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DET GÅR ATT FÅ TILL ETT NÄRINGSKRETSLOPP PÅ 
INDUSTRIELLA DJURGÅRDAR

Gödsel från djur har i alla tider använts som näring för växtodling. I samband med den industriella djur-
hållningens framväxt blev gårdarna så stora att den mark man hade att tillgå för avsättning av den egen-
producerade gödseln, inte räckte till. Gödsel innehåller en stor mängd näring (fosfor och kväve) och utan 
rätt hantering frigörs kvävet till luften och bridrar till klimatförändringen och fosforn följer med vattendrag 
och bidra till övergödning av sjöar och hav. Kretsloppet är brutet.  
BalticSea2020 startade ett långsiktigt och storskaligt projekt i nära samarbete med en industriell grisgård 
i Polen i syfte att se om det går att få ett cirkulärt kretslopp av näring på industriella djurgårdar. 

Det är en kall morgon i mars när vi rullar in på grisgården 
i Przybkowo som ligger i nordvästra Polen ca 15 mil från 
kusten. När bildörren öppnas slås vi av en lukt som skvall-
rar om att det produceras en hel del gödsel på gården. 
Grisgården håller ca 60 000 grisar årligen, som samman-
lagt producerar 55 000 m3 gödsel. Det motsvarar vad en 
stad med ca 200 000 människor producerar per år. Vi är på 
en stor gård, men i Polen och Europa finns många gårdar 
som denna eller ännu större.

Grisar, precis som människan, har ett relativt ineffektivt 
matsmältningssystem. En gris använder upp ca 25 % av 
den fosfor och 35 % av det kväve som den får i sig via 
födan. Resten kommer helt enkelt ut med spillningen. 
Både kväve och fosfor är viktiga näringsämnen för växter 
och används därför inom växtodling. Med korrekt han-
tering av gödseln så är det en värdefull tillgång för jord-
bruket.  

Målet med projektet på grisgården i Przybkowo är att 

försöka bevara så mycket som möjligt av näringsämnena i 
gödseln så att gården blir så gott som självförsörjande och 
inte behöver köpa in mineralfosfor eller kväve. Helt enkelt 
skapa ett kretslopp av näring!

Det gamla sättet
Innan gården klev in i projektet hanterades gödseln från 
grisproduktionen enligt rådande praxis – rågödseln 
samlades i stora laguner där det förvarades tills tiden var 
inne att gödsla åkermarkerna, antingen tidigt på våren 
eller inför höstsådd. Gödseln hämtades från lagunerna 
med stora tunnor dragna av traktorer för att sedan spridas 
på närliggande åkermarker. När tunnan var tömd återvän-
der traktorn till lagunen för att fylla på med mer gödsel. 
Grisgödseln innehåller mycket vatten (ca 95%) vilket gör 
den tung och dyr att transportera längre sträckor. De 
många vändorna för att fylla på tunnan påverkar marken 
negativt då jorden packas samtidigt som det kräver en stor 
mängd bränsle och personal. Men framförallt utnyttjas 
inte gödselns näring effektivt. Mer än hälften av kvävet 
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gick förlorat som ammoniak till luften och det saknades 
helt en hantering av fosfor vilket gör det lätt att övergödsla 
åkrarna. Det finns lagstiftning som säger hur mycket kväve 
som får läggas på åkermarken men all form av fosfor-
hantering är idag helt frivillig inom de flesta länder i EU. 
I Sverige och Finland har man inom ramen för HELCOM-
arbetet infört hur mycket forsfor som får läggas på åkern. 

Projektstart
2010 startade BalticSea2020 det långsiktigt forsknings- 
och åtgärdsprogrammet Circular Nutrient Management at 
Industrial farms (CNMI) i syfte att identifiera teknologier 
och metoder som kan användas för att minimera riskerna 
för läckage av näringsämnen från gödsel. För att kunna 
genomföra projektet behövdes en gård som bedrev stor-
skalig djurhållning med ledning och personal som var 
villiga att både investera tid och engagemang. Den gården 
fanns i Przybkowo i Polen, under ledning av Marian 
Kaplon. 
 
