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FÖRORD 
 
Komposteringsexperiment realiserades som en del av samarbetsprojekt Nordiskt gårdsslakprojekt 
om slaktavfall och levandedjursbesiktning, vilken är en del av programmet Ny Nordisk Mat. 
Samarbetsprojektens syfte är att utveckla småskaliga slakteriernas verksamhetsområde. 
Experimentet gjordes praktiskt vid MTT Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi 
(förberedande experiment) och vid slakteriet Vuorenmaa i Ulvila.  
 
Praktiskt ansvarade forskare Marja Lehto (MTT Forskningscentralen för jordbruk och 
livsmedelsekonomi) för projekten och hon fick hjälp av en arbetsgrupp där deltog överinspektör 
Merja Torniainen och Olli Venelampi från Livsmedelssäkerhetsverket, den förhandlande 
tjänsteman Pirjo Salminen från Jord- och skogsbruksministeriets livsmedel och hälsoavdelning och 
Mat Finland -temagruppens koordinator Heidi Valtari från Utbildnings- och utvecklingscentret vid 
Åbo Universitet.  
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1 BAKGRUND 
 
I Finland finns det många småskaliga slakterier, ca 80 st och där slaktas 2 % av alla slaktade djur, 
men till och med 75 % av får och 12 % av hästar. Ett småskaligt slaketeri för nöt- och hovdjur, får 
och getter får slakta max. 20 djurenheter per vecka och max. 1000 djurenheter per år. I 
småslakterier för fjäderfä får man slakta högst 150 000 fåglar per år.  
 
I slaktandet uppkommer det många slags biprodukter. Beroende av djur varierar mängden 
biprodukter men det handlar oftast om över hälften av djurets ursprungliga vikt. I 
biproduktförordningen stadgas hur biprodukter av djur ska insamlas, transporteras, lagras, hanteras, 
bearbetas, användas och bortskaffas. Den nya biproduktförordningen (nr 1069/2009) som ersätter 
den nuvarande biproduktförordningen (nr 1774/2002) träder i kraft i mars 2011. I den nya 
förordningen finns det ett undantag som gäller förstörandet av biprodukter i små anläggningar. 
Enligt undantaget kan de små anläggningar, där man behandlar varje vecka endast små mängder av 
animaliska biprodukter som inte orsakar risker för människors eller djurs hälsa, förstöra biprodukter 
på ett annat av myndigheter kontrollerat sätt än hur det bestäms i förordningen. Med hjälp av en 
verkställande förordning ska det begränsas hur stora mängder detta undantag kan tillämpas för. Den 
verkställande förordningen är under utarbetande. 
 
För tillfället transporteras de andra och tredje klassernas biprodukter, som inte används till exempel 
som mat för husdjur eller som energikällor, till godkända behandlingsanläggningar. Första klassens 
biprodukter transporteras från hela landet till första klassens behandlingsanläggning (Honkajoki 
Ab) för att bli förstörda. I avlägsna områden kan andra och tredje klassens biprodukter förstöras 
genom nedgrävning om det är tillåtet i företagets miljötillstånd. Tarminnehåll kan komposteras vid 
gård och användas som jordförbättringsmedel.  
 
Kategori tre material består av köttkontrollerade godkända delar av slaktkroppar som inte används 
som livsmedel, de övergivna delar av i köttkontrollen godkända slaktkroppar, i kontrollen godkända 
levande djurs hudar, skinn, fett, hovar, horn, svinborst, fjädrar och blod om djuret inte har haft 
kliniska tecken på sådana sjukdomar som kan vara smittsamma till människor eller till djur. I 
samma klass finns dessutom de livsmedel som före detta härstammar från djur och de biprodukter 
som uppkommer i båda behandling och tillverkning av livsmedel.  
 
