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Yfirlýsing og skýring á framlagi  
Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin rannsóknum, er samin af 

mér og að hún hefur hvorki að hluta né heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu. Ég sá 

um sýnatöku, gagnasöfnun og framkvæmd lotutilrauna auk þess sá ég einnig um úrvinnslu 

gagna með hjálp leiðbeinanda. Fyrirtækið Eurofins í Svíþjóð sá um efnagreiningar. 

 

 

 

Svanhildur Ósk Ketilsdóttir 
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Útdráttur 
Í þessu verkefni var hæfni íslenskrar kúamykju til metanframleiðslu metin. Einnig var 

mögulegt framboð á mykju á Eyjafjarðarsvæðinu metið og lagt mat á hvað hægt væri að 

framleiða mikið metan í einni miðlægri stöð og nokkrar nauðsynlegar forsendur fyrir slíkri 

framleiðslu skoðaðar. 

 

Tekin voru 16 mykjusýni úr 8 haughúsum og 44 skítasýni frá geldneytum, geldkúm og kúm 

um einum mánuði og um 6 mánuðum frá burði. Framleiðsla lífgass og metans var mæld í 

öllum sýnunum með lotu (batch) tilraunum, auk þess sem að efnainnihald þeirra var mælt. 

Mælt var þurrefni, glæðatap, heildar N, ammóníum-N (NH4-N), klóríð (Cl), fosfór (P), ál 

(Al), bór (B), kalsíum (Ca), kóbolt (Co), kopar (Cu), járn (Fe), kalíum (K), magnesíum (Mg), 

mangan (Mn), natríum (Na), nikkel (Ni), selen (Se), brennisteinn (S), títan (Ti), vanadín (V), 

sink (Zn), molybden (Mo) og wolfram (W). Auk þess var magn þungmálmanna silfurs (Ag), 

kadmíums (Cd), króms (Cr), kvikasilfurs (Hg), blýs (Pb) og antímons (Sb) mælt í 

haughússýnunum.  

 

Til að meta magn kúamykju sem fellur til í Eyjafirði og metanframleiðslugetu hennar voru 

notaðar upplýsingar úr forðagæsluskýrslum og nautgripaskýrsluhaldi Bændasamtaka Íslands 

og byggingargögnum Búnaðarsambands Eyjafjarðar og byggingarfulltrúa Eyjafjarðar ásamt 

niðurstöðum gasmælinganna. Vegalengdir frá hverju kúabúi að virkjunarstað voru mældar í 

loftmyndagrunni Loftmynda ehf til að mögulegt væri að reikna út þá orkunotkun sem færi í 

flutning á mykjunni.   

 

Metanframleiðsla kúamykju er nokkuð breytileg á milli kúabúa og flokka nautgripa. Mældist 

metanframleiðslan frá 226 til 303 ml (1 bar þrýsting við 0°C) CH4 g
-1 lífrænt þurrefni (LÞE) á 

milli búa og frá 176 til 284 ml CH4 g
-1 LÞE eftir flokkum nautgripa, mest hjá kúm í byrjun 

mjaltaskeiðs og minnst hjá geldkúm. Bendir þetta til að gæði íslenskrar kúamykju til 

metanframleiðslu sé nokkuð mikil í samanburði við mykju annarra kúakynja. 

 

Heildarmagn mykju á Eyjafjarðarsvæðinu var áætlað rúmlega 139 þúsund tonn á ári miðað 

við 7% þurrefni og í því var áætlað að væru 8.290 tonn af lífrænu þurrefni (LÞE) sem gæfi 

2.183.184 m3 af CH4 á ári. Samsvarar það um 2,3 milljónum lítra af bensíni eða 2,1 

milljónum lítra af dísel olíu. Framleiðslugetan að magninu til er sambærileg við miðlægar 
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virkjanir í rekstri erlendis. Auk þess er mögulegt er að auka framleiðsluna með því að bæta í 

ferlið öðrum lífrænum úrgangi frá landbúnaði og/eða orkujurtum.   

 

Sökum þess hve jarðvarmaorka og raforka er ódýr á svæðinu og á Íslandi almennt er ekki 

forsenda fyrir því að reisa miðlæga metan vinnslu í Eyjafirði nema hugsanlega til framleiðslu 

á eldsneyti. Nauðsynlegt er að hafa vinnsluna staðsetta sem næst þéttbýli, Akureyri í þessu 

tilfelli, svo að flutningsvegalengdir á metaninu að áfyllingarstöðvum yrðu sem minnstar. 

Einnig yrðu næstum allir kúabændur á svæðinu (alls 98) að taka þátt í framleiðslunni sem 

þýðir að þetta mundi hafa mikil samfélagsleg áhrif. Vegna þessa er ekki hægt að huga að 

framleiðslu fyrr en ákvörðun hefur verið tekin um málið á samfélagslegum og 

stjórnmálalegum grundvelli.  

 

Út frá magni og gæðum mykjunnar auk stuttra vegalengda og nálægð við nógu stóran 

þéttbýliskjarna má þó álykta að mögulegt sé að reisa metanvinnslu í Eyjafirði. Hvað 

hagkvæmniútreikningar leiða aftur á móti í ljós er annað reikningsdæmi. 

