study is to 

investigate what kind of effects and changes that can be anticipated when a small-scale farmer 

install a biogasplant in their home. My essay concentrates on conditions in East Africa. 

 

I have chosen my subject because I had some nice experiences when doing my fieldstudies 

during my internship at SCC-Vi agroforestry in Kisumu, Kenya. 

I participated when a small biogasplant was installed in Kadongo, Kenya by a small-scale 

farmer family. Now I want to know more about it and I think it is good if I can spread the 

knowledge to other interested people here in Sweden as well. 

 

The result in this survey will be presented in both a written report and in a verbal presentation 

at school. 

If you want to be anonymous it is ok and your name will be removed from both the report and 

the vocal presentation. You need to tell me if so. 

It will be good if you can tell me about what kind of work you have and in which area you 

work and have your experiences from. This you can write in the end of the message you send 

back to me. 
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If you have any problems to interpret my questions you are welcome to contact me to receive 

further explanations. 

 

Please respond by using my email account linked to my position as student at the University 

of Gävle. 

 

The essay that I am doing is not in English but if you want to take part of the result in English 

I will send it for you when it is finished. 

 

The questions are attached on the next page. You are kindly requested to respond by including 

the number of the referred question. 

 

 

Thank you for your participation! 

 

 

 

Best regards / Elin Eriksson 

 

E-mail: ofk10@student.hig.se, Cellphone: 04670-555 18 45 

mailto:ofk10@student.hig.se
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Questions 

1 (a) 

What kind of impacts in resource use do you anticipate when a small biogas plants are introduced 

to small –scale farmers in your study area, relevant to your experiences?   

1 (b) 

Which changes do you foresee to occur in terms of access and quality of on-farm fertilizer 

resources when small biogas plants are introduced to small-scale farmers in your study area? 

2 (a) 

Which changes do you foresee will take place with regards to the family's total work load? 

2 (b) 

Which changes do you foresee will take place with regards to relative shifts in work load between 

fuel-wood collection, crop management and fertilizer management respectively? 

3 (a) 

How much biogas residues are anticipated per annum? 

3 (b) 

Which specific on-farm usages of biogas residues are anticipated? 

3 (c) 

Which qualitative changes of crop land are expected in cases biogas residues are used as on-farm 

fertilizer/soil improvers? 

4 

Which obstacles and risks do you foresee will take place when a small-scale biogasplant is 

introduced to a small-scale farmer in your study area? 

5 (a) 

In which way does the small-scale farmer use the residues on their land in your study area? 

5 (b) 

By which other means (if any) could small-scale farmers in your study area improve their land and 

soil fertility? 

6 

Other comments? 

 

Bilaga 2 - Enkätsvar 
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Enkätsvar 

Namn: Erimu, Paul 

Arbete: Sustainable Energy Officer for SCC-Vi Agroforestry, Masaka, Uganda 

Datum för inlämnat svar: 2011-11-09 

 

1 (a) -What kind of impacts in resource use do you anticipate when a small biogas plants 

are introduced to small –scale farmers in your study area, relevant to your 

experiences?   

 

The impacts in resource are better summarized using the chart below where the small scale 

farmers seek to have access to employment, agriculture, health, sanitation, energy and the 

environment. These are all achieved through introduction of small biogas plants to small scale 

farmers. 

Averagely, farmers in Uganda consume about 1m
3
 of biogas per day, so any size of biogas 

plant designed should be able to generate as much as 1m
3
 of biogas per day if indeed the fuel 

replacement needs of the farmers(Energy needs) are to be met 

 

 

 

 

 

1 (b )-Which changes do you foresee to occur in terms of access and quality of on-farm 

fertilizer resources when small biogas plants are introduced to small-scale farmers in 

your study area? 

One of the main benefits of introducing biogas is access/ Production of bio-slurry, an 

excellent organic fertilizer which can  boost agricultural production and  hence food 

security and household incomes. 