Vid slakteriet Vuorenmaa slaktas grisar, nötdjur och får. Största delen av biprodukter transporteras 
för tillverkning av mat till husdjur (ben, hud). Fett transporteras till insamling av djurfett. Kategori 
tre material så som blod, hår och tarm har transporterats till behandlingsanläggningen Honkajoki. 
Tarminnehållet har komposterats i högar och distribuerats på åkrarna.  
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2 SYFTE 
 
Den nya biproduktförordningen kan möjliggöra behandling av små mängder av tredje klassens 
biprodukter vid gården. Detta komposteringsexperiment har som mål att visa att klass tre 
biprodukter och tarminnehåll kan komposteras med hjälp av enkel utrustning. Den slutliga 
kompostprodukten kan användas som jordförbättringsmedel vid gården. Att transportera tredje 
klassens biprodukter till behandlingsanläggningar många gånger per vecka tar betydligt mycket av 
företagares tid och kostnaderna för behandling av biprodukter är höga. Målet är att hitta olika sätt 
att agera och alternativ hur mindre mängder av tredje klassens biprodukter som uppstår i 
småslakterier kan behandlas vid gården.  
 
Komposteringsexperimentet undersöker möjligheten att kompostera cirka 1000 kg klass tre material 
(blod, hår, tarm) och tarminnehåll per vecka vid gården. Också den slutliga kvaliteten av 
kompostens innehåll och dess användning till jordförbättring undersöktes.  
 

3 METODER 
 
Komposteringsexperimentet inleddes med ett förberedande experiment som undersökte relationer 
mellan mängder av komponenter och som undersökte hur komposten värms upp. I juni 2009 
inleddes komposteringsexperimentet vid slakteriet Vuorenmaa. Experimentet gjordes under två 
tidsperioder och två parallella experiment gjordes samtidigt. I det ena hygieniserades biprodukter 
(K) och därefter blandades de med tarminnehåll. I det andra experimentet komposterades 
biprodukter med tarminnehåll utan hygienisering (E). Efter en varm fas av kompostering utfördes 
efterkompostering i högar. Experimentet upprepades inom den kalla perioden, mer exakt inleddes 
experimentet i slutet av oktober. Komposteringsfaser och tidtabell för provtagning presenteras i 
figur 1.  
 

 
Figur 1: Plan för experimentet och tidtabell för prov 
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De	  förberedande	  experiment	  i	  provrum	  
 
Krav på kvaliteten av den slutliga komposten regleras i laget om gödselfabrikat 539/2006 och i 
förordningarna 12/07 och 13/07. Slutprodukten ska inte innehålla salmonella och mängden av 
bakterier Escherichia coli får inte överstiga 1000 cfu/g. Dessutom ska mängden av Clostridium -
bakterier, som beskriver utformning av giftiga ämnen som innehåller sporer och som förenklar 
sulfiter, minska betydligt. 

Förberedande	  experiment	  
De förberedande experimenten genomfördes vid MTT i Vihti och målet var att undersöka relationer 
mellan mängder av komponenter och uppvärmning. Dessutom undersöktes också om 
biprodukternas hygienisering och tilläggning av fett påverkar kompostens temperatur.  
 
Komposteringsexperiment gjordes i 50 liters kärl och det fanns ett nät på botten. De komponenter 
som ska komposteras vägdes och blandades väl. Blandningar komposterades i såar i 
rumstemperatur och de rördes om en gång i veckan. Temperaturen följdes genom kontinuerlig 
mätning.  
 
Experimentet hade följande blandningar: 
 
1) tarminnehåll + blod + hår + grisens tarm + halm (icke-hygieniserad) 
2) tarminnehåll + blod + hår + grisens tarm + halm (biprodukter hygieniserade) 
3) tarminnehåll + blod + hår + grisens tarm + fett + halm (biprodukter hygieniserade) 
4) tarminnehåll + blod + hår + grisens tarm + halm + torv (biprodukter hygieniserade) 
5) tarminnehåll + blod + hår + grisens tarm + fett + halm (icke-hygieniserad) 
 
Kommentarer om de förberedande experimenten: Det ursprungliga materialet luktade illa inomhus 
och det icke-uppvärmda materialet luktade starkare än det uppvärmda materialet. Det uppvärmda 
och det icke-uppvärmda materialets sammansättningar skiljde sig lite från varandra.  Den 
uppvärmda biprodukten var lättare att hantera eftersom klumpar inte var lika hårda som de icke- 
uppvärmda biprodukterna. Det var svårt att röra om massan och därför man borde ha ett effektivt 
verktyg (t.ex. skruv) som blandar klumpar jämnt. Som blandningsmaterial användes halm och den 
passande längden för halm är 5-10 cm. I detta experiment användes halm av havre men till exempel 
halm av korn skulle fungera bättre för kompostering. Komposterna värmde upp sig väl och lukten 
minskade om några dagar. Den blandning där biprodukter var uppvärmda och där man hade fett 
med steg högst i temperatur.  
 

