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Förord 
Gödsel från fjäderfä produceras ofta på stora, specialiserade enheter med liten 
egen odlingsareal, vilket gör att kopplingen mellan djurhållning och jordbruks-
mark i många fall saknas. Fjäderfägödsel har därför blivit en handelsvara. För  
att förbättra växtnäringsutnyttjandet i fjäderfägödsel behövs bland annat aktuella  
data om gödselns innehåll av växtnäring och spårelement. Bristen på data har varit 
särskilt stor när det gäller nya system för äggproduktion. Ofta har man tvingats 
använda schablonvärden baserade på ett fåtal analyser, en del från 1970-talet, 
vilket ger liten tillförlitlighet.  

Oavsett om man säljer gödseln eller använder den själv är det viktigt att veta vad 
den innehåller i form av växtnäring och spårelement. Utan denna kunskap är det 
svårt att sätta ett riktigt pris vid försäljning och att anpassa gödselgivan till grödans 
behov. Ett annat tungt vägande skäl för att analysvärden på stallgödsel behövs, 
särskilt när det gäller spårelement, är omsorgen om markens bördighet. Speciellt 
angeläget är det att belysa förekomsten av extremt höga innehåll av tungmetaller 
och deras anknytning till speciella driftsformer. Motiv för en stallgödselkartering  
är också behovet av kunskap rörande variationen mellan olika djurslag och drifts-
former när det gäller stallgödselns sammansättning. Provtagningsmetodik för att  
ta representativa prover som speglar fjäderfägödselns sammansättning har också 
saknats.  

Vid JTI har Eva Salomon, forskare, ansvarat för projektledning, planering, genom-
förande, bearbetning och rapportering. Johan Malgeryd, forskare, ansvarade för 
planering samt genomförande av gödselprovtagningen. Han var även projektledare 
under det år som Eva var föräldraledig. Gustav Rogstrand, biträdande forskare,  
gjorde litteratursökningen om metoder för att analysera urinsyra i gödsel. Forsknings-
teknikerna Marianne Tersmeden och Jan Bergström genomförde provtagningen av 
gödseln hos de 53 äggproducenterna. Johan Malgeryd och FoU-ledare Lena Rodhe 
har granskat denna rapport. 

Vi vill tacka Jordbruksverket, Stiftelsen Lantbruksforskning och Svensk Fjäderfä-
skötsel – Svenska Ägg, som har bidragit finansiellt till detta projekt. 

Ett varmt tack till de 53 äggproducenterna som har svarat på våra frågor och 
bidragit med de viktiga gödselproverna.  

Ett stort tack till Birgitta Vegerfors Persson, enheten för tillämpad statistik och 
matematik vid SLU, Uppsala, för rådgivning och statistisk bearbetning. 

Uppsala i september 2006 

Lennart Nelson 
VD för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 
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Sammanfattning 
Utfodringsnormer för olika djurslag och hanteringssystem för gödsel förändras 
över tiden, vilket påverkar gödselns innehåll av växtnäring och spårelement. 
Gödsel från fjäderfän produceras ofta på specialiserade enheter med liten egen 
odlingsareal och har därför blivit en handelsvara. De senaste tio åren har inhys-
ningssystemen för äggproduktion förändrats drastiskt och produktionen av eko-
logiska ägg har ökat. Tills nu har det saknats aktuella och tillförlitliga riktvärden 
på gödselns innehåll av växtnäring och spårelement. Kvalitativa riktvärden på 
värphönsgödsel är nödvändiga för att kunna bedöma dess näringsvärde och för  
att undvika att oönskade mängder av spårelement sprids på åkermarken. För  
att få kvalitativa riktvärden behövs en väl utarbetad provtagningsmetodik som 
speglar gödselns sammansättning. 

Projektets syften var att: 1. Ge aktuella och tillförlitliga riktvärden på värphöns-
gödselns innehåll av växtnäring och spårelement i olika inhysningssystem. 2. Ge 
underlag för en bedömning av hur en balanserad tillförsel av värphönsgödsel till 
åkermark kan se ut med avseende på växtnäring och spårelement. 3. Kartlägga 
metoder för analys av urinsyra i gödsel. 

Gödselprover från 53 gårdar med äggproduktion analyserades, varav 8 stycken  
kom från KRAV-godkänd äggproduktion. Inhysningssystemen bestod av inredda 
respektive oinredda burar samt frigående höns på golv. Gödseln provtogs i fulla 
gödsellager. För provtagning av klet- och fastgödsel användes den provtagare  
som utvecklats och testats vid JTI. Proverna analyserades på totalhalterna av  
kol (C), totalkväve (total-N), ammoniumkväve (NH4-N), fosfor (P), kalium (K), 
kalcium (Ca), magnesium (Mg), svavel (S), bly (Pb), kadmium (Cd), kobolt (Co), 
koppar (Cu), krom (Cr), kvicksilver (Hg), nickel (Ni), zink (Zn), selen (Se) samt  
på torrsubstans (ts)- och askhalt.  

Alla gödseltyper, dvs. fast-, klet- och flytgödsel, förekom i inhysningssystem  
med bur samt med frigående höns på golv. Ts-halten i fastgödsel från värphöns 
(cirka 54 %) var högre än ts-halten i fastgödsel från nöt och svin (cirka 19 %).  

Om vi använder riktvärden som presenterats i denna rapport så kan en behovs-
anpassad kvävegiva till korn eller havre vara 7 ton fastgödsel per hektar. Då till- 
förs cirka 161 kg total-N varav 63 kg är NH4-N samt 63 kg P och 84 kg K per 
hektar. Till höstvete kan en behovsanpassad kvävegiva vara 15 ton flytgödsel per 
hektar. Då tillförs cirka 120 kg total-N varav 90 kg är NH4-N samt 30 kg P och  
45 kg K per hektar. För att kunna sprida en behovsanpassad giva behövs en gödsel-
spridare som kan sprida små givor med önskad precision. För att bestämma en 
behovsanpassad giva kan man använda riktvärden för gödselns innehåll av P och  
K. När det gäller innehållet av total-N och NH4-N rekommenderar vi dock att  
man analyserar innehållet av total-N och NH4-N på den aktuella gödseln. Detta 
ökar möjligheten att ge en kvävegiva anpassad till grödans behov. Det behövs 
också en genomtänkt gödslingsplan för att kunna ta hänsyn till eventuell förråds-
gödsling av fosfor och kalium i kommande grödor. 

För att få en acceptabel tillförsel av zink till KRAV-godkänd åkermark krävs 
enligt riktvärdena en begränsning av givan till cirka 3 ton fastgödsel eller 14 ton 
flytgödsel per hektar i genomsnitt över en femårsperiod.  
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Halterna av totalkväve (cirka 75 g per kg ts) inklusive ammoniumkväve (cirka 
55 g per kg ts) var högre i flytgödsel från konventionella bursystem och golv-
system än i fast- och kletgödsel (cirka 48 g totalkväve varav cirka 22 g ammo-
niumkväve per kg ts) från samma inhysningssystem. Orsaken kan vara en lägre 
ammoniakavgång från flytgödsel under lagringen samt att mer strö har använts  
i system med fast- och kletgödsel. 

Kaliumhalten (cirka 16 g per kg ts) i gödsel från KRAV-godkända golvsystem  
var lägre än i konventionella bur- och golvsystem (cirka 27 g per kg ts). Detta kan 
vara en effekt av att foderstaten skiljer sig åt i ekologisk respektive konventionell 
äggproduktion. 

Det fanns ingen skillnad i halten av fosfor, magnesium, kalcium, svavel (g per  
kg ts), bly, kobolt, krom, nickel selen och zink (mg per kg ts) mellan inhysnings-
system och gödseltyper. För dessa element kan man använda riktvärden som 
gäller för lagrad fast-, klet- eller flytgödsel från värphöns. 

Svenska laboratorier, som analyserar gödsel, hade vid projektets genomförande 
ingen rutinmässig metod för att analysera urinsyra i fjäderfägödsel. Även om en 
sådan metod kan utvecklas så saknas kunskap om sambanden mellan gödselns 
innehåll av ammoniumkväve respektive urinsyra och gödselns kväveeffekt i 
grödan.  

Summary 
Feeding regimes and animal manure handling systems are continuously changing, 
thus changing the content of elements in faeces and urine. In manure handling, 
additives such as straw, rainwater, etc. also influence the properties of the manure.  
In Sweden, production of meat and eggs from hens is carried out on specialist 
farms that often lack sufficient arable land for spreading the manure. Therefore 
the manure has become a commodity. In the past ten years, housing systems for 
laying hens have changed drastically. The production of organic eggs has also 
increased. So far, updated quantitative values for plant nutrient and trace element 
concentrations in stored manure from laying hens are lacking. Updated values  
are needed to evaluate stored manure from laying hens as a fertiliser and to avoid  
unacceptably high amounts of heavy metals being applied to arable land.  

The aim of this study was to present quantitative mean values of plant nutrient  
and trace element concentrations in stored manure from laying hens, and to 
formulate recommendations for balanced manure applications in crop production. 
Manure from 53 egg production plants was sampled from full storage units using  
a core sampler developed and validated at JTI. The manure samples represented  
A) furnished cage housing systems, B) floor housing systems and C) organic floor 
housing systems where the hens had access to an outdoor yard. The manure types 
involved were solid, semi-solid and slurry. The manure was analysed for dry matter 
(DM) content, ash content, pH, ammonia nitrogen (NH4-N) content and total 
concentrations of N, P, K, C, S, Mg, Ca, Zn, Cu, Co, Cr, Ni, Pb, Cd, Hg and Se. 

Solid manure, semi-solid manure and slurry occurred in all housing systems 
studied. The DM content was 54% in solid manure from laying hens and was on 
average considerably higher than the DM content in solid manure from cattle and 
pigs, which was 19%.  
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The total N (about 75 g kg-1 DM) and NH4-N ( about 55 g kg-1 DM) concentra-
tions were significantly larger in slurry from conventional furnished cages and 
floor housing systems than in solid and semi-solid manure from these housing 
systems, which contained about 48 g total-N kg-1 DM including 22 g NH4-N kg-1 
DM. Possible explanations are lower ammonia emissions during storage of  
slurry and larger amounts of litter being used in systems with solid and semi- 
solid manure. The K content in manure from organic egg production (about  
16 g kg-1 DM) was significantly lower than that in manure from conventional  
egg production (about 27 g kg-1 DM). This may have been due to different feed 
components being used in organic and conventional egg production. There were 
no differences between housing systems and manure types concerning the con-
centrations of P, Mg, Ca, S, Zn, Pb, Co, Cr, Ni and Se. Therefore quantitative 
mean values of these elements can be used for each type of manure. 

The high concentrations of N, P and K in manure from laying hens have to be 
considered in order to fertilise to crop requirements. Therefore a spreading 
technique capable of applying low rates has to be used. An application adapted  
to crop nitrogen requirements can be about 7 tonnes of solid manure per hectare  
in spring barley and about 15 tonnes of slurry per hectare in winter wheat. These 
application rates result in a net input of P and K to the field, which has to be 
considered in the fertilising strategy for the crop rotation. Quantitative values  
of the P and K concentrations may be used, but we recommend that the total-N 
and NH4-N content in the current manure be analysed. 

The Swedish rules for organic crop production place restrictions on the amounts  
of trace elements that can be applied to the field with purchased manure over  
a five-year period. The content of Zn restricted the application rates to about 
3 tonnes of solid manure or 14 tonnes of slurry per hectare. 

Swedish laboratories currently have no standard method for analysing uric acid in 
manure. Even if such a method could be developed, there is a lack of knowledge 
regarding how the content of uric acid in manure correlates with the nitrogen 
effect of the manure in the crop. 

Bakgrund 
Inom jordbruket är resurshushållning ett centralt begrepp. Detta innebär att stall-
gödseln ska utnyttjas så effektivt som möjligt samtidigt som förlusterna till den 
omgivande miljön minimeras. Oavsett om man säljer gödseln eller använder  
den själv är det viktigt att veta vad den innehåller i form av växtnäring och spår-
element. Utan denna kunskap är det svårt att sätta ett riktigt pris vid försäljning 
och att anpassa givan till grödans behov. Anpassning av givan till grödans behov 
av växtnäring är en av de viktigaste faktorerna för att få en god gödseleffekt och 
att undvika onödigt läckage av kväve och fosfor till vatten. 