Bio-slurry is rich in humus and plant nutrients. It therefore, plays an important role in 

supplying plant nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus (NPK) in addition to 

secondary nutrients essential for crop growth such as sulphur, calcium, magnesium, zinc and 

ENERGY 
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ENT 

 

FAMILY 
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& 
SANITATI

ON 
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boron. 

So with the production of bio-slurry enhanced, the access of affordable potent fertilizer is 

assured to the small scale farmer, hence a change in the expenditure patterns of the farmer on 

buying the artficial fertilizers, and the quality of on-farm ferlizers improved and changed from 

artificial to organic 

 

 

2 (a) - Which changes do you foresee will take place with regards to the family's total 

work load? 

With introduction of Biogas plants, the family’s total work load with be minimal as a whole. 

Firstly, men will be able to participate in cooking as opposed to the traditional way where 

men did not want to cook due to the smoke emitted say from the open fires, so gender 

involvement will in cooking activities will be enhanced 

 

The time needed to start the fire and the time taken to cook will be reduced because the heat 

value from the biogas stove will be constant and not fluactuating as that from the charcoal 

or firewood stoves, this means reduced workload. 

 

In conclusion, the changes that will take place are time saving, involment of men in the 

cooking activities, and also involment of other family members in mixing of the substrates 

as opposed to only women and girls being responsible for looking for cooking fule 

 

2 (b) - Which changes do you foresee will take place with regards to relative shifts in 

work load between fuel-wood collection, crop management and fertilizer management 

respectively? 

The work load in fuel-wood collection will greately be reduced up to over 50%, where the 

users of biogas will no longer have to collect fire wood at the same rate as before them 

acquiring a biogas plant. 

So the with the right size of the biogas plant, the workload in fuel wood collection can be zero, 

when the farmers choose to completely rely on biogas for thier cooking activities all 

through 

 

In terms of crop management, the work load will also be reduced, since ready fertilizer is 

available on farm meaning that costs associated with purchasing and transporting of 

artificial fertilzer will be minimal, hence crop managemnet will be improved, thus 
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improved harvests. 

 

In relation to fertilizer, workload reduces, due to the fact that the source of fertilzer is on farm, 

hence more energy and time for the farmer to engage in other beneficial activities on f biog 

farm like crop managemnet. 

 

3(a)-How much biogas residues are anticipated per annum? 

Theoretically, the biogas residues (bio slurry) recieved per day are equivalent to the total 

amount of feed into the  biogas system per day as well as how much gas is utilised per day. 

 

For example, for a 6m
3
 biogas plant that requires a daily feed of 44kgs of cow dung, and 44 

litres of water/urine, the bioslurry produced per day will be 44 litres...so anually, one will 

be able to produce 16060(44 x 365 days) litres per annum of bioslurry. 

 

3 (b)-  Which specific on-farm usages of biogas residues are anticipated? 

Bio-slurry has 3 basic uses: Crop and animal production, commercial or direct selling for 

income generation. 

 

3(c) -Which qualitative changes of crop land are expected in cases biogas residues are 

used as on-farm fertilizer/soil improvers? 

In crop production, it is (biogas slurry) used as quality organic fertilizer and pesticide, and 

contains NPK which contributes to; 

i.  30-40% crop yield and improved crop quality 

ii. Total or partial replacement of chemical fertilizers 

iii. Decrease in use of artificial pesticides 

Almost all crops can be used but so far, the it has been tested on the following 

a) Vegetable production; collards (sukuma wiki), spinach, lettuce, cabbages, onions, egg 

plants, tomatoes, amaranthus family (Green, brown & red varieties), green paper, peas and 

mushrooms 

b) Bananas and coffee production 

Other crops include: beans, sugarcane, rice and maize. Liquid bio-slurry application: ratio of 

water to bio-slurry; 1:1 or 2:1 (young crops); 10,000 kg per hectare (4,000 kg/acre=4 pickups 

per acre) 