Komposteringsexperiment	  vid	  slakteriet	  Vuorenmaa	  	  
Komposteringsexperimentet utfördes i två faser, på sommaren (juni-september 2009) och på vintern 
(november-februari 2009-2010). Under båda perioderna utfördes två parallella komposter: 
K=kompost där tredje klassens biprodukter hygieniserades  
E= kompost utan hygienisering. 
 
Kompostmaterialet var i högar för att efterkomposteras innan de spreds till åkrarna i maj. De sista 
proven togs och analyserades före utspridning. 
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Råmaterialet	  
Råmaterialet som användes för kompostering presenteras i tabeller 1 och 2. Biprodukterna vägdes 
och maldes (storlek < 12 mm). Kvarnen finns i bild 1.  
 
I båda experimenten utfördes två parallella komposter. Den ena blandningen hygieniserades genom 
att den upphettades till 70 °C för en timme och därefter blandades tarminnehållet och halm in (K). I 
den andra komposten uppvärmdes tredje klassens biprodukter inte (E). Biprodukter uppvärmdes ute 
i två värmepannor, vilket man ser i bild 2. 
 

 
Bild 1: Biprodukter maldes till storleken < 12 mm med kvarnen (Bild Preseco Oy/Jan Granlund) 
 

 
Bild 2: Biprodukterna upphettades med dessa värmeplattor 
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Tabell 1: SOMMAR kompostens (3.6. – 6.10.2009) råmaterial 
 
 Icke-hygieniserad (E) kg Hygieniserad (K) kg 
Tredje klassens 
biprodukter 

350 46 % 270 44 % 

- tarm 278  217  
- blod 24  16  
- hår 4  7  
- fett 40  30  
tarminnehåll 384 51 % 320 52 % 
halm 22 3 % 21 4 % 
Sammanlagt 754  611  
 
 
Tabell 2: VINTERkompostens (22.10.2009 – april 2010) råmaterial 
 
 Icke-hygieniserad (E) kg Hygieniserad (K) kg 
Tredje klassens 
biprodukter 

335 258 

- tarm 265 208 
- blod 20 15 
- hår 10 5 
- fett 40 30 
tarminnehåll 380 330 
halm 20 22 
Sammanlagt 735 610 
 

	  

Kompostering	  i	  praktiken	  
Råmaterial blandades med en grep och båda delar lades i kärran i var sin sida (det fanns en 
mellanvägg). På botten av kärran fanns det en lastpall av träd och ett metallnät. Komposterna rördes 
om en gång i veckan med frontlastarens hink. I bild 4 kan man se komposten i början av 
experimentet. I mitten av juli överfördes första experimentets komposter till två separata högar på 
ett fast underlag. I bild 5 kan man se komposten före den tas till högar och i bilden 6 har komposten 
varit i högar ungefär tre månader. Massans volym minskade till mindre än hälften av den 
ursprungliga massan redan under den första månaden.  
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Bild 3: Kärran som användes i kompostering 
 

 
Bild 4: Komposten i början av experimentet (3.6.2009) 
 

 
Bild 5: Komposten då den togs till högar 
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Bild 6: Efterkompostering om tre månader 
 
 

 
Bild 7: Under den kalla perioden var komposten isolerad med  styrox-isoleringsskivor 
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4 PROVTAGNING OCH RESULTAT 
 
Prov togs av samtliga komposter i tre faser: 
 
Råmaterial 
 Icke-hygieniserad E.coli 5 st., sulf. red. klostridier 2 st., salmonella 1 st. 
 Hygieniserad  E.coli 5 st., sulf. red. klostridier 2 st. 
 
Efter den varma komposteringsfasen 
 Icke-hygieniserad E.coli 5 st., sulf. red. klostridier 2 st. 
 Hygieniserad  E.coli 5 st., sulf. red. klostridier 2 st. 
 