Stallgödselns innehåll av växtnäring och spårämnen varierar stort mellan olika 
djurslag och driftsinriktningar samt över tiden, vilket gör den svår att provta på  
ett representativt sätt (Steineck m.fl., 1999). På en gård med både djur och växt-
odling kan man beräkna växtnäringsmängden i färsk träck och urin genom att  
göra en växtnäringsbalans för djurproduktionen. Mängden växtnäring i gödseln 
motsvarar skillnaden mellan tillförd mängd med fodret och bortförd mängd med 
produkter såsom mjölk, kött och ägg. Årsproduktionen av gödsel fördelas sen på 
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åkerarealen så att hela åkerarealen får stallgödsel under en växtföljd. Den mängd 
växttillgängligt kväve som kan komma grödan tillgodo beräknas genom att an-
vända schablonvärden för normala ammoniakförluster i stallet, under lagring  
och efter spridning (Steineck m.fl., 2000).  

Gödsel från fjäderfän produceras däremot ofta på stora, specialiserade enheter 
med liten egen odlingsareal, vilket gör att kopplingen mellan djurhållning och 
jordbruksmark i många fall saknas. Fjäderfägödsel har därför blivit en handels-
vara där innehållet av växtnäring och spårelement behöver deklareras. Det blir 
svårt att beräkna mängden växtnäring i gödseln eftersom man inte vet hur många 
djur som producerat gödselmängden. Man kan också sakna uppgifter på vilken  
typ av produktion som gödseln kommer ifrån. 

Ett tungt vägande skäl för att analysvärden på stallgödsel behövs, särskilt när det 
gäller spårelement, är omsorgen om markens bördighet. Speciellt angeläget är  
det att belysa förekomsten av extremt höga innehåll av tungmetaller och deras 
anknytning till speciella driftsformer. Om det sker stora tillskott av denna typ av 
element via djurhållning och stallgödsel kommer överskotten att ackumuleras i 
åkermarkens matjordslager. En tillräckligt hög metallhalt kan skada åkermarkens 
långsiktiga produktionsförmåga. Detta gäller också tämligen oförargliga mikro-
näringsämnen såsom zink.  

En undersökning (Steineck m.fl., 1999) konstaterade att analyser från 1970-talet 
(Andersson, 1977) av stallgödselns innehåll av växtnäring numera är föråldrade 
och inte speglar innehållet i dagens stallgödsel.  Skillnaden beror bl.a. på föränd-
ringar i produktionssystem, utfodring och intensitet. Konsekvensen av detta är att 
stallgödselns växtnäringsinnehåll och värde som växtnäringskälla förändras över 
tiden. Också rekommendationerna när det gäller dosering vid spridning kan där-
med behöva förändras. 

Motiv för en stallgödselkartering är också behovet av kunskap rörande variationen 
mellan olika djurslag och driftsformer när det gäller stallgödselns sammansättning. 
Steineck m.fl. (1999) har redovisat innehållet av växtnäring och spårelement i kon-
ventionell fast- och flytgödsel från nöt och svin samt i ekologisk stallgödsel från 
nötkreatur. Däremot saknas idag en övergripande bild av hanteringen av fjäderfä-
gödsel från olika djurslag och olika uppfödnings- och inredningssystem och dess 
innehåll av växtnäring och spårelement. Bristen på data har varit särskilt stor när 
det gäller nya system för äggproduktion. För att få fram tillförlitliga riktvärden  
som speglar gödselns sammansättning behövs också en väl utarbetad provtagnings-
metodik. 

Äggproduktionen i Sverige 

Antalet höns och kycklingar av värpras i Sverige uppskattas till ca 6,6 miljoner. 
Cirka 40 % av besättningarna finns på företag med högst 2 hektar åkermark. Cirka 
4 % av företagen har en besättning på mer än 5 000 höns och en mycket stor del 
av värphönsen (92 %) finns på dessa företag. Cirka 66 % av produktionen sker  
i Skåne, Kalmars län, Västra Götalands och Östergötlands län. Antalet KRAV-
godkända värphöns uppgick år 2004 till ca 345 800 stycken. Cirka 54 % av dessa 
fanns i Östergötland, Skåne och Västra Götalands län (Jordbruksstatistisk årsbok, 
2005). 
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Äggproduktion sker idag i ett antal olika system. De två huvudgrupperna är system 
med bur och system för frigående höns. En inredd bur innehåller rede, sittpinne  
och sandbad till hönsen. Traditionella burar är förbjudna men kan förekomma då 
anläggningen fått dispens. I golvsystemen går hönsen fritt i stallet med tillgång till 
värprede, sittpinnar och ströbädd för sandbad. I de KRAV-godkända ekologiska 
systemen ska hönsen ha tillgång till utevistelse. Värphöns utnyttjas vanligen i ägg-
produktion då de är 16-78 veckor gamla. Uppfödningen av unghöns (0-15 veckor 
gamla) sker både i burar och i golvsystem.  

Gödselhantering i system med värphöns 

Hanteringen av stallgödsel kan baseras på daglig utgödsling eller utgödsling med 
längre intervall, i extremfallet endast då besättningen byts ut. Det förekommer 
också att gödseln torkas inne i stallet med hjälp av luftströmmar från ett kanal-
system. Stallgödseln från värphöns kan hanteras som fast-, klet- och flytgödsel 
(Litorell, 2005). 

Provtagningsmetodik 

Att ta ut representativa gödselprover från en flytgödselbehållare är förhållandevis 
enkelt då flytgödseln efter omrörning oftast kan betraktas som homogen. Däremot 
är det betydligt svårare att ta prov från fast- och kletgödsellager. Rodhe & Jonsson 
(1999) utvecklade en provtagare för att ta representativa prov av fast- och klet-
gödsel från nöt och svin. Med provtagaren tas cylindriska, ca 85 cm långa prov ut. 
Provtagaren är tillverkad i rostfritt stål. Metodik för att ta ut borrprov ur en relativt 
plan kletgödselhög jämfördes med manuell provtagning vid lastning av spridare. 
Ingen systematisk skillnad i innehållet av kalium, fosfor och zink kunde påvisas 
mellan provtagningsmetoderna. En provtagningsintensitet med 5 prover gav en 
mätnoggrannhet där konfidensintervallet (på 95 % konfidensnivå) var ±20 % av 
medelvärdet på torrsubstanshalten samt halterna av kalium, fosfor och zink, vilket 
är acceptabelt. Om provtagningsintensiteten ökas till 10 prover blev konfidens-
intervallet (på 95 % konfidensnivå) ±10 % av medelvärdet på torrsubstanshalten 
samt halterna av kalium, fosfor och zink (Rodhe & Jonsson, 1999). Fjäderfä- 
gödsel har dock en betydligt högre koncentration av växtnäring och även andra 
fysikaliska egenskaper än gödsel från nöt och svin (Malgeryd & Pettersson, 2001) 
varvid provtagningsmetodiken behöver anpassas till detta gödselslag. 

Olika kväveformer i fjäderfägödsel 

Fåglar utsöndrar fekalt material, dvs. träck, tillsammans med urin i fast form. 
Urinen utsöndras till stor del som urinsyra, en organisk kväveförening som är rela-
tivt lätt nedbrytbar. Av det totala kväveinnehållet i färsk gödsel från äggläggande 
höns var cirka 61 % urinsyra, 31 % övrigt organiskt bundet kväve och 8 % ammo-
niumkväve (Kirchmann, 1991). Torrsubstanshalten i färsk gödsel från värphöns  
var cirka 30 % (Mahimairaja m.fl., 1994). Ammoniumkväve är det kväve som är 
direkt växttillgängligt och skall komma grödan tillgodo. Ammoniumkväve kan 
dock förloras som ammoniak i stall, under lagring samt efter spridning. Allmänt 
gäller att det är lägre ammoniakförluster från flytgödsel och kletgödsel under lag-
ring än från fastgödsel. Att lagra gödseln i gödselhus eller i täckt behållare minskar 
ammoniakavgången ytterligare (Karlsson, 1996). Det finns få undersökningar på 
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ammoniakförluster vid spridning av fjäderfägödsel. En studie visade att efter 
spridning av fastgödsel från slaktkyckling utan nedbrukning avgick 13,5 % av 
kycklinggödselns totala kväveinnehåll i form av ammoniak. Genom nedbrukning  
av gödseln fyra timmar efter spridning reducerades ammoniakförlusten till unge- 
fär hälften (Rodhe m.fl., 2000). 

Urinsyra är en del av det organiska kvävet i färsk fjäderfägödsel som kan bli 
växttillgängligt snabbt. När gödseln får kontakt med luft som har en viss fukthalt 
bryts urinsyra snabbt ned i flera steg till ammonium och ammoniak (Schefferle, 
1965). Majoriteten av bakterierna som styr nedbrytningen av urinsyra är aeroba 
varför nedbrytningen till ammonium och ammoniak, med förhöjt pH som följd, 
kan förväntas vara mindre effektiv om gödseln är våt och kompakt. Å andra sidan 
konstaterar Gordillo och Cabrera (1997) att vattenhalter under 40 % inte heller är 
gynnsamma för de bakterier som producerar urikas, vilket är ett av de enzym som 
är aktivt vid nedbrytning av urinsyra. Det finns således ett optimum mellan 40  
och 60 % vattenhalt i gödseln då urinsyra snabbt bryts ned till ammonium och 
ammoniak (Kunkle m.fl., 1981; O´Dell m.fl., 1960). 

Gordillo och Cabrera, (1997) fann att olika partier fjäderfägödsel hade stor varia-
tion i koncentrationen av urinsyra. Hanteringen av fjäderfägödseln tycks påverka 
koncentrationen av urinsyra i stor utsträckning. Att torka fastgödseln i stallet kan 
vara ett sätt att undvika att urinsyran bryts ned till ammonium, vilket kan minska 
ammoniakförlusterna. För att bibehålla urinsyran under lagring så får torr fast-
gödsel inte fuktas upp. 

Att förutsäga kväveeffekten av fjäderfägödsel, enbart med stöd av uppgifter om 
ammoniuminnehåll och totalkväveinnehåll har visat sig vara svårt (Rodhe m.fl., 
2000). Kunskap om den aktuella koncentrationen av urinsyra i lagrad gödsel och 
hur detta påverkats av olika hanteringssystem är nödvändig för att kunna upp-
skatta den organiska kvävepoolens bidrag till den kortsiktiga kvävegödslings-
effekten. Då i stort sett all urinsyra sönderfaller snabbt till ammonium vid kontakt 
med jord bör det kvävet också kunna ses som direkt växttillgängligt. 

I Sverige saknas rutinmässiga analysmetoder för att bestämma urinsyra i fjäderfä-
gödsel. Likaså behövs kunskap om hur vi ska bedöma fjäderfägödselns kväve-
effekt i växtodlingen utifrån dess halt av urinsyra.  

Syfte 
Projektet syftade till att: 

• Ge aktuella och tillförlitliga riktvärden på halter av växtnäring och spårelement  
i gödsel från värphöns från olika inhysningssystem.  

• Ge underlag för en bedömning av hur en balanserad tillförsel av gödsel från 
värphöns till åkermark kan se ut med avseende på växtnäring och spårelement.  

• Kartlägga metoder för analys av urinsyra i gödsel. 
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Material och metoder 
Variationer i gödselns sammansättning 

Värphönsgödsel 

Innehållet av växtnäring och spårelement i gödseln speglar i huvudsak stallperiod-
ens utfodring och produktionsintensitet. I undersökningen ingick 53 gårdar med 
äggproduktion, flyt-, klet- och fastgödselhantering samt inhysningssystem med 
bur eller frigående höns på golv, tabell 1. Av gårdar med bursystem var det 17 
stycken med inredda burar och 8 stycken med oinredda burar. Bland gårdar med 
frigående höns på golv var det 8 stycken som hade KRAV-godkänd äggproduk-
tion. Gårdarna valdes ut med hjälp av länsstyrelserna och gårdarnas geografiska 
fördelning visas i tabell 1. Producenterna kontaktades och fick en presentation av 
undersökningen samt en förfrågan om att bidra med gödselprov för analys av 
växtnäringsämnen och spårelement. Totalt analyserades 68 prover med lagrad 
gödsel från värphöns.  

