
Halm till biogasproduktion -några metanpotentialvärden och generella 

kommentarer. 
 

Halm som biogassubstrat har utretts i flera olika sammanhang. Sammanlagt hittas 893 

forskarrapporter vid en sökning i en vetenskaplig databas (Web of Science) på ämnena straw och 

biogas. Den artikel som är mest citerad är använd hela 209 gånger. Det finns därför en mängd 

experiment som visar metanpotentialen på halm, generellt ligger metanpotentialen mellan 200-300 

m3 CH4/ton VS. I den svenska substrathandboken anges värdet till 207 m3 CH4/ton VS, en dansk 

rapport säger 250 m3 CH4/ton VS (AnoxKaldnes et al., 2009; Moller et al., 2015).  Nedan i tabell 1 är 

några mer specifika värden listade, samtliga från artiklar som citerats vid flertalet tillfällen. Jämför 

man halm per ton våtvikt med t.ex. nötgödsel blir halmen väldigt energirik, då ger halmen 117 m3 

CH4/ ton våtvikt jämfört med 12 m3 CH4/ ton våtvikt för gödsel (Lehtomaki et al., 2007). 

Tabell 1. Några metanpotentialvärden på olika typer av halm.  

Typ av halm obehandlad Metanpotential (BMP) 
m3 CH4/ton VS 

Källa 

Havrehalm 203±25 Lehtomaki et al. (2007) 

Vetehalm 324 ±15, 239 Liu et al. (2015), Ferreira et al. (2014) 

Kornhalm 228 ±3, 278 ±2 Schumacher et al. (2014), Liu et al. (2015) 

 

Det finns ett samband mellan lignin innehållet i halm och dess möjlighet att brytas ned i 

biogasprocessen (Triolo et al., 2011; Liu et al., 2015). För att på bästa sätt kunna tillvarata 

metanpotentialen i halm behöver den därför förbehandlas. Förbehandling kan i flera fall vara 

kostsamt och behöver utredas i varje enskilt sammanhang (Ahlberg Eliasson, 2012).  

Flera forskare vidhåller vikten av halm som samrötningssubstrat. En av de mest citerade är 

Lehtomaki et al. (2007) som visar på vikten av samrötning mellan energigröda, t.ex. halm, och 

nötgödsel. När 30 % havrehalm på VS basis som samrötades med nötgödsel visade det en 

metanpotential på 213 m3 CH4/ton VS, vilket motsvarade 116 % av respektive substrats BMP värde 

vid 20 dagar.  Vid rötning av halm tillsammans med gödsel är det viktigt att vara medveten om 

uppehållstiden, då de halm tar lång tid för mikroorganismerna att bryta ned. Om belastningen i 

biogasanläggningen ökar med hjälp av halm och uppehållstiden därmed sänks finns det risk för att 

restmetanpotentialen ökar. Flera forskare har visat på ett tydligt samband mellan 

restmetanpotentialen och uppehållstiden (figur 1) (Lindorfer et al., 2008; Ruile et al., 2015; Ahlberg 

Eliasson et al., 2017). Det är viktigt att hålla nere restmetanpotentialen för att minska risken för 

metanavgång från biogödsel när det ligger i lager, även om den slutliga risken för metanemissioner 

kan bero på flera faktorer så har substratets sammansättning och hur väl det har brutits ned  i 

biogasprocessen stor betydelse (Moller et al., 2012).  



 

Figur 1. Samband mellan uppehållstid (HRT) och restmetanpotential (RMP) från befintliga 

biogasanläggningar som rötar gödsel, efter Ahlberg Eliasson et al (2017) 

Sammanfattande råd: 
 Halm är ett bra substrat för samrötning med gödsel. Halmen bidrar både till struktur som är 

bra för mikroorganismerna samtidigt som kolinnehållet i halmen förbättrar kol/kvävekvoten 

och bidrar till biogasproduktionen. Översiktligt kan biogaspotentialen (BMP) uppges till 250 

m3 CH4/ton VS. 

 Halm behöver i de flesta fall förbehandlas i någon form. Förbehandling bidrar till en intern 

ökning av energibehovet. Kostnaden för förbehandling behöver därför vägas mot nyttan när 

halm ska användas som substrat. 

 För att få ut bäst nytta av halm som biogassubstrat behöver uppehållstiden i biogasreaktorn 

upprätthållas, det kan innebära en utbyggnad av rötkammarvolym och/eller 

efterrötkammare.  
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