Marian har spenderat största delen av sitt yrkesverk-
samma liv inom branschen och kan allt värt att veta om 
att driva grisgård. Han och hans anställda har också ett 
driv som passade projektet, det finns en stor vilja att göra 
processer och hantering bättre – egenskaper som varit 
oumbärliga under projektets gång. 

 - Från början hade vi en idé om 
att bygga en biogasanläggning 
för den gödsel och majs vi 
producerade. Majoriteten av 
bygget skulle vi få finansierat 
via statligt lån. När vi sökte 
efter ett företag som kunde 
hjälpa oss bygga anläggningen 
kom vi in kontakt med ett 
svenskt bolag som sedan 
ledde till att vi träffade Baltic-
Sea2020. Efter det mötet insåg 
vi ganska fort att det bästa för 
Östersjön och vår verksamhet 

inte låg i att producera energi, utan att omsätta gårdens 
överskott av kväve och fosfor för att producera mat och  
arbeta med teknik och metoder för att minska närings-
läckaget till vattendrag och slutändan Östersjön, säger 
Marian.

Vid projektstarten studerades gårdens näringsbalans  
ingående för att sedan starta arbetet med att testa en rad 
åtgärder för att möjliggöra kontroll och styrning av fosfor 
och kväve i gödseln. Gården har 900 hektar åkermark, men 
med all den gödsel som produceras skulle drygt 3000 hek-
tar behövas för att avsätta överskottet av näringsämnen. 
Då syftet är att näringsämnena ska användas i jordbruket 
är det viktigt att de är växttillgängliga. Lösningen blev 
därför att separera ut fosforn och kvävet i en våt (kväverik) 
fraktion och en torr och lätt (fosforrik) fraktion. Den torra 
fraktionen kan transporteras till närliggande odlings-
gårdar och på så vis utökas den areal över vilken gödseln 

sprids.För att få till det cirkulära nyttjandet av närings-
ämnen krävdes investeringar i en del ny teknik samt ny 
förvaring av gödsel. Byggprojektet startade 2014 och stod 
klar hösten 2017. Idag, två år senare, behandlas närmare 
165 m3 gödsel varje dag året om.

Säker hantering av gödsel och effektiv spridning
Den nya hanteringen går till så att allt rågödsel från 
stallarna pumpas till buffertankar som skall säkra ett jämt 
flöde av gödsel genom separeringslinjen. Från buffer-
tankarna pumpas sedan gödsel först till en skruvkom-
pressor för separering av större partiklar, till en torr 
respektive en våt fraktion. Den torra fraktionen slussas till 
en container medan den våta fraktionen pumpas vidare till 
nästa separationssteg, som görs med hjälp av en centrifug. 
I centrifugen (bild 1) separeras mycket små partiklar ut 
och kvar blir en sorts kväverikt, brunfärgat vatten (flyt-
gödsel). Den torra, fosforrika fraktionen sorteras ut i två 
steg: de grova partiklarna separeras i centrifug-steget och 
de finare partiklarna sorteras ut med en skruvpress (bild 
2). Den torra fraktionen transporteras dagligen bort med 
lastbil till närliggande gårdar och biogasanläggning. 

Marian Kaplon
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Bild 2. Skruvpressen sorterar ut de fina partiklarna i den fosfor-
rika, torra fraktionen. Materialet som går genom skruvpressen 
samlas upp i en container som står under. Containern kopplas till 
en lastbil som dagligen transporterar bort den torra fraktionen.
Foto; BalticSea2020
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Bild 1.Centrifugen som separerar små partiklar. Foto; Baltic-
Sea2020
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Därefter pumpas våtfrak-
tionen vidare till en surgör-
ningsanläggning där det 
tillsätts svavelsyra (bild 3). 
Svavelsyran gör kvävet min-
dre flyktigt och minskar lukt 
vid spridning. 

Avslutningsvis pumpas 
våtfraktionen till fyra slutna 
laguner om 13.000 m3 
vardera  (bild 4). Den stora 
lagringskapaciteten gör att 
gården kan lagra gödsel upp 
till 12 månader, eller till dess 
det råder optimala växt- 
eller väderförutsättningar 
för spridning. 