Tabell 1. Fördelning av gödselproverna från värphöns på inhysningssystem och gödsel-
typ. En producent kan ha bidragit med flera gödselprov från lagrad gödsel. 

Table 1. Distribution of manure samples from laying hens according to housing system 
and manure type. One producer may have contributed more than one sample of stored 
manure 

Burar 
Cages 

Golv 
Floor 

Golv, KRAV 
Floor, organic production 

Region 

Fast 
Solid 

Klet 
Semi-
solid 

Flyt 
Slurry 

Fast 
Solid 

Klet 
Semi-
solid 

Flyt 
Slurry 

Fast 
Solid 

Klet 
Semi-
solid 

Flyt 
Slurry 

Västergötland 1 4  3    1  

Östergötland  3   3 3 1 1  

Bohuslän      2 1   

Småland  1  2 4     

Södermanland       1  1 

Blekinge  1  1 1     

Skåne 1 7 2 2   1   

Uppland   1 3 2 3    

Gotland    1   1   

Halland 1 2 1 2      

Öland    2 1     

På gården över året 

Tre av de 53 gårdarna valdes ut för att på varje gård göra flera provtagningar  
under ett år. Detta för att få variationen i stallgödselns innehåll av växtnäring och 
spårelement över året på en gård, Appendix 2. Gårdarna representerade hanterings-
system med fast-, klet- och flytgödsel från äggläggande höns. På den gård som  
hade flytgödsel fick besättningen Newcastlesjukan varvid provtagningen fick upp-
höra. På gårdarna med fast- respektive kletgödsel styrdes antalet provtagningar  
av när gödsellagret var fullt. Det blev 3 provtagningstillfällen per gård under året. 
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Unghönsgödsel 

På tre av de 53 gårdarna med äggproduktion fanns också hönshus med frigående 
unghöns på golv. Den fastgödsel som provtogs från unghönsen analyserades och 
redovisas separat i Appendix 3.  

Dagsfärsk gödsel 

Innehållet av växtnäring och spårelement i Appendix 4 representerar dagsfärsk 
gödsel som provtagits inne i hönshus med daglig utgödsling. Provtagningen  
har skett under hönsens sittpinnar. Gödselprov har tagits på 10 ställen och sen 
blandats ihop i en hink. Därefter har ett samlingsprov på 1 L tagits ut för analys. 
Vid provtagning har vi medvetet valt ut gödsel som sett färsk ut, utan synlig 
ströinblandning. Vi genomförde provtagningen på fyra gårdar.  

Provtagningsmetodik 

Provtagningen påbörjades vintern 2003 och avslutades vintern 2004. Provtagning 
av kletgödsel och fastgödsel anpassades till en tidpunkt då gödsellagret var fullt 
hos äggproducenten. Provtagning av flytgödsel gjordes i fulla väl omblandade 
gödsellager under våren strax före spridning. Prov av flytgödsel togs cirka en 
meter under gödselytan och provmängden var två liter. Provkärlet av plast förslöts 
omedelbart och förvarades svalt tills det frystes ned i väntan på analys (Steineck 
m.fl., 1991). För provtagning av klet- och fastgödsel användes den provtagare 
som utvecklats och testats vid JTI (Rodhe och Jonsson, 1999). Med provtagaren, 
som fungerar enligt borrprincipen, tas borrkärnor från ytan till botten av gödsel-
stacken. På varje provtagningsplats togs tio sådana borrkärnor jämnt fördelade 
över gödsellagret, se bild 1. För att kunna gå på gödsellagret lades en trästege ut 
för att öka stabiliteten. De tio delproven blandades och ett samlingsprov på två 
liter togs ut. Provkärlet av plast förslöts och förvarades svalt tills det frystes i 
väntan på analys. 

Bild 1. Provtagning av fastgödsel i fullt lager. 
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Proverna analyserades på totalhalterna av kol (C), totalkväve (total-N), ammo-
niumkväve (NH4-N), fosfor (P), kalium (K), kalcium (Ca), magnesium (Mg), 
svavel (S), bly (Pb), kadmium (Cd), kobolt (Co), koppar (Cu), krom (Cr), kvick-
silver (Hg), nickel (Ni), zink (Zn), selen (Se) samt på torrsubstans- (ts) och ask-
halt. Torrsubstans- och askhalten bestämdes på tinat vått homogeniserat prov 
enligt SS-EN 12880 (2000) och SS-EN 12879 (2000). Totalkol bestämdes enligt 
elementaranalys. Totalkvävehalten bestämdes på tinat vått homogeniserat prov 
enligt Kjeldahl-metoden och NH4-N med destillationssteget i Kjeldahl-metoden 
enligt SS 028101 (1992). Kvicksilverhalten bestämdes enligt SS 028175. Halterna 
av P, Ca, K, Mg, S, Pb, Cd, Co, Cu Cr, Ni och Zn bestämdes på homogeniserat 
torkat prov (105oC i 12 timmar) enligt SS-EN ISO 11885 (1998). Selenhalten 
bestämdes av metoden EPA som inte är ackrediterad av SWEDAC varvid mät-
osäkerheten inte är angiven. Mätosäkerheten för ts-halten var ±10% och för ask-
halten ±5%. Mätosäkerheten för total-N, NH4-N, P, Ca, K, Mg, S, Pb, Cd, Co, Cu 
och Ni var ±20%. Mätosäkerheten för Cr var ±10% och för Hg samt Zn ±25 %. 

Statistisk analys 

Halten av varje element analyserades statistiskt enligt en ANOVA-modell med 
två fixa korsade behandlingsfaktorer. Den ena behandlingsfaktorn var inhysnings-
system: 1. Bursystem, 2. Konventionella golvsystem och 3. KRAV-godkända 
golvsystem. I bursystem ingår både inredda och oinredda burar då det inte fanns 
någon signifikant skillnad i elementhalt mellan dessa. Den andra behandlings-
faktorn har varit gödseltyp: 1. Flytgödsel, 2. Kletgödsel och 3. Fastgödsel. Antalet 
upprepningar var det antal gödselprover som fanns för respektive kombination av 
de två behandlingsfaktorerna och varierade mellan 1 och 18. Analysen följdes upp 
med parvisa jämförelser mellan de olika behandlingarna. För den statistiska ut-
värderingen har proceduren GLM (General Linear Model) i programpaketet SAS 
använts (1994). 

Analysmetoder för bestämning av urinsyra i fjäderfägödsel 

I denna studie ingick också en litteratursökning för att hitta metodbeskrivningar 
över hur man analyserar urinsyra i fjäderfägödsel. Vi sökte också litteratur om 
fjäderfägödselns kväveeffekt i växtodlingen och om det fanns något samband 
mellan kväveeffekt och gödselns innehåll av urinsyra. Litteratursökningen var 
begränsad till material som kan hittas via bibliotek. Vi koncentrerade oss på 
svenska och engelska publikationer under perioden 1975 – 2004. Under år 2003 
kontaktade vi några laboratorier i Sverige och ett laboratorium i England, som 
brukar analysera gödsel och organiskt material, för att fråga vilka metoder de 
använde för att analysera urinsyra i gödsel. 
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Resultat 
Variationer i gödselns sammansättning (torrvikt) 

Värphönsgödsel 

Det antal gödselprover som har analyserats från olika typer av gödselslag, inhys-
ningssystem och gödsellager redovisas i tabell 2. Gödselprovens halt av växtnäring 
och spårelement inklusive den statistiska bearbetningen redovisas i Appendix 1. 

Halten för Pb, Cd, Hg och Se var för en del gödselprover under nedre detektions-
gränsen för den använda analysmetoden (Appendix 1). Antalet sådana låga värden 
presenteras i tabellerna som ”n låga”. I medelvärdesberäkningarna i tabellerna kan 
i förekommande fall halter på nedre detektionsgränsen ingå.  

Den statistiska analysen av växtnärings- och spårelementhalter visade inte på att 
något extremvärde ingick. En extremt hög eller låg halt ligger minst dubbelt så 
högt eller lågt som halten näst intill.  

I inhysningssystem med burar ingår både inredda och oinredda burar eftersom det 
inte fanns någon signifikant skillnad i elementhalt mellan dessa två system. I den 
KRAV-godkända äggproduktionen med frigående höns och flytgödselhantering 
analyserades bara ett gödselprov. Detta gödselprov får ses som ett exempel på vad 
flytgödsel från denna typ av produktion kan innehålla för halter av växtnäring och 
spårelement. 

Tabell 2. Antal gödselprov som representerar varje typ av gödsellager. En äggproducent 
kan ha mer än en typ av gödsellager. 

Table 2. Total number of manure samples from each type of storage system. A farm can 
have more than one type of storage system 

Fastgödsel, Solid Kletgödsel, Semi-solid Flytgödsel, Slurry Inhysning 

Housing Platta 

Concrete 
pad 

Platta+tak 

Concrete 
pad+roof 

Gödsel 
hus/ 
källare 

Manure 
tank 

Stuka 

Manure 
heap 

Platta 

Con- 
crete 
pad 

Platta+tak 

Concrete 
pad+roof 

Gödsel
hus/ 
källare 

Manure 
tank 

Behållare 

Manure 
pit 

Behållare 

Manure 
pit 

Behållare+tak 

Manure pit 
+roof 

Bur inredd 
Furnished 
cages 

2 1   11   2 2  

Bur 
oinredd 

Cages 

    2 1 1 1 2  

Golv 

Floor 

7 3 6  7  3 1 7 1 

Golv KRAV 

Floor, 
organic 
production 

 1 2 2 2    1  

Äggproducenternas uppgifter på om de köpte in foder eller producerade och 
blandade själva redovisas i tabell 3. För ungefär hälften av gödselproven fick vi 
uppgifter på vad hönsen vars gödsel vi provtog hade ätit. I den gruppen dominerade 
inköpt fullfoder utan tillsats av fytas.  
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Tabell 3. Äggproducenternas uppgifter på vilken typ av foder som använts till värphönsen 
vars gödsel vi provtog. En gård kan ha lämnat flera prover från flera olika stall. 

Table 3. Information obtained from each producer on the type of feed used for laying 
hens and their sampled manure. There may be more than one manure sample from each 
farm 

Burar 
Cages 

Golv 
Floor 

Golv KRAV 
Floor, organic 
production 

Foder 
Feed 

Fast 
Solid 

Klet 
Semi-
solid 

Flyt 
Slurry 

Fast 
Solid 

Klet 
Semi-
solid 

Flyt 
Slurry 

Fast 
Solid 

Klet 
Semi-
solid 

Flyt 
Slurry 

Köpt fullfoder, ingen 
tillsats av fytas 
Purchased feed, no 
phytase 

2 8 1 7 4 2 3   

Blandar foder själv, 
har delvis egen 
foderproduktion, 
inget tillsatt fytas 
Purchased+home-
produced feed, no 
phytase 

1 1 1 1      

Ingen uppgift 
No information 

 9 2 5 4 4 2 2 1 
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Figur 1. Riktvärden för ts-halten i lagrad gödsel från äggproduktion.  

Figure 1. Quantitative values for the DM content of stored manure from laying hens. 
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Ts-halten skilde sig klart åt mellan de olika gödseltyperna. Ts-halten i fastgödsel 
var cirka 54 %, i kletgödsel cirka 30 % och i flytgödsel cirka 11 %, Appendix 1.  
I figur 1 presenteras riktvärden på ts-halten. Ts-halten i enskilda gödselprov kunde 
dock avvika så mycket som 40 % från riktvärdet. Fastgödsel från konventionella 
bursystem hade en klart högre ts-halt, cirka 60 %, jämfört med fastgödsel från 
konventionella golvsystem, som hade en ts-halt på cirka 45 %. Det var dock bara 
3 fastgödselprover från bursystem. Det var endast ett fastgödselprov från konven-
tionella golvsystem som hade djupströbädd med hög ts-halt, vilket hade liten på-
verkan på den genomsnittliga ts-halten. 

Flytgödsel från konventionella bursystem och golvsystem hade högre halter av 
totalkväve och ammoniumkväve per kg ts än klet- och fastgödsel, Appendix 1.  
I tabell 4 presenteras riktvärden för total-N och NH4-N. Halterna i enskilda 
gödselprov kunde dock avvika så mycket som 37 % från riktvärdet på total-N  
och 64 % från riktvärdet på NH4-N. 

