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Det är dags att berätta om vårt intensiva arbete
med att utveckla metoder för att mäta rötres-
tens kvalitet samt metoder för att återvinna
näringsämnen. Detta har skett i form av de-
monstrationsodling, mätningar och tester samt 
workshops.

  Botnia Näring i Kretslopp har haft ett intensivt arbe-
te under sommaren och hösten med mycket praktiskt 
arbete även om projektgruppen har träffats digitalt. 
Dels är det demonstrationsodlingarna med rötrest, 
dels arbete med on-line mätningar i Stormossens 
kompoststrängar och även mycket arbete med mikro-
plaster. Stormossen har också dragit igång ett test med 
elektrokoagulering. Projektet har också genomfört två 
digitala evenemang. 

KOMPOSTERINGSMÄTNING
Stormossen arbetar med att ta fram en snabbmetod 
för att mäta temperaturen i strängarna vid komposte-
ring av rötrest. Komposteringprocessen går till så att 
rötrest blandat med krossat ris läggs i långa strängar. 
För att komposteringen från rötrest i bioavfallsreak-
torn ska vara godkänd krävs det att rötresten under 
komposteringstiden uppnår en temperatur på 60°C i 
7 dygn och 55°C i 7 dygn. För rötrest från slam krävs 
45°C i 5 dygn. Mätningarna görs med hjälp av 1 meter 
långa prober som sticks in i kompoststängarna med ca 
10 meters mellanrum. Denna nya onlinemätning av 
temperaturen i kompoststrängarna gör det möjligt att 
övervaka temperaturen i realtid via datorn eller mobil-
telefonen. Det gör det enklare att sätta in åtgärder om 
en kompoststräng börjar bli för varm eller för kall.

DEMONSTRATIONSODLINGAR
På Nordviks naturbruksgymnasium har eleverna och 
läraren Ulf Helander hjälpt Cecilia Palmborg, forska-
re från Sveriges lantbruksuniversitet, att lägga ut och 
skörda ett demonstrationsförsök med biogödsel. På 

delar av en gräsvall bredspreds 12 ton/ha biogödsel 
från Hemab i Härnösand som innehöll 64 kg ammo-
niumkväve/ha.  En bit lämnades ogödslad och resten 
av fältet gödslades med 60 kg mineralkväve/ha. Prover 
som togs före skörd visade att gräs som biogödslats 
hade högre kvävehalt än det ogödslade, men lägre än 
det mineralgödslade gräset. Den lägre kväveeffekten 
från biogödseln berodde troligen på ammoniakav-
gång eftersom gödseln inte kommit ned i jorden, vilket 
märktes vid provtagningen. Prover av det biogödslade 
ensilaget visade också dålig kvalitet med för höga hal-
ter av både Bacillus-sporer och smörsyrasporer. Sko-
lans hästar hade dock ätit upp ensilaget med god aptit 
utan att bli sjuka innan resultatet hann bli klart. 
Slutsatsen blir ändå att denna typ av biogödsel inte 
passar till att spridas på gräsvall, särskilt om man inte 
har tillgång till bandspridare eller släpfotsspridare som 
inte smutsar ned gräset lika mycket.   

Digitala evenemang och praktiskt arbete

Prob som används vid on-linemätning i kompoststrängar. Foto: Laura 
Keskitalo.

Provtagning av vall vid Nordviks naturbruksgymnasium. Foto: Andreas 
Einarsson, Hemab. Palmborg, SLU



ELEKTROKOAGULERINGSTEST
Företaget Axolot solutions utför ett test inom projektet 
som går ut på att rena rejektvattnet från biogasanlägg-
ningen för att bättre kunna framställa samt återvinna 
näringsämnen. 
Rejektvatten är vattnet efter att rötresten avvattnats.   
Idag renas rejektvattnet först vid Stormossens pro-
cessvattenreningsverk för att det ska motsvara ungefär 
normalt avloppsvatten innan det leds till Påttska av-
loppsreningsverk i Vasa stad. Därmed luftas ammoni-
umkvävet bort och går till spillo. Genom förrening av 
rejektvattnet med elektrokoagulering skulle det kunna 
ledas via en ammonium-stripper för att ta tillvara am-
moniumkvävet.
Utöver att vi får ett renare rejektvatten från bioga-
sanläggningen skulle det också kunna framställas am-
monium-sulfat för gödsling eller ammoniakvatten för 
denox (rökgasrening och då specifikt NOx) vid förbrän-
ningsverk (t.ex. Westenergy). Elektrokoaguleringstek-
niken i sig är också en potentiell återvinningsteknik av 
näringsämnen eftersom de fås i en mer koncentrerad 
fas. På Axolots hemsida går det att läsa mer om försö-
ket.
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Prover med olika driftsparametrar inställda vid elektrokoaguleringstes-
ter. Foto: Mikael Åbacka, Axolot.

Elektrokoaguleringsförsök på Stormossens biogasanläggning hösten 
2020. Foto: Mikael Åbacka, Axolot.

EVENEMANG
I somras deltog Sten Engblom från Yrkeshögskolan No-
via på en digital konferens om järn- och fosforinterak-
tioner och möjligheter. Den anordnades av European 
Sustainable Phosphorus Platform (ESPP). Det finns ett 
referat att läsa mer om detta på hemsidan.
Under hösten har en workshop och ett webbinari-
um med tema rötrest anordnats av projektet. Vid 
workshopen diskuterades förädling av rötrest med 
deltagare från biogasanläggningar, företag och forsk-
ning från Finland och Sverige. På webbinariet hölls två 
presentationer där SLU pratade mer grundläggande 
om rötrest och HSY (Helsingforsregionens miljötjäns-
ter) presenterade deras satsning på biokol av rötrest. 
Presentationerna finns på hemsidan.

PÅ GÅNG
Till våren planerar projektet för två digitala evene-

mang. Ett med tema återvinningstekniker för rötrest 
där olika tekinikleverantörer kommer att bjudas in. Det 
andra kommer att handla om jämställdhet, där bland 
annat ett företag kommer att presentera hur ett arbe-
te med jämställdhet kan ge fler framgångsfaktorer.

Nästa nyhetsbrev kommer att handla lite mer om 
arbetet med mikroplaster och synlig plast i rötrest.

https://axolotsolutions.com/portfolio_page/stormossen-biogas-ar-nyfikna-pa-axopur/
https://biofuelregion.se/wp-content/uploads/2019/07/Workshop-Iron-phosphorus-interactions-and-opportunities-for-phosphorus-stewardship-13-14-july-2020.pdf
https://biofuelregion.se/projekt/botnia-naring-i-kretslopp/evenemang/