För att minimera förluster av näringsämnen vid spridning, 
och för att öka effektiviteten i arbetet (minska material, 
personal och bränslekostnader) har projektet etablerat 
ett slutet system för transport och spridning av flytgödsel. 
Flytgödseln pumpas i mjuka transportslangar från förvar-
ingslagunerna ända fram till åkerkanten (upp till 6 km). Vid 
åkerkanten står en slangkärra till vilken den mjuka trans-
portslangen kopplas om till en hård släpslang (bild 5 och 
6). Bytet från mjuk till hård slang görs för att det är betyd-
ligt lättare för traktorn att släpa den hårda slangen över 
åkern och för att den inte skadar växande grödor.

Avslutningsvis läggs gödseln ner vid grödornas rötter med 
hjälp av en 24 meter bred släpslangsramp (bild 6 och 7), 
som anpassar mängden gödsel som läggs på åkern efter 
grödornas behov. 

Bild 4. De slutna lagunerna kan hålla 13 000 m3 gödsel vardera. Lagunerna är slutna så att kvävet inte läcker till luften. De fyra bassäng-
erna rymmer tillsammans lika mycket som ca 22 olympiska simbassänger! Foto: BalticSea2020

Bild 5 och 6. Från förvaringslagunen transporteras den våta frak-
tionen via mjuka slangar till en slangkärra. Mellan slangkärran 
och traktorn kopplas en hård släpslang. Foto: BalticSea2020
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Bild 3. Försurningsanläggningen. 
Här blandas svavelsyra in i den 
våta fraktionen. 
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Resultat
Resultaten av projekten hittills visar att näringsutnyttjandet är mycket mer effektivt än tidigare. Idag stoppas större 
delen av kvävet från att avgå till luft som ammoniak och drygt 70 % av all fosforn separeras ut. Den fosforn som inte 
används på de lokala åkermarkerna som gödningsmedel skickas dagligen till gårdar i närheten. Eventuell ytterligare 
torr fraktion som blir kvar säljs till en lokal biogasanläggning.

Just hanteringen av fosfor har visat sig vara mycket kostnadseffektiv jämfört med andra åtgärder som syftar till att ta om 
hand om fosfor från gödsel. Och kanske viktigast av allt är att gården nu applicerar precis så mycket näringsämnen som 
grödorna behöver och därmed läcker inte fosfor till vattendrag, sjöar och i slutändan Östersjön.

Conrad Stralka, verksamhetschef på BalticSea2020, har arbetat med projektet sedan det startade 2010. 
- Det fina med processen är att den teknik som används inte är helt främmande i det vardagliga arbetet på en stor djur-
gård. Många gårdar har redan del av den tekniken som behövs för att uppnå effektiv hantering, förvaring och spridning.  

Och Marian håller med:
- Den största fördelen, enligt min mening, är att linjen är okomplicerad, effektiv och kan implementeras på vilken djur-
gård som helst.

Sprida kunskap
Parallellt med det praktiska arbetet har projektet drivit ett vetenskapligt övervakningsprogram i samarbete med Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU) för att mäta och utvärdera effekten av vidtagna åtgärder. 

För att sprida erfarenheter från projektet produceras en Vitbok med projektets målsättningar, hur projektet genomfördes 
och varför, resultat och kostnader. Vitboken kommer finnas tillgänglig från början av 2020 och innehåller även rekom-
mendationer som kan tillämpas på djurgårdar och jordbruk i regionen. 

Läs mer om projektet på www.balticsea2020.org
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Text: Madeleine Kullenbo, BalticSea2020
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Bild 7. Släpslangsrampen fördelar ut den våta fraktionen över 
grödorna - vid roten för att så mycket som möjligt av näringen ska 
komma grödan tillgodo.

Bild 6. På traktorn sitter en 24 meter breda släpslangsramp som 
fördelar ut rätt mängd våt fraktion på grödorna. 
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http://balticsea2020.org/alla-projekt/overgodning/14-oevergoedning-pagaende-projekt/270-demonstrationsanlaggning-for-optimerad-behandling-forvaring-och-spridning-av-godsel-fran-industriella-djurgardar