Tabell 4. Riktvärden för halten av totalkväve och ammoniumkväve i lagrad gödsel från 
värphöns (Appendix 1). 

Table 4. Quantitative values for total-N and NH4-N in stored manure from laying hens 
(Appendix 1) 

Element 
g kg-1 ts 
g kg-1 

DM 

Flytgödsel, konventionell 
produktion 
Slurry, conventional 
production 

Fast- och kletgödsel, konventionell och KRAV-
produktion 
Solid and semi-solid manure, conventional and 
organic production 

Tot-N 75 48 

NH4-N 55 22 

Riktvärdet för halten kalium i stallgödseln var lägre i KRAV-godkända golv-
system, 16 g per kg ts, jämfört med konventionella bursystem och golvsystem där 
halten kalium var 27 g per kg ts, Appendix 1. Halten i enskilda gödselprov kunde 
avvika upp till 40 % från riktvärdet.  

Flytgödsel från konventionella bursystem och golvsystem hade högre halter av 
koppar än fast- och kletgödsel från konventionella bursystem och kletgödsel från 
golvsystem, Appendix 1. Riktvärdet för halten koppar i flytgödsel var 67 mg per 
kg ts där enskilda gödselanalyser kunde avvika upp till 21 % från riktvärdet. Rikt-
värdet för halten koppar i fast- och kletgödsel från konventionella bursystem var 
45 mg per kg ts där enskilda analyser kunde avvika upp till 26 %. Riktvärdet för 
kletgödsel i konventionella golvsystem var 48 mg koppar per kg ts där enskilda 
analyser kunde avvika 17 % från riktvärdet. 

Halten av fosfor, kalcium, magnesium, svavel, zink, selen, krom, kobolt, nickel, 
bly, kadmium och kvicksilver skilde sig inte åt mellan gödseltyper och inhysnings-
system. Man kan därför använda riktvärden av dessa element som generellt gäller 
för gödsel från värphöns, Appendix 1 och tabell 5. Halten i enskilda gödselanalyser 
kan skilja sig från riktvärdet för respektive element. I denna undersökning kunde 
halten i enskilda gödselprov avvika så mycket som 23 % för fosfor, 47 % för 
kalcium, 25 % för magnesium, 22 % för svavel, 21 % för zink, 100 % för selen,  
63 % för krom, 62 % för kobolt, 48 % för nickel, 100 % för bly, 63 % för kadmium 
och 69 % för kvicksilver. 
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Tabell 5. Riktvärden för halterna av växtnäringsämnen och spårelement i lagrad gödsel 
från värphöns. 

Table 5. Quantitative values for plant nutrients and trace elements in stored manure from 
laying hens 

            g kg-1 ts, g kg-1 DM mg kg-1 ts, mg kg-1 DM 

P K Ca Mg S Zn Se Cr Co Cu Ni Pb Cd Hg Element 

18 24 87 7 6 412 0,5 6 3 53 5 3 0,2 0,01 

På gården över året 

I Appendix 2 redovisas riktvärden för halter av växtnäring och spårelement per  
kg ts i lagrad gödsel från äggproduktion för två gårdar där upprepad provtagning 
skett över ett år. Medelvärdena för ts-halt, växtnäringsämnen och spårelement 
stämde väl överens med riktvärdena för respektive element från den stora prov-
tagningen (53 äggproducenter och 68 gödselprover). Enskilda analyser på ts-halt, 
växtnäringsämnen och spårelement från en gård över ett år avvek inte mer från 
medelvärdet än vad enskilda analyser avvek från riktvärdet. Den största avvikel-
sen från medelvärdet var 21 % för NH4-N-halten i kletgödsel. Detta kan jämföras 
med enskilda analysers avvikelse från riktvärdet där NH4-N-halten i kletgödsel 
från golvsystem kunde avvika 27 %.  Bland spårelementen var den största av-
vikelsen från medelvärdet 67 % för selenhalten i fast- och kletgödselprov. Detta 
kan jämföras med ett enskilt provs avvikelse i selenhalt från riktvärdet på fast- 
och kletgödsel som var 100 %.  

Unghönsgödsel  

Fastgödsel från unghöns i golvsystem, 0-15 veckor gamla, hade något lägre halter 
kalcium (medelvärdet var 76 g per kg ts) jämfört med fastgödsel från värphöns 
(medelvärdet var 95 g per kg ts). För övriga element fanns inga tydliga tendenser.  

Dagsfärsk gödsel 

Ts-halten i den dagsfärska gödseln var ungefär 33 %. NH4-N-halten i den dags-
färska gödseln var lägre (cirka 11 g per kg ts) än NH4-N-halten i flytgödsel i golv-
system (cirka 54 g per kg ts). Den dagsfärska gödseln tenderade att ha lägre halt 
zink (cirka 305 mg per kg ts), jämfört med lagrad kletgödsel från ekologiska värp-
höns i golvsystem som hade lägst genomsnittlig zinkhalt (cirka 350 mg per kg ts). 

Innehåll i lagrad värphönsgödsel (våtvikt) 

Traditionellt anges växtnäringsinnehåll i stallgödsel som viktsmängd element  
per ton lagrad produkt. En sådan omräkning för varje element (Appendix 1)  
har utförts och resultaten redovisas i figur 2 för växtnäringsämnena och figur 3,  
4, 5 och 6 för spårelementen. Man bör observera att dessa riktvärden är mycket 
ungefärliga då de baseras på medelvärden för ts-halt och elementhalt för respek-
tive gödselslag och inhysningssystem. Figur 2, 3, 4, 5 och 6 visar att det finns  
en variation i gödselns elementinnehåll beroende på inhysningssystem. Den 
tydligaste skillnaden i elementinnehåll är dock mellan de tre gödselslagen. Man 
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kan därför använda riktvärden baserade på vilken typ av gödsel det är då informa-
tion saknas om vilket inhysningssystem värphönsgödseln kommer ifrån, tabell 6. 

Figur 2. Riktvärden på innehållet av totalkväve, ammoniumkväve, fosfor, kalium, kalcium, 
magnesium och svavel (kg per ton våtvikt) i värphönsgödsel från olika inhysningssystem 
uppdelat på gödselslag.  

Figure 2. Quantitative values of the total nitrogen, ammonia nitrogen, phosphorus, 
potassium, calcium, magnesium and sulphur concentrations (mg tonnes-1 wet sample) 
in manure from laying hens in different housing systems and manure handling systems. 

Figur 3. Riktvärden på innehållet av zink och koppar (g per ton våtvikt) i värphönsgödsel 
från olika inhysningssystem uppdelat på gödselslag. 

Figure 3. Quantitative values of the zinc and copper concentrations (mg tonnes-1 wet 
sample) in manure from laying hens in different housing systems and manure handling 
systems. 
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Figur 4. Riktvärden på innehållet av krom, kobolt, nickel och bly (g per ton våtvikt) 
i värphönsgödsel från olika inhysningssystem uppdelat på gödselslag. 

Figure 4. Quantitative values of the chromium, cobalt, nickel and lead concentration  
(mg tonnes-1 wet sample) in manure from laying hens in different housing systems and 
manure handling systems. 

Figur 5. Riktvärden på innehållet av selen och kadmium (mg per ton våtvikt) i värphöns-
gödsel från olika inhysningssystem uppdelat på gödselslag. 

Figure 5. Quantitative values of the selenium and cadmium concentrations (mg tonnes-1 
wet sample) in manure from laying hens in different housing systems and manure 
handling systems. 
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Figur 6. Riktvärde på innehållet av kvicksilver (mg per ton våtvikt) i värphönsgödsel från 
olika inhysningssystem uppdelat på gödselslag. 

Figure 6. Quantitative value of the mercury concentration (mg tonnes-1 wet sample) in 
manure from laying hens in different housing systems and manure handling systems. 

Tabell 6. Riktvärden för innehållet av växtnäring och spårelement per ton lagrad gödsel 
från värphöns, våtvikt.  

Table 6. Quantitative values of plant nutrients and trace elements calculated per tonne 
(wet weight) stored manure from laying hens  

kg per ton, kg per tonne g per ton,  
g per tonne 

mg per ton, mg per tonne Gödseltyp, 
Type of 
manure Tot-

N 
NH4-

N 
P K Ca Mg S Zn Cu Cr Se Co Ni Pb Cd Hg 

Fastgödsel, 
Solid 
manure 

23 9 9 12 49 4 3 216 26 3 271 1283 2487 1360 113 6 

Kletgödsel, 
Semi-solid 
manure 

16 8 5 6 27 2 2 114 15 2 130 770 1333 807 50 2 

Flytgödsel, 
Slurry 

8 6 2 3 8 1 1 51 7 1 70 280 515 360 32 1 

Analysmetoder för bestämning av urinsyra i fjäderfägödsel 

Castrovilli och Rigoni (1979) utvärderade två metoder för att analysera urinsyra  
i färsk gödsel från fjäderfä. Den ena metoden var enzymatisk/kolorimetrisk där 
urinsyran oxiderades med hjälp av urikase till allantonin. Den absorbansminskning 
vid våglängden 292 nm som ägde rum vid nedbrytningen av urinsyra mättes sedan 
kolorimetriskt. Som alternativ presenterades viktförlustmetoden där provet med 
fjäderfägödsel sköljs med en 0,5 % lösning av litiumkarbonat i varmt destillerat 
vatten. Därefter sköljs litiumkarbonaten bort med enbart varmt destillerat vatten 
och provet torkas i 100ºC över natten. Provet får sedan svalna i en dessikator. 
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Provet vägs och den viktförlust som skett antas bero på att den lösta urinsyran 
sköljts bort från provet.  

Marquardt (1982) utvecklade en enkel spektrofotometrisk metod för att bestäm- 
ma urinsyrahalten. I försöket blandades 50 g mald gödsel med en 0,1 M glycin-
buffer till pH 9,3. Det sedimenterade provet späds sedan ut med 14 delar 5,35 % 
perklorsyra för att sedan centrifugeras och filtreras. Det filtrerade provet analys-
eras spektrofotometriskt vid våglängden 285 nm. Resultatet jämfördes med en  
High Pressure Liquid Chromatography (HPLC) analys av samma prov. Marquardts 
(1982) slutsats var att den spektrofotometriska metoden fungerar väl och att 
absorptionsförmågan för urinsyra är hög vid 285nm. 

Eitemans m.fl. (1993) slutsats var att den enzym/kolorimetriska metoden ger bra 
och repeterbara resultat. Metoden kan dock vara arbetskrävande vid stora provserier 
och den ger inte möjlighet att analysera andra organiska föreningar. Vill man ana-
lysera flera organiska föreningar inklusive urinsyra föreslog Eiteman m.fl. (1993) 
att man använder en separationsmetod med efterföljande HPLC (High Pressure 
Liquid Chromatography) analys. Eiteman m.fl. (1993) jämförde de tre olika extrak-
tionsmedlen litiumkarbonat, natriumkarbonat och natriumhydroxid med varandra. 
Slutsatsen var att litiumkarbonat lämpade sig bäst som extraktionsmedel. För att få 
en tidseffektiv analys av flera organiska föreningar föreslog Eiteman m.fl. (1993) 
att man använder våglängden 215 nm för HPLC analysen. Då kan man analysera 
urinsyra, oxalsyra och kreatin samtidigt. 

Deyhimi och Salamat-Ahangari (2003) föreslog att man använder en jonselektiv 
sensor för fluoridjoner som analysredskap för att bestämma koncentrationen av 
urinsyra. Metoden utnyttjar bland annat en reaktion som kan kopplas till den 
enzymatiska nedbrytningen av urinsyra genom urikase, allantonin, koldioxid  
och väteperoxid. Deyhimi och Salamat-Ahangari (2003) slutsats var att metoden 
kombinerade fördelar hos spektroskopiska metoder (precision och selektivitet) 
med fördelar hos elektrokemiska metoder (snabbhet och okänslighet för färger). 