Efterkompostering 3 månader 
 Icke-hygieniserad E.coli 5 st., sulf. red. klostridier 2 st., salmonella 1 st. 
 Hygieniserad  E.coli 5 st., sulf. red. klostridier 2 st., salmonella 1 st. 
 
Före utspridning till åkrar 
 Icke-hygieniserad E.coli 
 Hygieniserad  E.coli  
 
 
Prov togs i olika delar i samband med att komposterna rördes om. Provet blandades ordentligt och 
delades till fem delprov. Prov togs i kylväskor till laboratoriet (Metropolilab Oy) där prov 
analyserades. Resultat finns i tabeller 3 och 4. 
 
 
Tabell 3: Resultat av analys, SOMMARkomposten 
 
 3.6.09   1.7.09  6.10.09   
Icke-hygieniserad E E.coli Klostridier Salmonella  E.coli  Klostridier  E.coli Klostridier Salmonella 
E1 >106     <100    70 000     
E2 >106 9,6x105   <100 <1000  10 000  0   
E3 >106    0 <100    50 000    0 
E4 >106 4,4x105   <100 1,2x105  10 000  0   
E5 >106     <100    13 000     
Hygieniserad K           

K1 
6,3x10
5     <100    1 100     

K2 >106 1,8x106   <100 <1000  1 600  0   

K3 
7,4x10
5     <100    4 500    0 

K4 >106 7,8x105   <100 <1000  2 000  0   
K5 >106     <100    1 000     
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Tabell 4: Resultat av analys, VINTERkomposten 
 
 22.10.09  26.11.09  

Icke-hygieniserad E E.coli Klostridier Salmonella  E.coli  Klostridier 
E1      40     
E2  1,3x106   60 <1000   
E3     0 720     
E4  7,8x106   82 <1000   
E5      310     
Hygieniserad K         
K1      680     
K2  1,3x106   1100 180 000   
K3      590     
K4  9,6x106   16000 >107   
K5      8200     

 
 
Mikrobiologiska analyser gjordes i fyra faser: av råmaterialet, efter den varma komposteringsfasen 
och efter efterkompostering. I SOMMARkomposten minskade E.coli-bakterier betydligt under den 
varma komposteringsfasen men de ökade en del under efterkomposteringsfasen. I komposten där 
biprodukter hygieniserades, ökade mängden av E.coli-bakterier mindre. 
 
I VINTERkomposten minskade mängden av E.coli-bakterier betydligt under den varma 
komposteringsfasen och om man inte tog hänsyn till två prov där det fanns under 1000 cfu/g. 
Komposten där biprodukter hygieniserades, minskade mängden av E.coli-bakterier inte lika 
effektivt. I två prov fanns det under 1000 cfu/g och i tre mer än det. Komposterna var alltså inte 
färdiga i denna fas utan en tillräckligt lång efterkomposteringsfas behövdes.  
 
Mängden av sulfitreducerande klostridier minskade i SOMMARkomposten och det fanns inga i de 
prov som togs efter efterkompostering (6.10.09). VINTERkomposten var inte färdigt ännu då prov 
togs (26.11.2009), möjligtvis på grund av att den inte hade rörts om tillräckligt. Både mängder av 
E.coli-bakterier och klostridier var alltför höga. Salmonella hittades inte i råmaterial eller i den 
färdiga komposten.  
 
Enligt kraven får det i den färdiga komposten inte förekomma salmonella och mängden av 
Escherichia coli-bakterier ska vara under 1000 cfu/g.  
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Temperatur	  
 
Temperaturen kontrollerades med olika termometer som placerades bland kompostmassan. 
Information hämtades i slutet av enskilda faser. I figurer 2 och 3 finns figurer av 
SOMMARkompostens varma fas. I figurer 4 och 5 finns det en figur av de motsvarande 
temperaturerna i efterkomposteringen.  I figurer 6 och 7 finns det figurer av VINTERkompostens 
temperaturer. 
 