In animal production, bio-slurry is used as a feed supplement. This is because; 

i. Contains amino acids for animal growth 
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ii. Contains enzymes which stimulate hunger for more food intake and better nourished 

animals 

iii. Contains vitamin B group from cattle dung (B1, B2, B12 etc) 

Animal enterprises which utilize bio-slurry include; 

 Pig rearing/piggery 

 Vermi-culture (growing worms) for chicken rations 

 Pisciculture/Fish rearing 

 

For commercial production, bio-slurry is composted and stored or sold as organic manure for 

farmers, potting media in nursery beds etc 

 

4 - Which obstacles and risks do you foresee will take place when a small-scale 

biogasplant is introduced to a small-scale farmer in your study area? 

Obstacles 

Cultural and religious attitude from farmers. For example, it may not sound culturally good 

for some tribes in Uganda especially the Baganda to cook food for an in-law using biogas 

as fuel if the  biogas plant has a biotoilet attached to it, because it is imagined that human- 

excreta has been used in cooking the food, and religiously, Muslims and Seventh Day 

Adventists (SDA’s) would have a problem with the piggery arrangement) 

 

Cost of installation –generally the initial cost of having a biogas plant installed is very high 

relative to the income levels and the needs of the small scale holder farmers; therefore cost 

of installing becomes a challenge. 

 

Risks. 

Like any other technology, small biogas plants have risks. 

Risks of fire due to explosion maybe possible, however, these are extremely rare cases. 

The technology being rejected by small scale farmers due to stories of failed biogas plants 

becomes a risk in itself 

 

5 (a) - In which way do the small-scale farmer use the residues on their land in your 

study area? 

Compost making- 

A thick layer of dry materials (15-20 cm) is spread such as litter from leftover of animal feeds, 

straw, kitchen rubbish and weeds collected from the fields at the bottom of a pit to absorb  

moisture and prevent nutrients from leaching into the ground. 
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Some water is mixed with the dry materials before sprinkling some top soil over it to a thick-

ness of about 5 cm 

Some wood ash is added if available and this will provide Potassium to the compost. Turning 

the composting materials should be done at specified intervals while adding in more decom-

posable materials and little amounts of soil 

 

Briquette making- Briquettes are blocks of compressed biomass materials used for fuel. These 

materials (residues0 may include the following; leaves, grass and agricultural wastes (e.g. 

husks, hulls, corn stocks, food garbage etc.) 

 

5 (b) – By which other means (if any) could small-scale farmers in your study area 

improve their land and soil fertility? 

Sustainable land use management  (SLM) practices such as fallowing, intercropping, 

boundary planting, and proper agro forestry practices can be applied to improve land and 

soil fertility 

 

 6 – Other comments ? 

All the best in your survey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bilaga 3 - Enkätsvar 

Enkätsvar 

Namn: Oparah, Cleophas 
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Arbete: Sustainable Energy Officer, Vi-Agroforestry project, Kitale - Kenya 

Datum för inlämnat svar: 2011-11-15 

 

1 (b)-Which changes do you foresee to occur in terms of access and quality of on-farm 

fertilizer resources when small biogas plants are introduced to small-scale farmers in 

your study area? 

- Reduced costs/increased savings 

- Increased crop productivity fetching better market prices for improved livelihoods 

- Increased dairy productivity for improved household incomes 

- Reduced deforestation for improved ecosystem 

- Social satisfaction and harmony 

 

2 (a) - Which changes do you foresee will take place with regards to the family's total 

workload? 

The main beneficiaries of the small-scale biogas plants are expected to be women. Therefore, 

any dissemination at either community or institutional level brings on board gender issues, 

with more emphasis on women and vulnerable households in terms of poor access to house-

hold energy and soil fertility enhancing amendments. Traditionally fuel wood collection is 

exclusively women’s affair and sometimes delegated to children in a family setup. Additional-

ly, cooking is done by women, indeed adoption of small scale biogas plants reduces the bur-

den in terms of labour requirements and cooking time, increases comfort, domestic social 

harmony and social standing in the society. Reduced burden to women and children in fetch-

ing firewood improves their productive life in agriculture and education, respectively. In-

creased household energy alternative sources steers increased energy access by women by 

making it more available within reach without consequence destruction of the environment.  