På senare tid har även biosensorer för analys av urinsyra i urin börjat utvecklas. 
En sensor som beskrivits av Akyilmaz m.fl. (2003) har ett ingjutet enzymsystem  
i gelatin samt en syresensor. Enzymerna är urikase och peroxidase. Urikase bryter 
ned urinsyran. Peroxidase användes för att bryta ned väteperoxiden, först genom 
en icke syreproducerande reaktion och sen genom en reaktion som producerade 
syre och störde mätningen. Syrekonsumtionen i den första urikase-reaktionen, 
som var proportionell mot urinsyrekoncentrationen, mättes med den inbyggda 
syresensorn.  

Under år 2003 kontaktade JTI några svenska laboratorier för att få information om 
möjligheterna att analysera urinsyrahalten i fjäderfägödsel. Företaget Analycen 
hade en gammal provuppställning för extraktion och kolorimetrisk analys av urin-
syra. Denna uppställning hade dock inte använts på ett par år. Metoden bedöms 
dock vara arbetskrävande och dyr (Brohede, pers. medd.). Företaget Alcontrol 
hade ingen uppställning som var omedelbart användbar (Haglund, pers. medd.). 

Ett laboratorium i England, Direct Laboratories (tidigare ADAS), analyserade 
urinsyra i gödsel. Direct Laboratories använde ett extraktionsmedel där man kom-
binerade litiumkarbonat och borsyra löst i vatten. Provet analyserades sedan med 
en HPLC (High Pressure Liquid Chromatography), där våglängden var inställd på 
290 nm. ADAS samarbetade med Direct Laboratories för att utveckla en metod 
där man använde Near Infrared Spectroscopy (NIRS). Metoden har enligt Smith 
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(pers. medd., 2003) fungerat bra när det gäller att bestämma torrsubstanshalt och 
ett antal olika kväveföreningar inklusive urinsyra i gödsel. 

Diskussion 
Gödselhanteringssystem och provtagning 

En orsak till att det finns så få analyser på fjäderfägödsel är att provtagningen av 
fast- och kletgödsel är svår och tidsödande om provet skall vara någorlunda repre-
sentativt. Flytgödsel från fjäderfä har knappast heller provtagits tidigare. Detta  
på grund av att flytgödselhantering varit ovanlig. I denna kartläggning av gödsel 
från värphöns representerade 29 % av gödselproven fastgödsel, 46 % kletgödsel 
och 25 % flytgödsel. Detta kan jämföras med gödsel från slaktkycklingar där nästan 
all gödsel hanteras som djupströgödsel med hög torrsubstanshalt (Litorell, 2005). 
Ungefär 46 % av gödseln från nötkreatur och svin hanteras som flytgödsel och 
36 % hanteras som fastgödsel. Bara 3 % av gödseln hanteras som kletgödsel  
(SCB, 2004).   

Det antal borrstick som användes vid provtagning av fast- och kletgödsel (10 
stycken) i fullt lager var fler än det minimum (5 prov) som Rodhe och Jonsson 
(1999) rekommenderat. Orsaken var att vi ville få ett så representativt prov som 
möjligt från gödsel som tidigare varit dåligt dokumenterad. Teoretiskt kan vi då 
förvänta oss ett mer representativt prov med ett 95 procentigt konfidensintervall 
på cirka ±10%, istället för ±20% med 5 borrstick. Vi använde också samma prov-
tagningspersonal under hela projektet, vilket också förbättrar provets representer-
barhet.  

Variationer i gödselns sammansättning 

Värphönsgödsel 

Det har länge saknats representativa riktvärden för fjäderfägödsel, vilket gör det 
svårt att jämföra denna kartläggning med någon tidigare. Gödselns innehåll av växt-
näring och spårelement påverkas av fodret. Eftersom denna kartläggning endast 
gällde gödsel från värphöns så kan vi utgå ifrån att foderstaten varit liknande hos  
de konventionella äggproducenterna. Under senare år har också den ekologiska 
äggproduktionen (KRAV-godkänd) ökat. Denna produktionsform skiljer sig från 
den konventionella bland annat när det gäller foderstaten och att det är krav på att 
hönsen ska ha tillgång till utevistelse. Under de senaste decennierna har det skett 
stora förändringar i hur man inhyser värphöns i konventionell och ekologisk ägg-
produktion. Det har därför varit intressant att utreda om gödselns sammansättning 
påverkas av olika inhysningssystem. Vi vet också att gödselns sammansättning 
påverkas mycket av hur den hanteras från stall, under lagring och vid spridning i 
fält. Framför allt kan förlusterna av ammoniak variera stort (Steineck m.fl., 2000). 
Ett sätt att fånga in hur gödselhanteringen påverkar innehållet av växtnäring och 
spårelement är att se om det finns skillnader mellan flyt-, klet- och fastgödsel. 

I denna studie var ts-halten i gödsel högst i konventionella bursystem. Vad detta 
berodde på är oklart. Det förekommer i praktiken att gödsel från bursystem för-
torkas på gödselmatta före utgödsling. Gödselproverna som ingick i denna studie 
kom dock inte från förtorkad gödsel.  
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Orsaken till att flytgödsel i denna studie hade högre halter totalkväve och ammo-
niumkväve per kg ts kan vara att mer strö har använts i system med fast- och 
kletgödsel. En annan orsak kan vara en lägre ammoniakavgång från flytgödsel i 
stall och under lagringen. Vid flytgödselhantering tillämpas ofta daglig utgödsling, 
vilket kan minska ammoniakförlusterna i stall. Under lagringen beror ammoniak-
förlusterna på hur tät täckning man har haft på gödselbehållaren. I denna studie  
har en producent angett att flytgödselbrunnen haft tak.  

I denna studie var kaliumhalten per kg ts lägre i ekologisk värphönsgödsel, 
jämfört med konventionell. Detta kan vara en effekt av att värphönsen får olika 
typer av foder i ekologisk och konventionell produktion.  

Gödseln från äggproduktion hade en högre totalkvävehalt på cirka 48 g per kg ts 
(fast- och kletgödsel) samt på cirka 75 g per kg ts (flytgödsel), jämfört med gödsel 
från nöt (cirka 29 g per kg ts för fastgödsel och cirka 41 g per kg ts för flytgödsel)  
och svin (cirka 33 g per kg ts för fastgödsel och cirka 63 g per kg ts för flytgödsel) 
(Steineck m.fl., 1999). NH4-N-halten i värphönsgödsel var också högre (22 g per 
kg ts för fast- och kletgödsel och 55 g per kg ts för flytgödsel) än i gödsel från nöt 
(cirka 12 g per kg ts för fastgödsel och cirka 20 g per kg ts för flytgödsel) och svin 
(cirka 13 g per kg ts för fastgödsel och cirka 42 g per kg ts för flytgödsel). Fosfor-
halten i värphönsgödsel var högre (cirka 18 g per kg ts) jämfört med stallgödsel  
från nöt (cirka 8 g per kg ts) och ungefär likvärdig med fosforhalten i svingödsel 
(cirka 22 g per kg ts). Även för kalium, kalcium, magnesium och svavel var halten  
i gödsel från äggproduktionen högre än halterna i gödsel från nöt och svin.  

Det fanns inga förklarliga skillnader mellan inhysningssystem och gödseltyp i 
värphönsgödselns halter av fosfor, kalcium, magnesium, svavel, zink, selen, krom 
kobolt, nickel, bly, kadmium och kvicksilver, tabell 5 och Appendix 1. Halten 
kadmium (cirka 0,4 mg per kg ts) var högst i flytgödsel från konventionella bur-
system. Vad detta beror på är oklart och kan bero på vilka foderkomponenter som 
ingick i foderstaten på respektive gård. Enligt tabell 3 så köpte en gård fullfoder, 
en gård hade en del hemmaproducerat foder och två gårdar har inte angett vilken 
typ av foder de använt.  Lindén (2002) redovisar en studie på kadmium och hur 
det anrikas i produktionssystem med slaktsvin. Studien visade att raps, soja och 
vitamin-mineralblandningen var de foderkomponenter som mest bidrog till foder-
statens kadmiuminnehåll. Spannmål hade lägre halter och bidrog mindre till 
foderstatens kadmiuminnehåll. Vete hade generellt högre halter kadmium än korn 
(Lindén, 2002). Halten av kvicksilver (cirka 14 µg per kg ts) var högre i flytgödsel 
från konventionella golvsystem och i fastgödsel från ekologiska golvsystem, jäm-
fört med de andra gödseltyperna och inhysningssystemen där kvicksilverhalten 
var cirka 8 µg per kg ts. Även detta är en kontaminering som inte kan förklaras. 
Kvicksilverhalterna var genomgående mycket låga och flera prover låg under 
detektionsgränsen, vilket gör att resultaten kanske inte speglar verkliga skillnader.  

Vi kan jämföra halterna av spårelement i värphönsgödsel med halter i nutida stall-
gödsel från nöt och svin (Steineck m.fl., 1999) och slaktkycklinggödsel (Rodhe 
m.fl., 2000) med halter från äldre analyser på fastgödsel från blandad djurhållning 
(Andersson, 1977). Nutida svingödsel hade dubbelt så hög zinkhalt som värphöns-
gödseln i denna studie. Däremot var zinkhalten i värphönsgödseln nästan dubbelt 
så hög som i nutida nötgödsel och gödsel från 1970-talet. Nutida svingödsel hade 
dubbelt så hög kopparhalt som värphönsgödseln i denna studie. Däremot var 
kopparhalten i värphönsgödseln dubbelt så hög som i nutida nötgödsel och gödsel 
från 1970-talet. Kadmiumhalten i värphönsgödsel var liknande som i nutida nöt- 
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och svingödsel och något lägre än i gödsel från 1970-talet. Krom-, nickel- och 
blyhalterna var något högre i värphönsgödsel än från nutida nöt- och svingödsel, 
men 0,5-2 gånger lägre än halterna i gödsel från 1970-talet. Gödsel från värphöns 
hade lägre halter av bly, kadmium, koppar och nickel samt högre halt av krom 
jämfört med fastgödsel från slaktkyckling (Rodhe m.fl., 2000). Halterna av kvick-
silver och zink i gödsel från värphöns var jämförbara med halterna i fastgödsel 
från slaktkyckling. 

Spårelementen i stallgödseln kommer från olika källor. En del spårelement, såsom 
zink och koppar, är näringsämnen och ingår i foderstaten. Kadmium finns också  
i fodret, men är en giftig tungmetall som helst inte ska anrikas i åkermarken då 
växten tar upp mer kadmium när mängden kadmium ökar i matjorden. Foder-
statens kadmiuminnehåll beror bland annat på vilka vegetabilier som ingår. En 
annan källa till spårelement i gödseln är stallinredningen. Ett stall med djur är en 
av de mest korrosiva miljöerna som finns, vilket innebär att gödseln under hante-
ringen anrikas med metaller som frigörs från stallinredningen. Exempel på metal-
ler som vittrar mer eller mindre snabbt från stallinredning är aluminium, krom, 
nickel och zink (De Belie m.fl., 2000). I denna studie har vi dock inte kunnat fast-
ställa hur stor andel av spårelementen i värphönsgödseln som har frigjorts från 
stallinredningen. 

På gården över året 

Medelvärdet för halten av växtnäringsämnen och spårelement från en gård över 
ett år (Appendix 2) stämde väl överens med riktvärdet för respektive element som 
vi bestämde från provtagningen av 53 gårdar och 68 gödselprover (figur 2, 3, 4,  
5 och 6 samt tabell 6). Det går således bra att använda tillförlitliga riktvärden om 
man inte har egna aktuella analyser på sin gödsel. Att noga och regelbundet provta 
gödseln för analys av växtnäringsämnen ger dock en mer aktuell innehållsdeklara-
tion.  

Unghönsgödsel 

Man kan förvänta sig en lägre halt av kalcium i fastgödsel från unghöns då dessa 
har lägre kalciumhalter i fodret än värphöns. Värphöns har ett större kalcium-
behov eftersom de producerar ägg. I denna studie fanns det också en tendens till 
att fastgödseln från värphöns hade en högre kalciumhalt (cirka 95 g per kg ts) än 
fastgödseln från unghönsen (cirka 76 g per kg ts), Appendix 1 och Appendix 3. 

