SPCR120
ökar förtroendet för
biogödsel
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I det andra reportaget med Mikael Pell berör vi hans erfarenheter av biogödsel
och medverkan i certifieringssystemet SPCR120. Mikael är Professor på
Institutionen för mikrobiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet.
Mikael disputerade på vattenrening genom infiltrationsbäddar och sandfilter och forskade sedan
på storskalig vattenrening, framför allt kväverening och denitrifikation, innan han mer och mer
gled över till marken och de mikrobiella processer som pågår där.

Mikrober som känselspröt
Idag berör stora delar av Mikaels forskning mikrobiella testsystem, det vill säga att genom att studera aktiviteten hos markens mikroorganismer så
ser man hur marken reagerar på t ex olika gödselmedel och de ämnen som följer med.
- Vi analyserar alltså inte ämnena i sig utan använder mikroorganismerna som känselspröt. På
det här sättet har vi skaffat oss mer erfarenhet
och kunskap om t ex rötrest från biogasanläggningar, berättar Mikael. I ett annat försök som
heter ORC, organiska restprodukter i cirkulation,
tittar vi i ett fältförsök på olika gödningsmedel
och jämför dem sinsemellan. Här är biogödsel en
produkt jämte kompost, avloppsslam, svinflytgödsel, nötgödsel och NPK, fortsätter han.

I en ny doktorsavhandling konstaterar en av
Mikaels doktorander att användning av biogödsel ger bra avkastning av vete och korn, både i
labbstudier och i fält. Biogödsel stimulerar även
långsiktigt de viktiga markmikrobiologiska processerna respiration, nitrifikation, denitrifikation
och kvävemineralisering. Dessvärre ökar spridning av biogödsel också risken för lustgasemissioner, men detta beror på typ av biogödsel samt
vilken jord som gödslas.

SPCR120
Mikaels engagemang i de här frågorna har lett
till att han, sedan ganska många år, sitter med
som vice ordförande i styrgruppen för SPCR120
tillsammans med andra representanter från jordbruks-, livsmedels- och avfallsbranschen.
- Det har varit mycket värdefullt, jag har sett hur
SPCR120 har utvecklats och hur viktigt det har
varit för anläggningarna. De har ett stort förtroende för SPCR120 men är oroliga att det ska
blandas ihop med andra certifieringar eller med
det mer kontroversiella avloppsslammet.

SPCR120 innebär att biogödseln noggrant följs
genom hela kedjan. Råmaterialet, substratet,
regleras; med några få undantag måste substratet komma från livsmedelskedjan. Det ställs även
krav på att substratet ska vara spårbart och hur
det ska förbehandlas, t ex är det högre krav på
förbehandling av slakteriavfall, vilket sker ur
smittskyddssynpunkt. Biogasanläggningens hygieniseringssteg såväl som biogödseln kontrolleras på förekomst av kolibakterier och salmonella.
I slutprodukten tar man prov på metallförekomst.
Sex olika typmetaller analyseras, både tungmetaller och näringsämnen. Slutligen tittar man på
förekomst av eventuella synliga främmande ämnen i biogödseln.
- Anläggningen har tagit hänsyn till hela kedjan
och man tillhandahåller alltid en innehållsdeklaration vid leverans. Ansvaret tar dock slut vid
anläggningen; när biogödseln levereras ut till
lantbrukaren så får han eller hon stå för hur den
sedan används.
Olika inställningar
Idag är 13 anläggningar certifierade och trots att
inte alla delar av livsmedelsindustrin accepterar
spridning av biogödsel så är t ex KRAV positiva
och Svensk Mjölk ändrade sin gödslingspolicy så
sent som i oktober 2012.
- Intressenternas inställning ändras sakta men
säkert i rätt riktning. En del ställer krav på att
substratet ska vara spårbart ända ut till det
enskilda hushållet, och det säger ju sig självt att
det inte är möjligt. I SPCR120:s styrgrupp sitter t
ex en representant från KRAV med. Det är roligt
att samarbeta med dem och föra en aktiv dialog.
Förtroendet för biogödsel ökar hela tiden, menar
Mikael.

Substrat och näringsinnehåll
I takt med att biogasproduktionen ökar i Sverige
så ökar behovet av substrat.
- Anläggningarna söker allt oftare dispens för nya
substrat, utöver slakterirester och hushållsavfall,
för att kunna producera så mycket biogas som
möjligt, och då är det inte hållbart att rötresten
inte används.
Mikael tror att nyckeln till framgång är att
höja värdet på produkten, att hela branschen ska
se biogödsel som ett bra gödselmedel. Däremot
skulle det vara bra om det utvecklades metoder
för att minska på mängden vatten i gödseln. Det
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är svårt i och med att kväve är vattenlösligt och
idag finns ingen kostnadseffektiv metod.
- Trots att det ibland är en ganska tunn soppa så
måste man komma ihåg att det inte bara är de
vanliga näringsämnena N, P, och K som följer med,
utan även organiskt material och mikronäringsämnen som marken annars utarmas på.
Försök visar att kväveeffekten från biogödseln
är 90-100%. Mängden kväve varierar dock från
anläggning till anläggning, beroende på vilka substrat som används.
Och framtiden?
- Jag tror att vi måste se bredare vad gäller substrat. Kan vi blanda bättre, eller kan vi ta substrat
från skogsekosystemen? Kan man tillåta att man
tar in skogsråvaror och sedan använder i jordbruket? Jag tror att vi i framtiden kommer behöva
alla substrat vi kan få. Vi kommer alltid att producera hushållsavfall och biogasframställning är
en bra och ganska ren lösning för att ta hand om
det – och då är certifierad biogödsel ett bra sätt
att föra tillbaka näringen till åkrarna på.
Vill du läsa mer om SPCR120? Gå in på Avfall
Sveriges webplats: www.avfallsverige.se

Vill du läsa avhandlingen av Mikael Pells doktorand, Jamal Abubaker? Den finns i sin
helhet på: http://pub.epsilon.slu.se/8983/1/
abubaker_j_120823.pdf
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