The saved resources can be used to meet other households’ needs and investments and im-

pacting positively to women’s wellbeing. 

 

2 (b) - Which changes do you foresee will take place with regards to relative shifts in 

workload between fuel-wood collection, crop management and fertilizer management 

respectively? 

Adoption of small-scale biogas plants reduces over-reliance of forest as sources of fuel-wood. 

This consequently reduces the cost of tree planting/replanting. It also leads to an increased 

forest-products base, which contributes to more household incomes. 
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Fuel wood collection is exclusively women’s affair and sometimes delegated to children in a 

family setup. Reduced burden to women and children in fetching firewood improves their 

productive life in agriculture and education, respectively. Additionally, cooking is done by 

women, indeed adoption of small scale biogas plants reduces the burden in terms of labour 

requirements and cooking time, increases comfort, domestic social harmony and social stand-

ing in the society. Increased household energy alternative sources steers increased energy 

access by women by making it more available within reach without consequence destruction 

of the environment.  The saved resources can be used to meet other households’ needs and 

investments and impacting positively to women’s wellbeing. 

 

3(a)-How much biogas residues are anticipated per annum? 

The anticipated annual slurry ranges between 6.72 – 13.44tonnes per annum based on the 

daily feeding of the unit with 20 – 40litres 

 

3 (b)-Which specific on-farm usages of biogas residues are anticipated? 

The high quality manure from the small-scale biogas plants is applied on agricultural land for 

soil fertility improvement. This consequently improves crop and livestock productivity that 

eventually enhances household food security and incomes. 

 

3(c) -Which qualitative changes of crop land are expected in cases biogas residues are 

used as on-farm fertilizer/soil improvers? 

The application of this high quality slurry on cropland improves crop and forage productivity, 

hence improving human nutrition and household incomes. The manure is highly mineralized 

in the digester due to the anaerobic process and releases nutrients such as N, P and K much 

faster than would be released in raw manure. The fast growth and green coloration of the 

crops and pastures is a clear indication of the enhanced fertility of the soil. Emergence of 

black nightshade and spider weeds near the outlet of the slurry are good indicators of fertile 

soils. This is eventually summarized as improved ecosystem for promoting biodiversity. 

 

4 - Which obstacles and risks do you foresee will take place when a small-scale biogas 

plant is introduced to a small-scale farmer? 

There are no major negative impacts of the technology to users apart from possible misuse of 

the biogas resulting in incidences of fire occurring. Therefore users have educated to exercise 

care just like for conventional gases while handling biogas. 

5 (a) - In which way do the small-scale farmer use the residues on their land in your 
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study area? 

Applied to croplands for soil fertility improvement. 

 

5 (b) – By which other means (if any) could small-scale farmers in your study area 

improve their land and soil fertility? 

Adoption of agroforestry technologies e.g. integrating trees in croplands, crop rotation etc 

 

6 – Other comments? 
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Bilaga 4 - Enkätsvar 

Enkätsvar 

Namn: Sebastian Muschick 

Arbete: Tidigare volontärarbetare för Vi-skogen i Kenya, Kisumu men anställd av 

organisationen, Artefact, International Centre for Sustainable Development i Tyskland 

Datum för inlämnat svar: 2011-11-16 

 

1 (a) -What kind of impacts in resource use do you anticipate when a small biogas plants 

are introduced to small –scale farmers in your study area, relevant to your experiences?   