Dagsfärsk gödsel 

Torrsubstanshalten i den dagsfärska gödseln på 33 % antydde att ingen strö-
inblandning skett då färsk gödsel från värphöns kan ha en ts-halt på cirka 32 % 
(Mahimairaja m.fl., 1994). Den låga NH4-N-halten i dagsfärsk gödsel (11 g per kg 
ts), jämfört med NH4-N-halten i flytgödsel (55 g per kg ts), antydde att det skett 
en ammoniakavgång i hönshuset innan provtagning, Appendix 4 och Appendix 1.  
En annan fråga är om gödseln kontamineras med metaller vid gödselhanteringen  
i stall och under lagring? Den dagsfärska gödseln tenderade att ha lägre halter av 
zink (305 mg per kg ts) än lagrad värphönsgödsel (412 mg per kg ts, tabell 6).  
Det går dock inte i denna studie att fastställa om det beror på att den dagsfärska 
gödseln ännu inte kontaminerats av metaller från stallinredningen. Man bör vara 
uppmärksam på att metaller från inredningar och gödselhanteringssystem kan 
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kontaminera gödseln avsevärt. Öborn m.fl. (2005) drog slutsatsen att en icke 
obetydlig mängd zink från galvaniserad stallinredning i ett mjölkkostall konta-
minerade gödseln. Den mängd zink som lämnade stallet med fastgödsel och urin, 
var från 9 % upp till 40 % större än den mängd zink som fördes in i stallet med 
foder, strö, vatten och djur. 

Innehåll i lagrad värphönsgödsel (våtvikt) och rekom-
mendationer för en behovsanpassad och miljövänlig 
gödselgiva 

Om vi vill tillföra 22 kg fosfor per hektar med gödsel från äggproduktion så kan  
det innebära en giva på 2 ton fastgödsel upp till 11 ton flytgödsel per hektar, tabell 
6. Problemet i det här sammanhanget är att långt ifrån alla fastgödselspridare kan 
sprida så låga givor som 2-3 ton per hektar. Det är bara ett fåtal fastgödselspridare 
som klarar det med erforderliga krav på jämnhet. En giva anpassad efter fosfor 
tillför med fastgödsel 46 kg totalkväve per hektar, varav 18 kg är mmoniumkväve. 
Tillförs 22 kg fosfor per hektar med flytgödsel tillförs också 89 kg totalkväve per 
hektar varav 66 kg är ammoniumkväve. Sprider man fastgödsel motsvarar inne-
hållet av ammoniumkväve en startgiva på våren i spannmål. Sprider man flyt-
gödsel kan innehållet av ammoniumkväve täcka hela kvävebehovet i havre och 
vårkorn. Om växtsäsongen är varm med lagom mycket regn kan också delar av  
det organiska kvävet i gödseln bli växttillgängligt. Exemplet ovan visar att kväve-
innehållet i olika gödseltyper generellt skiljer sig åt. Från denna studie vet vi också 
att enskilda analyser på NH4-N-halten i flytgödsel kunde avvika 32 % från rikt-
värdet. I fastgödsel kunde enskilda analyser på NH4-N-halten avvika 64 % från 
riktvärdet. För att kunna planera kvävegödslingen till sina grödor behöver man 
därför analysera den aktuella värphönsgödseln på totalkväve och ammoniumkväve. 

Enligt djurtäthetsbestämmelserna får en viss förrådsgödsling ske av fosfor. 
Därmed kan vi vid ett enstaka tillfälle sprida en högre giva om fosfortillförseln 
med stallgödsel och andra organiska gödselmedel i genomsnitt blir högst 22 kg 
per hektar spridningsareal över en femårsperiod. För kustnära och speciellt 
känsliga områden i södra Sverige finns särskilda regler för spridning av stall-
gödsel (SJV, 2006). En giva på 7 ton hönsfastgödsel till korn eller havre tillför 
cirka 161 kg totalkväve varav 63 kg ammoniumkväve per hektar och kan repre-
sentera en behovsanpassad kvävegiva till grödan där man räknar med en viss 
leverans från den organiska kvävepoolen. Då tillför vi också 63 kg fosfor och 
84 kg kalium per hektar. En giva på 15 ton flytgödsel till höstvete tillför cirka 
120 kg totalkväve varav 90 kg ammoniumkväve per hektar och kan representera 
en behovsanpassad kvävegiva till grödan. Då tillför vi också 30 kg fosfor samt 
45 kg kalium per hektar. Exemplen visar att det är klart mindre mängder gödsel 
som krävs för att anpassa kvävegödslingen till grödans behov, jämfört med nöt- 
och svingödsel där rekommendationerna är en giva på 20-30 ton per hektar. Om 
man ska kunna ge en behovsanpassad kvävegiva behöver man därför ha aktuella 
analyser på gödselns kväveinnehåll samt ha tillgång till en gödselspridare som  
kan sprida önskad giva. Det behövs också en genomtänkt gödslingsplan för att 
kunna ta hänsyn till förrådsgödslingen av fosfor och kalium för nästa gröda. 

På djurgårdar med en hög andel hemmaproducerat foder och egen stallgödsel kan 
man få balans mellan tillförsel och bortförsel av spårelement när det gäller själva 
jordbruksdriften. Fjäderfägödsel är dock i stor utsträckning en handelsvara som 
köps in till gården. Därför behövs referensnivåer för vilken tillförsel av spår-
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element till åkermarken som kan godtas. Ett exempel är KRAV-reglerna som 
begränsar mängden spårelement som får tillföras till åkermarken med inköpt 
stallgödsel. I genomsnitt över en femårsperiod får man tillföra högst 50 g bly, 
0,75 g kadmium, 500 g koppar, 50 g krom, 1 g kvicksilver, 50 g nickel och 700 g 
zink per hektar åkermark (KRAV, 2006). En giva på 7 ton fastgödsel, anpassad 
till kvävebehovet i korn eller havre, tillför enligt tabell 6 cirka 10 g bly, 0,8 g 
kadmium, 182 g koppar, 21 g krom, 0,04 g kvicksilver, 17 g nickel och 1512 g 
zink. Enligt KRAV-reglerna innebär det en något för hög tillförsel av kadmium 
och en dubbelt så hög tillförsel av zink. För att få en acceptabel tillförsel av zink 
till åkermarken behöver fastgödselgivan understiga 3 ton per hektar åkermark  
i genomsnitt över en femårsperiod. En giva på 15 ton flytgödsel, anpassad till 
kvävebehovet i höstvete, tillför cirka 6 g bly, 0,5 g kadmium, 105 g koppar, 15 g 
krom, 0,02 g kvicksilver, 8 g nickel och 765 g zink. Enligt KRAV-reglerna blir 
zinktillförseln något för hög. En acceptabel zinktillförsel kan innebära en flyt-
gödselgiva på cirka 14 ton per hektar i genomsnitt över en femårsperiod. 

Den tillförsel av kadmium som man får med 7 ton fastgödsel eller 15 ton flyt-
gödsel bidrar inte till en ackumulering i åkermarken då kärnskörden från vårkorn 
är cirka 7500 kg/ha och år eller från höstvete cirka 3500 kg/ha och år. Höstvete tar 
generellt upp mer kadmium än korn vilket resulterar i att lägre kärnskörd behöver 
bortföras för att uppnå balans med den mängd kadmium som tillförts. Exemplet 
visar också vilka skördenivåer som behövs för att uppnå balans. Tabell 6 kan 
användas när man vill skatta tillförda mängder spårelement med en viss mängd 
gödsel.  

Analysmetoder för bestämning av urinsyra i fjäderfägödsel 
För att kunna skatta mängden växttillgängligt kväve i lagrad fjäderfägödsel 
behöver vi veta innehållet av ammoniumkväve och organiskt kväve i form av 
urinsyra. Det finns ett flertal provade och utvärderade metoder för att analysera 
urinsyra. Metoderna kan delas in i två grupper: 

1. Extraktion av urinsyra och därefter analys av urinsyra enligt någon av följande 
metoder:  

a. HPLC-analys  
b. Spektrofotometrisk analys 
c. Gravimetrisk analys 

2. Enzymatisk nedbrytning av urinsyra och därefter analys enligt någon av följande 
metoder:  

a. Kolorimetrisk analys  
b. Jonselektiv sensor  
c. Biosensor 

Den metod för analys av urinsyra i gödsel som finns tillgänglig på svenska labora-
torier är arbetsintensiv och dyr. Analys av halten urinsyra i gödsel är inte något 
som ingår i den normala verksamheten. I litteraturen tycks metodutveckling för 
analys av bland annat urinsyra gå mot selektiva sensorer och biosensorer. Även 
effektiva NIRS-system (Near Infrared Spectroscopy) för analys av bland annat 
urinsyra är under utveckling. 
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Slutsatser 
• Alla gödseltyper, dvs. fast-, klet- och flytgödsel förekom i inhysningssystem 

med bur samt med frigående höns på golv. 

• Torrsubstanshalten i fastgödsel från värphöns (cirka 54 %) är generellt högre  
än ts-halten i fastgödsel från nöt och svin (cirka 19 %). Man kan dock generellt 
förvänta sig att ts-halten i flytgödsel från värphöns (cirka 11 %) inte skiljer sig 
nämnvärt från ts-halten i flytgödsel från nöt och svin (cirka 9 %). 

• Riktvärden på värphönsgödselns innehåll av växtnäring och spårelement per 
ton våt fast-, klet eller flytgödsel kan användas då man saknar aktuella och 
tillförlitliga analyser på gödseln. Vi rekommenderar dock att man analyserar 
innehållet av totalkväve och ammoniumkväve på den aktuella gödseln. Detta 
ökar möjligheten att ge en kvävegiva anpassad till grödans behov. 

• En behovsanpassad kvävegiva till korn eller havre kan vara 7 ton fastgödsel  
per hektar. Då tillförs 161 kg total-N varav 63 kg NH4-N samt 63 kg P och 
84 kg K per hektar. Fosforgivan är cirka 3 gånger större än rekommendationen 
på 22 kg P per hektar. Till höstvete kan en behovsanpassad kvävegiva vara 
15 ton flytgödsel per hektar. Då tillförs 120 kg total-N varav 90 kg NH4-N  
samt 30 kg P och 45 kg K per hektar. Fosforgivan är i detta fall cirka 1,3 gånger 
större än rekommendationen.  För att kunna sprida en behovsanpassad giva 
behövs en gödselspridare som kan sprida små givor med önskad precision. Det 
behövs också en genomtänkt gödslingsplan för att kunna ta hänsyn till förråds-
gödslingen av fosfor och kalium i kommande grödor. 

• För en ekologisk gård med produktion enligt KRAV-reglerna kan innehållet av 
zink och kadmium i gödsel från värphöns begränsa stallgödselgivan. För att få 
en acceptabel tillförsel av zink till åkermarken krävs en begränsning av givan 
till cirka 3 ton fastgödsel eller 14 ton flytgödsel per hektar och år i genomsnitt 
över en femårsperiod.  

• Enligt KRAV:s regler bidrar cirka 7 ton fastgödsel eller 15 ton flytgödsel per 
hektar och år ungefär med den mängd kadmium som är tillåtet över en femårs-
period. 

• För att få ett representativt gödselprov från fast- och kletgödsel rekommen-
derar vi att man använder JTI-borren och att provtagningen sker i fullt gödsel-
lager enligt Rodhe och Jonsson (1999).  

• Vid provtagning av värphönsgödsel som säljs för att spridas på KRAV-godkänd 
åkermark bör analys av zink ingå. Detta för att kunna planera gödselgivornas 
storlek anpassade till den mängd zink som får tillföras.  

• Halterna av total-N (cirka 75 g per kg ts) inklusive NH4-N (cirka 55 g per kg 
ts) var högre i flytgödsel från konventionella bursystem och golvsystem än i 
fast- och kletgödsel (cirka 48 g totalkväve varav cirka 22 g ammoniumkväve 
per kg ts) från samma inhysningssystem. Orsaken kan vara en lägre ammo-
niakavgång från flytgödsel under lagringen samt att mer strö har använts i 
system med fast- och kletgödsel. 
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• Kaliumhalten (cirka 16 g per kg ts) i gödsel från KRAV-godkända golvsystem 
var lägre än i konventionella bur- och golvsystem (cirka 27 g per kg ts). Detta 
kan vara en effekt av att foderstaten skiljer sig åt i ekologisk respektive kon-
ventionell äggproduktion. 