 
Figur 2: Temperatur i SOMMARkomposten (K) 3.6.-1.7.2009 
 
 

 
Figur 3: Temperatur i SOMMARkomposten (E) 3.6.-1.7.2009 
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Figur 4: Temperatur i efterkompostering (K) 1.7.-14.10.2009 
 

 
Figur 5: Temperatur i efterkompostering (E) 1.7.-14.10.2009 
 
 

 
Figur 6: Temperatur i VINTERkomposten (K) 22.10.-26.11.2009 
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Figur 7: Temperatur i VINTERkomposten (E) 22.10.-26.11.2009 
 
 
Kravet på gödsel och innehåll av matsmältningskanal är att hela massan upphettas till 55 °C i 
åtminstone 14 dagar, till 60 °C i åtminstone 10 dagar eller till 65°C i åtminstone 7 dagar. Alternativt 
borde kompostens temperatur upphettas till över 55°C efter att den har rörts om tre gånger. I figurer 
2, 3, 6 och 7 går det att utläsa att alla termometer inte kunde nå tillräckligt höga temperatur men att 
många termometrar kunde uppnå de temperaturer som är rekommenderade.  
 
 

Tidsplanering	  
 
Behandling av kompostering tar tid och då man bedömer metoden ska man iaktta hur länge tid det 
tar i olika faser. I detta komposteringsexperiment tog malning av biprodukter ca en halv timme och 
upphettning 2,5-3 timmar per en sats. Blandning och omrörning av råmaterial tog ungefär 2 timmar. 
Komposten ska röras om regelbundet för att hela massan komposteras jämnt. I detta experiment 
rördes massan om i början en gång per veckan och att röra om massan tog ungefär en timme per 
gång.  
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4 SLUTSATSER 
 
Om kompostering var en del av småslakteriets vanliga verksamhet, borde metoder, apparater och 
instrument utformas på ett sådant sätt att behandling av materialet ska vara smidigt och att det inte 
skulle förstöra företagets verksamhet. I detta experiment ville man inte investera i maskiner 
eftersom det inte ännu är säkert om kompostering av klass tre material kommer att godkännas i 
lagstiftningen. Komposten ska i alla fall vara stängd, värmeisolerad och tillräckligt tillstängd på så 
sätt att djuren inte kommer åt komposten. Kompostmassan ska röras om effektivt. Biprodukter från 
djur är svåra att röra om, eftersom materialet är tungt och klumpigt. En effektiv skruv och rund 
komposter skulle vara en bra, men en ganska dyr lösning till kompostering vid gården. För 
efterkompostering behövs det en tät och tillräckligt stor botten (komposteringsfält). 
 
För att kompostering av biprodukter skulle vara möjligt vid gården behövs det 
Livsmedelssäkerhetsverkets institutionsgodkännande och miljötillstånd från kommunala 
myndigheten. Mängderna av de komposterade biprodukterna ska registreras. Kompostering ska 
kontrolleras genom att mäta temperatur och slutproduktens hygieniska kvalitet ska försäkras före 
den sprids ut på åkrarna (salmonella får inte uppkomma och E.coli < 1000 cfu/g). 
 
En månads komposteringsperiod i en stängd kompost är tillräckligt om komposterat material kan 
röras om effektivt och massan komposteras jämnt. En tillräckligt lång efterkomposteringsfas 
(åtminstone sex månader) krävs för adekvat stabilisering av komposten före utspridning till åkrarna.  
 
De sista E.coli prov ska göras i den färdiga komposten i maj 2010 när SOMMARkomposten har 
efterkomposterats i 11 månader och VINTERkomposten i sex månader.  
 
Hälften av de komposterade biprodukter hygieniserades i detta experiment. Det vill säga att de 
hettades upp för en timme till 70 °C. Efter detta blandades hygieniserad material med tarminnehåll. 
Denna blandning kan användas vid gården då det komposteras med tarminnehåll.  
 
Kompostering av biprodukter vid gården skulle minska på transporter och på arbetstid, men även 
minska kostnaderna för behandlingen av biprodukter. Komposteringens slutmaterial kan användas 
till jordförbättring vid den egna gården. Å andra sidan krävs det arbetstid och investering för 
underhåll, övervakning och genomförande av en fungerande kompost. Med enkla instrument kan 
man lyckas, men då behövs det mer hantverk och mer tid. Entreprenörer är intresserade av olika sätt 
att behandla biprodukterna vid gården. 
 
 
 