The use of firewood/charcoal  is significantly reduced but in most cases not eliminated 

completely. Firewood/char is still used for long cooking food like beans. The complete 

elimination of firewood use needs a bigger biogas plant which is more expensive and need 

more food residue inputs or cows. There is only a specific amount of food residues, cows are 

expensive and need fodder which has to be provided on farm. Therefore the cost optimum or 

only affordable plant for the farmer is often a plant which sustains the main cooking needs. 

 

1 (b )-Which changes do you foresee to occur in terms of access and quality of on-farm 

fertilizer resources when small biogas plants are introduced to small-scale farmers in 

your study area? 

The farmers which often can't afford chemical fertilizers, now get a steady and good source of 

fertilizer. While synthetic fertilizer are increasing the salt load of the ground in long term, 

biogas substrate is better for the soil. 

 

2 (a) - Which changes do you foresee will take place with regards to the family's total 

work load? 

The work load of the women and/or children is in most cases significantly reduced. Even if 

there was no zero grazing before, the cleaning of a well designed zero grazing and filling the 

biogas plant is (in most cases) much less time intensive than firewood collection. This could 

be up to 4 hours per day, for the women and eventually older children. But firewood 

collection also has often a social component which is lost with a biogas plant, because people 

don't meet while collection of firewood anymore. 

 

2 (b) - Which changes do you foresee will take place with regards to relative shifts in 

work load bxcetween fuel-wood collection, crop management and fertilizer management 

respectively? 

I can't really estimate this issue. Of course there will be a shift because firewood collection is 
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reduced a lot or completely. In many cases before there were no (chemical) fertilizer 

application and  with the biogas plant fertilizers are available and a fertilizer management 

needed. 

 

3(a)-How much biogas residues are anticipated per annum? 

This is depending of the feedstock of a biogas plant. But you can maybe estimate that around 

50%  with a huge range more down than up of the dry mass is processed to biogas. The often 

used 6m³ fixed dome plant is fed with about 40kg of wet(!) cow dung per day. 

 

3 (b)-Which specific on-farm usages of biogas residues are anticipated? 

Fertilizing. 

 

3 (c) - Which qualitative changes of crop land are expected in cases biogas residues are 

used as on-farm fertilizer/soil improvers? 

The german GTZ (now called GIZ) research shows that fertilizer value is about 2x higher than 

pure cow dung. Therefore a higher farm yield is expected. 

 

4 - Which obstacles and risks do you foresee will take place when a small-scale 

biogasplant is introduced to a small-scale farmer in your study area? 

The main obstacle for farmers are the initial costs, which can be tackled by special loan 

schemes and subsidies. 

Important issue is continuous feeding and right use of the plant, like keeping the top of an 

fixed dome plant wet, to avoid cracks in the lime tightning. Or opening the water trap often 

enough to remove water from the gas pipe. The ownership (as in all projects) of the farmer is 

very important. If the biogas plant is completely financed by aid organisations this is rarely a 

sustainable investment. 

In case of a financial shortage of the farmer, and a cow dung fed plant it could happen that the 

farmer has to sell the cows. As result feedstock for the plant is missing. Therefore it is 

important, that the farmer is not over-challenged by the financing plan for the biogas plant. 

 

5 (a) - In which way do the small-scale farmer use the residues on their land in your 

study area? 

Application on farm. 

 

 



42 

 

5 (b) –  By which other means (if any) could small-scale farmers in your study area 

improve their land and soil fertility in your study area? 

Application of on farm composted farm residues and dung. Buy fertilizer, but not many of the 

farmers can afford that. Using Agro forestry techniques and using of trenches and land 

structures to avoid soil erosion. Vi-Agroforestry is promoting these kinds of sustainable land 

management. 

 

 6 –  Other comments ? 

I believe that small scale biogas plant are a very good solution for developing countries and 

can improve livelihood conditions significant. Due to high initial costs it is not affordable for 

that many farmers. This threshold can be lowered by loan schemes and subsidies but it has to 

be pointed out,that biogas is not a solution for the poorest of the poor, who are fighting for 

daily bread and/or school fees. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