• Det fanns ingen skillnad i halten av fosfor, magnesium, kalcium, svavel (g per 
kg ts), bly, kobolt, krom, nickel selen och zink (mg per kg ts) mellan inhys-
ningssystem och gödseltyper. För dessa element kan man använda riktvärden 
för lagrad fast-, klet- och flytgödsel från värphöns. 

• För kadmium (mg per kg ts) och kvicksilver (µg per kg ts) fanns vissa skillna-
der i halter mellan olika inhysningssystem och gödseltyper. Skillnaderna följer 
dock inte något tydligt mönster. Vår rekommendation är att använda rikt-
värden för fast-, klet- och flytgödsel från värphöns.  

• Gödsel från värphöns hade högre koncentration av kväve, fosfor, kalium, 
kalcium, magnesium och svavel än nöt- och svingödsel. Det innebär att klart 
lägre givor av värphönsgödsel behöver spridas för att täcka grödans behov. 

• Halterna av spårelement i gödsel från värphöns var jämförbara med de halter 
som kan hittas i nöt- och svingödsel. 

• Kalciumhalten tenderade att vara högre (cirka 95 g per kg ts) i gödsel från värp-
höns än i gödsel från unghöns (cirka 76 g per kg ts). Detta berodde troligen på 
en högre kalciumhalt i foderstaten till värpande höns. 

• Den dagsfärska gödseln tenderade att ha lägre halter zink (cirka 305 mg per  
kg ts) jämfört med lagrad gödsel (cirka 412 mg per kg ts). Om detta beror på 
att den lagrade gödseln kontaminerats med zink från stallinredningen vet vi 
inte. Vi vet dock att djurstall generellt är en av de mest korrosiva miljöerna.  

• Svenska laboratorier, som analyserar gödsel, hade vid projektets genom-
förande ingen rutinmässig metod för att analysera urinsyra i fjäderfägödsel. 
Även om en sådan metod kan utvecklas så behövs också kunskap om hur 
urinsyrahalten påverkas av gödselns hanteringssystem. Dessutom behövs 
kunskap om sambandet mellan gödselns kväveeffekt i grödan och gödselns 
innehåll av ammoniumkväve samt urinsyra.  
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Appendix 1 

Halter av växtnäring och spårelement i värphönsgödsel 

Plant nutrients and trace elements in manure from laying 
hens 

För medelvärdesberäkningarna har i förekommande fall värden på nedre detek-
tionsgräns använts. För de aktuella elementen redovisas antalet värden på nedre 
detektionsgräns i tabellen som antalet n låga.  

I inhysningssystem med burar ingår det gödselprover från både inredda burar 
(18 gödselprov) och oinredda (7 gödselprov) burar.  

Endast ett flytgödselprov från KRAV-godkänd äggproduktion har analyserats. 
Elementhalterna från detta prov är ett exempel på vad flytgödsel från ekologisk 
äggproduktion kan innehålla. 

Burar  

Cages 

Golv frigående 

Floor 

Golv frigående, KRAV 

Floor, organic production 

Ts, % 
av vått 
prov 

Dry 
matter 
(DM), % 
of wet 
sample 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

n 3 18 4 16 11 8 5 2 1 

Max 73,7 30,9 15,3 66,4 38,0 19,9 72,2 36,4 – 

Medel 
(mean) 

60,3 27,0 9,9 44,9 30,5 11,7 56,5 33,4 5,9 

± std 19,0 2,8 4,0 10,5 4,0 4,7 10,3 4,2 – 

Min 38,5 21,5 6,3 29,9 24,5 5,0 45,0 30,4 – 

Torrsubstanshalten skilde sig signifikant mellan gödselslagen (p < 0,0001) i följande 
ordning: fastgödsel > kletgödsel > flytgödsel. Fastgödseln från konventionell äggproduktion 
med burar hade signifikant högre ts-halt (p < 0.01) än fastgödsel från konventionella 
frigående höns i golvsystem. 
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Burar  

Cages 

Golv frigående 

Floor 

Golv frigående, KRAV 

Floor, organic production 

Aska, % av 
ts 

Ash, % of 
DM Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

n 3 18 4 16 11 8 5 2 1 

Max 37,8 55,2 41,7 54,2 41,8 39,0 69,5 53,1 – 

Medel 
(mean) 

37,2 34,9 31,1 39,6 36,1 32,3 43,9 42,4 26,8 

± std 0,9 5,8 7,9 6,7 3,9 4,5 18,8 15,1 – 

Min 36,2 28,5 22,7 31,6 30,1 27,0 16,6 31,7 – 

Askhalten var signifikant lägre i flytgödsel från konventionella bursystem och golvsystem, 
jämfört med fastgödsel från konventionella och ekologiska golvsystem (p < 0,05). 

Burar  

Cages 

Golv frigående 

Floor 

Golv frigående, KRAV 

Floor, organic production 

C  

Kol, 

% av ts 

% of DM 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

n 3 18 4 16  11 8 5 2 1 

Max 33,0 37,0 39,0 38,0 38,0 39,0 39,0 32,0 – 

Medel 
(mean) 

32,3 34,6 36,5 31,2 33,8 36,6 27,4 27,5 38,0 

± std 0,6 2,1 2,6 3,5 2,6 1,5 8,6 6,4 – 

Min 32,0 29,0 33,0 25,0 29,0 34,0 16,0 23,0 – 

Andelen kol av torrsubstanshalten var signifikant högre i flytgödsel från konventionella bur- 
och golvsystem, jämfört med fast- och kletgödsel från ekologiska golvsystem (p < 0,001).  
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Burar  

Cages 

Golv frigående 

Floor 

Golv frigående, KRAV 

Floor, organic production 

Ca 

Kalcium, 

g kg-1 ts 

g kg-1 DM 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

n 3 18 4 16 11 8 5 2 1 

Max 100,0 140,0 120,0 120,0 130,0 110,0 120,0 86,0 – 

Medel 
(mean) 

87,7 90,7 77,2 94,8 95,8 74,1 90,6 83,0 71,0 

± std 11,0 14,6 36,3 17,2 17,9 30,6 39,9 4,2 – 

Min 79,0 71,0 41,0 67,0 74,0 42,0 23,0 80,0 – 

Det fanns inga signifikanta skillnader i kalciumhalt mellan olika gödseltyper och mellan 
olika inhysningssystem (p > 0,05). 

Burar  

Cages 

Golv frigående 

Floor 

Golv frigående, KRAV 

Floor, organic production 

Cd 

Kadmium, 

mg kg-1 ts 

mg kg-1 DM 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

n 3 18 4 16 11 8 5 2 1 

n låga 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

Max 0,26 0,63 0,63 0,39 0,28 0,33 0,21 0,15 – 

Medel 
(mean) 

0,23 0,19 0,39 0,22 0,19 0,22 0,18 0,12 0,04 

± std 0,03 0,12 0,16 0,10 0,06 0,10 0,06 0,04 – 

Min 0,20 0,05 0,27 0,08 0,07 0,06 0,07 0,09 – 

Det var signifikant högre kadmiumhalt i flytgödsel från konventionella bursystem, jämfört 
med fastgödsel och kletgödsel från konventionella och ekologiska inhysningssystem  
(p < 0,05). 
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Burar  

Cages 

Golv frigående 

Floor 

Golv frigående, KRAV 

Floor, organic production 

Co 

Kobolt, 

mg kg-1 ts 

mg kg-1 DM 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

n 3 18 4 16 11 8 5 2 1 

Max 3,10 4,20 3,50 4,50 4,60 4,10 4,50 3,50 – 

Medel 
(mean) 

2,05 2,66 2,18 2,16 2,37 2,88 2,90 2,60 3,20 

± std 1,27 0,87 1,16 1,21 1,02 0,92 1,21 1,27 – 

Min 0,64 1,10 1,20 0,79 1,20 1,90 1,10 1,70 – 

Det var ingen signifikant skillnad i kobolthalt mellan olika gödseltyper och mellan olika 
inhysningssystem (p > 0,05). 

Burar  

Cages 

Golv frigående 

Floor 

Golv frigående, KRAV 

Floor, organic production 

Cr 

Krom, 

mg kg-1 ts 

mg kg-1 DM 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

n 3 18 4 16 11 8 5 2 1 

Max 7,10 8,50 6,70 9,0 8,30 9,60 12,0 8,10 – 

Medel 
(mean) 

5,63 4,96 6,08 5,89 5,63 6,05 6,80 5,60 6,70 

± std 1,56 1,38 0,64 1,80 1,55 1,76 2,94 3,54 – 

Min 4,00 3,50 5,30 3,60 3,10 3,80 4,80 3,10 – 

Det var ingen signifikant skillnad i kromhalt mellan olika gödseltyper och mellan olika 
inhysningssystem (p > 0,05). 
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Burar  

Cages 

Golv frigående 

Floor 

Golv frigående, KRAV 

Floor, organic production 

Cu 

Koppar, 

mg kg-1 ts 

mg kg-1 DM 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

n 3 18 4 16 11 8 5 2 1 

Max 43 95 94 73 62 74 56 52 – 

Medel 
(mean) 

40 49 73 55 48 62 51 49 49 

± std 3 13 16 12 8 9 6 4 – 

Min 37 30 56 37 37 48 40 46 – 

Kopparhalten var signifikant högre i flytgödsel från bursystem, jämfört med klet- och 
fastgödsel från bursystem (p < 0,05). Kopparhalten var signifikant högre i flytgödsel från 
konventionella golvsystem med frigående höns, jämfört med kletgödsel från samma typ 
av inhysningssystem (p < 0,05). 

Burar 

Cages 

Golv frigående 

Floor 

Golv frigående, KRAV 

Floor, organic production 

Hg 

Kvicksilver, 

mikrogram 
kg-1 ts 

µg kg-1 DM 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

n 3 18 4 16 11 8 5 2 1 

n låga 2 2 0 0 4 0 0 1 0 

Max 10,0 10,0 9,0 11,0 10,0 33,0 20,0 11,0 – 

Medel 
(mean) 

8,3 6,7 7,2 7,6 6,9 12,8 15,0 10,5 14,0 

± std 2,9 1,9 1,2 2,3 2,1 9,4 4,3 0,7 – 

Min 5,0 4,0 6,0 4,0 5,0 5,0 10,0 10,0 – 

Flytgödsel från konventionella golvsystem och fastgödsel från ekologiska golvsystem 
hade signifikant högre halter av kvicksilver än klet- och flytgödsel från bursystem samt 
fast- och kletgödsel från konventionella golvsystem (p < 0,05). 
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Burar  

Cages 

Golv frigående 

Floor 

Golv frigående, KRAV 

Floor, organic production 

K 

Kalium, 
g kg-1 ts 

g kg-1 
DM 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

n 3 18 4 16 11 8 5 2 1 

Max 25,00 35,00 38,00 36,00 27,00 56,00 24,00 16,00 – 

Medel 
(mean) 

24,00 23,28 30,00 25,94 23,00 32,63 18,60 14,00 11,00 

± std 1,00 3,97 5,72 5,14 2,57 12,88 3,28 2,83 – 

Min 23,00 18,00 25,00 20,00 18,00 21,00 15,00 12,00 – 

Kaliumhalten var signifikant lägre i KRAV-godkända frigående golvsystem (p < 0,0001) 
än i konventionella frigående golvsystem och burar. 

Burar  

Cages 

Golv frigående 

Floor 

Golv frigående, KRAV 

Floor, organic production 

Mg 

Magnesium, 
g kg-1 ts 

g kg-1 DM 
Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

n 3 18 4 16 11 8 5 2 1 

Max 6,60 11,00 7,20 9,70 9,60 10,00 6,60 6,60 – 

Medel 
(mean) 

6,23 7,11 6,98 7,59 7,04 8,01 6,56 6,20 7,40 

± std 0,64 1,78 0,22 1,39 1,12 1,41 0,05 0,56 – 

Min 5,50 4,90 6,70 5,40 5,90 6,00 6,50 5,80 – 

Det fanns inga signifikanta skillnader i magnesiumhalten mellan gödselslag och mellan 
inhysningssystem (p > 0,05). 
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Burar  

Cages 

Golv frigående 

Floor 

Golv frigående, KRAV 

Floor, organic production 

N 

total-N, 
g kg-1 ts 

g kg-1 
DM 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

n 3 18 4 16 11 8 5 2 1 

Max 65,00 75,00 92,00 52,00 69,00 110,00 47,00 55,00 – 

Medel 
(mean) 

52,67 57,94 76,50 42,12 57,27 72,87 30,60 46,00 56,00 

± std 12,50 9,27 12,71 8,35 9,73 20,26 11,17 12,73 – 

Min 40,00 33,00 63,00 26,0 41,00 46,00 18,00 37,00 – 

Totalkvävehalten var signifikant högre i flytgödsel från konventionella inhysningssystem 
med bur och frigående golvsystem, än i fast- och kletgödsel från konventionella och 
ekologiska inhysningssystem (p < 0,0001).  

Burar  

Cages 

Golv frigående 

Floor 

Golv frigående, KRAV 

Floor, organic production 

NH4-N, 
g kg-1 ts 

g kg-1 
DM Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

n 3 18 4 16 11 8 5 2 1 

Max 29,00 48,00 69,00 27,00 40,00 90,00 27,00 30,00 – 

Medel 
(mean) 

16,67 29,58 55,50 18,17 26,27 54,37 13,94 24,50 30,00 

± std 10,69 12,96 10,08 6,00 7,11 17,34 8,53 7,78 – 

Min 10,00 7,20 46,00 6,70 12,00 39,00 5,10 19,00 – 

Ammoniumkvävehalten var signifikant högre i flytgödsel från konventionella inhysnings-
system med bur och frigående golvsystem, än i fast- och kletgödsel från konventionella 
och ekologiska inhysningssystem (p < 0,0001).   
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Burar  

Cages 

Golv frigående 

Floor 

Golv frigående, KRAV 

Floor, organic production 

Ni 

Nickel, 

mg kg-1 ts 

mg kg-1 DM 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

n 3 18 4 16 11 8 5 2 1 

Max 6,20 5,50 5,70 5,90 6,80 6,00 7,90 5,60 – 

Medel 
(mean) 

4,33 4,18 4,30 4,39 4,15 5,16 5,10 4,80 5,90 

± std 2,07 0,91 1,10 0,83 1,21 0,70 1,71 1,13 – 

Min 2,10 2,20 3,10 2,70 2,50 3,90 3,20 4,00 – 

Det var ingen signifikant skillnad i nickelhalt mellan olika gödseltyper och mellan olika 
inhysningssystem (p > 0,05). 

Burar  

Cages 

Golv frigående 

Floor 

Golv frigående, KRAV 

Floor, organic production 

P 

Fosfor, 

g kg-1 ts 

g kg-1 
DM 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

n 3 18 4 16 11 8 5 2 1 

Max 15,0*) 26,00 21,00 23,00 19,00 24,00 20,00 21,00 – 

Medel 
(mean) 

15,0*) 15,28 19,00 17,74 16,91 18,00 17,60 19,50 23,00 

± std – 3,44 2,16 3,49 2,26 4,21 2,41 2,12 – 

Min 15,0*) 11,00 16,00 8,90 13,00 11,00 15,00 18,00 – 

*) Tre gödselprover från tre olika äggproducenter har analyserats och innehöll samma halt 
fosfor. 

Det fanns inga signifikanta skillnader i fosforhalt mellan olika gödselslag eller olika inhysnings-
system (p > 0,05). 
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Burar  

Cages 

Golv frigående 

Floor 

Golv frigående, KRAV 

Floor, organic production 

Pb 

Bly, 

mg kg-1 ts 

mg kg-1 DM 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

n 3 18 4 16 11 8 5 2 1 

n låga 1 4 2 2 2 2 1 0 0 

Max 2,60 5,40 2,70 2,80 8,90 14,00 7,10 3,70 – 

Medel 
(mean) 

2,10 2,75 2,42 2,11 2,72 4,09 3,30 2,55 2,60 

± std 0,50 1,14 0,36 0,39 2,34 4,16 2,19 1,63 – 

Min 1,60 1,80 1,90 1,50 1,10 1,80 2,00 1,40 – 

Det fanns inga signifikanta skillnader i blyhalt mellan olika gödseltyper och mellan olika 
inhysningssystem (p > 0,05). 

Burar  

Cages 

Golv frigående 

Floor 

Golv frigående, KRAV 

Floor, organic production 

S 

Svavel, 

g kg-1 ts 

g kg-1 DM 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

n 3 18 4 16 11 8 5 2 1 

Max 6,30 6,20 6,70 8,10 6,10 7,40 6,80 4,90 – 

Medel 
(mean) 

5,27 5,29 5,45 5,65 4,94 6,21 5,94 4,50 5,10 

± std 1,17 0,55 1,09 1,02 0,70 0,67 1,08 0,56 – 

Min 4,00 4,20 4,30 4,00 4,20 5,50 4,40 4,10 – 

Det fanns inga signifikanta skillnader i svavelhalt mellan olika gödseltyper och mellan 
olika inhysningssystem (p > 0,05). 
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Burar  

Cages 

Golv frigående 

Floor 

Golv frigående, KRAV 

Floor, organic production 

Se 

Selen, 

mg kg-1 ts 

mg kg-1 DM 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

n 3 18 4 16 11 8 5 2 1 

n låga 1 4 1 2 3 1 1 0 0 

Max 0,9 0,9 0,8 1,1 0,9 1,3 1,1 1,1 – 

Medel 
(mean) 

0,6 0,3 0,4 0,4 0,3 0,8 0,5 0,6 0,8 

± std 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,7 – 

Min 0,04 0,01 0,07 0,04 0,04 0,05 0,04 0,17 – 

Det var ingen signifikant skillnad i selenhalt mellan olika gödseltyper och mellan olika 
inhysningssystem (p > 0,05). 

Burar 

Cages 

Golv frigående 

Floor 

Golv frigående, KRAV 

Floor, organic production 

Zn 

Zink, 

mg kg-1 ts 

mg kg-1 DM 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

Fast 

Solid 
manure 

Klet 

Semi 
solid 
manure 

Flyt 

Slurry 

n 3 18 4 16 11 8 5 2 1 

Max 460 640 580 580 540 560 460 350*) – 

Medel 
(mean) 

410 409 523 417 377 431 376 350*) 420 

± std 50 84 39 87 62 63 49 0 – 

Min 360 290 490 270 310 370 340 350*) – 

*) Två gödselprover från två olika äggproducenter har analyserats och innehöll samma 
halt zink. 

Det fanns inga signifikanta skillnader i zinkhalt mellan olika gödselslag och mellan de 
olika inhysningssystemen (p > 0,05).  
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Appendix 2 

Halter av växtnäring och spårelement i värphönsgödsel 
från två gårdar under ett år 

Concentrations of plant nutrients and trace elements in 
manure from laying hens at two farms during a year 

Provtagningen skedde i full gödsellager 3 gånger under ett år på varje gård. 

The sampling was conducted in full stores on three occasions during one year  
at each farm. 

Golv, Floor 

Kletgödsel 1) Semi-solid Fastgödsel 2) Solid 

Element 

Max Medel±std 
Mean±std 

Min Max Medel±std 
Mean±std 

Min 

Ts % av vått 
prov 

Dry matter 
(DM) % of 
wet sample 

35,50 31,73±4,90 26,20 46,10 42,9±3,46 37,70 

Aska % av 
ts 

Ash % of 
DM 

35,50 36,70±3,01 26,20 42,8 37,87±5,65 31,7 

Makroelement g kg-1 ts, Macro elements g kg-1 DM 

Tot-N 61,00 58,67±2,52 56,00 51,00 44,67±5,51 41,00 

NH4-N 40,00 32,33±6,66 28,00 22,00 19,67±2,08 18,00 

P 19,00 18,67±0,58 18,00 21,00 18,30±2,31 17,00 

K 25,00 23,33±1,53 22,00 23,00 22,30±0,58 22,00 

Ca 95,0 86,3±7,6 81,0 92,0 88,3±3,5 85,0 

Mg 7,00 6,67±0,42 6,20 9,70 8,93±0,86 8,00 

S 5,10 4,70±0,46 4,20 6,00 5,47±0,46 5,20 

Spårelement mg kg-1 ts, Trace elements mg kg-1 DM 

Zn 370 353±21 330 490 463±25 440 

Cu 50 45±6 39 54 50±4 46 

Se 0,88 0,63±0,40 0,17 1,10 0,60±0,40 0,27 

Cr 7,70 6,80±0,90 5,90 9,00 7,20±1,60 5,80 

Co 3,00 2,43±0,55 1,90 1,70 1,60±0,10 1,50 

Ni 4,70 4,43±0,31 4,10 4,30 4,10±0,20 3,90 

Pb 1,60 1,30±0,26 1,10 2,40 2,20±0,20 2,10 

Cd 0,28 0,23±0,04 0,20 0,32 0,20±0,08 0,17 

Hg 0,01 0,01±0,002 0,006 0,01 0,01±0,003 0,004 
1) Kletgödseln lagrades i ett slutet gödselhus 2) Fastgödseln lagrades på platta utan tak 
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Appendix 3 

Halter av växtnäring och spårelement i fastgödsel från 
unghöns 

Concentrations of plant nutrients and trace elements in 
solid manure from young laying hens  

Provtagningen skedde på tre olika gårdar. Unghönsen var 0-15 veckor gamla. 

The sampling was conducted on three different farms. The young laying hens  
were 0-15 weeks old. 

Element Fastgödsel från frigående unghöns på golv, Solid manure from 
young laying hens on floor 

 Max Medel±std 
Mean±std 

Min 

Ts % av vått prov 

Dry matter (DM) % of 
wet sample 

66 54±11 48 

Aska % av ts 

Ash % of DM 
28 24±6 17 

Makroelement g kg-1 ts, Macro elements g kg-1 DM 

Tot-N 44 41±3 39 

NH4-N 12 12±0,6 11 

P 17 15±2 14 

K 26 23±2 22 

Ca 100 76±41 29 

Mg 7 6±0,8 6 

S 6 4±1 4 

Spårelement mg kg-1 ts, Trace elements mg kg-1 DM 

Zn 350 323±23 310 

Cu 49 42±6 38 

Se 0,9 0,4±0,5 0,09 

Cr 7 4±2 3 

Co 1,1 0,7±0,3 0,5 

Ni 4 3±1 2 

Pb 2,0 2±0,1 1,8 

Cd 0,2 0,2±0,0 0,2 

Hg 0,01 0,007±0,003 0,005 
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Appendix 4  

Halter av växtnäring och spårelement i dagsfärsk gödsel 
från värphöns 

Concentrations of plant nutrients and trace elements in 
fresh manure from laying hens 

Provtagning av gödseln skedde i hönshus med värpande höns på fyra olika gårdar. 

The sampling was conducted in houses with laying hens on four different farms. 

Element Dagsfärsk gödsel från värphöns, fresh manure from laying hens 
 Max Medel±std 

Mean±std 
Min 

Ts % av vått prov 

Dry matter (DM) % of 
wet sample 

37 33±3,01 30 

Aska % av ts 

Ash % of DM 
37 32±3 30 

Makroelement g kg-1 ts, Macro elements g kg-1 DM 

Tot-N 63 56±8 48 

NH4-N 14 11±4 6 

P 17 14±3 11 

K 24 21±3 17 

Ca 82 78±3 74 

Mg 7 6±1 4 

S 5 4±0,3 4 

Spårelement mg kg-1 ts, Trace elements mg kg-1 DM 

Zn 320 305±30 260 

Cu 44 36±7 27 

Se 0,9 0,5±0,4 0,004 

Cr 7 5±1 4 

Co 2 2±0,4 0,8 

Ni 5 3±1 3 

Pb 5 3±2 1 

Cd 0,3 0,2±0,1 0,1 

Hg 0,010 0,008±0,002 0,006 
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 ... är ett industriforskningsinstitut som forskar, utvecklar och informerar inom 
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Samtliga publikationer kan beställas i tryckt form. JTI-rapporterna och JTI-informerar 
kan beställas som lösnummer. Du kan också prenumerera på JTI-informerar. 

 

För trycksaksbeställningar, prenumerationsärenden m.m.,  
kontakta vår publikationstjänst (SLU Service Publikationer): 

tfn 018 - 67 11 00, fax 018 - 67 35 00 
e-post: bestallning@jti.slu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