  

Lykilorð: kúamykja, lífgas, metan, metanframleiðsla, Eyjafjörður 
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Abstract 
The aim of this study was to measure the potential methane yield in slurry and feces from the 

Icelandic dairy cattle, to make quantitative estimates on how much methane can be produced 

for one centralized biogas plant in the district of Eyjafjörður North Iceland with cattle slurry 

as the main substrate and evaluate scenarios and criteria for such production.  

 

A total of 60 samples were collected; 16 samples of slurry from 8 storage containers (8 dairy 

farms) and 44 feces samples from dairy cows at different lactation stages, dry cows and 

growing cattle (heifers and bulls) on three dairy farms. Methane yield was determined in 

batch experiments and the following standard chemical analysis was measured for all 

samples. Dry matter, ignition loss, total N, ammonium-N (NH4-N), chloride (Cl), phosphorus 

(P), aluminium (Al), boron (B), calsium (Ca), cobalt (Co), copper (Cu), iron (Fe), potassium 

(K), magnesium (Mg), manganese (Mn), sodium (Na), nickel (Ni), selenium (Se), sulphur 

(S), titanium (Ti), vanadium (V), zinc (Zn), molybdenium (Mo) and wolfram (W). In addition 

the following heavy metals were analysed in the slurry samples, silver (Ag), cadmium (Cd), 

chrome (Cr), mercury (Hg), lead (Pb) and antimon (Sb).  

 

To estimate the quantity and potential methane yield in cattle manure in Eyjafjörður, data 

from the Icelandic Farmers Association (Bændasamtök Íslands) and the regional farmers 

extension service in Eyjafjörður was used. Distances from the centralized biogas plant to the 

selected farms in the area was measured with the aid of database from Loftmyndir ehf.   

 

Methane yield per unit volatile solids (VS) from cattle slurry and feces is variable between 

farms and group of cattle. The methane yield at 0°C and normal pressure (1 bar) varied from 

226 to 303 ml CH4 g
-1 volatile solids (VS) between farms and from 176 to 284 ml CH4 g

-1 VS 

between different groups of cattle. The highest value was measured in feces from cows in the 

beginning of the lactation and the lowest value in feces from dry cows. The results indicate 

that manure from Icelandic cattle has high methane yield potential compared to manure from 

dairy cattle in other countries. 

 

The total manure production in Eyjafjörður was estimated to be approximately 139 thousand 

tons with 7% dry matter (DM) content. Total VS in the manure was estimated 8.290 tons 

which can yield 2.183.184 m3 of methane annually. That corresponds to approximately 2,3 
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million liters of gasoline or 2,1 million liters of diesel fuel. This production is comparable to 

a range of operating commercial biogas plants in Europe today. In addition, the production 

can be doubled by using supplemental biomass from energy crops (perennial grasses) and 

organic agricultural wastes that can be produced in the area.  

 

Because of available inexpensive geothermal power and hydro electricity in the region the 

basic criteria for scenarios in establishing centralized biogas plant in Eyjafjörður, is to 

produce methane for vehicles (cars and trucks). Therefore, the plant has to be located close to 

Akureyri, the urban site in Eyjafjörður, and it requires changes in the infrastructure of 

transportation. In addition, almost all dairy farmers in the region (98 in total) have to 

participate in this production. Therefore, decisions has to be made on the municipal and 

national political level before production can ever be considered.  

 

Keyword: cattle manure, biogas, methane, Eyjafjörður 
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Þakkir  
Ég vil byrja á að þakka leiðbeinanda mínum Þóroddi Sveinssyni fyrir aðstoðina við úrvinnslu 

gagna, skrif og yfirlestur. Jörgen Ejlertsson hjá Scandinavian Biogas Fuel AB (SBF) í 

Linköping í Svíþjóð þakka ég fyrir að bjóða fram afnot af rannsóknaraðstöðu. Einnig vil ég 

þakka honum fyrir hjálp og leiðbeiningu við þann þátt verkefnisins er snerti gashæfni mykju. 

Starfsfólki rannsóknarstofu SBF þakka ég fyrir alla aðstoðina og leiðbeiningu við 

rannsóknarvinnuna, vil ég þar sérstaklega þakka Xu Bin Truong. Ásgeir Ívarsson hjá 

verkfræðistofunni Mannvit fær einnig þakkir fyrir hjálp og leiðbeiningu við orkuútreikninga. 

Þá vil ég þakka Guðmundi H. Gunnarssyni ráðunauti á Búgarði fyrir kortagerð. 

 

Þetta verkefni er hluti af stærra verkefni við Landbúnaðarháskóla Íslands sem ber heitið 

Nýting á lífrænum úrgangi (NÁL) og er styrkt af Orku- og Umhverfissjóði Orkuveitu 

Reykjavíkur (OUOR), Alcoa Foundation, Orkusjóði Iðnaðarráðuneytisins og Rannís. 

Þátttakendur í NÁL eru Landbúnaðarháskóli Íslands, Mannvit verkfræðistofa, Metan hf og 

Sorpa bs. Að auki er Landgræðsla ríkisins þátttakandi  í einum verkþætti. NÁL verkefnið er 

byggt upp úr mörgum sjálfstæðum verkþáttum sem þó styðja hver við annann. Markmið 

verkefnisins í heild er að stuðla að nýtingu á lífrænum úrgangi einkum með orkuvinnslu í 

huga. Fyrst og fremst hefur verið horft til vinnslu á metani. 
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1. Inngangur 
Síðustu ár og áratugi hefur, af mannavöldum, orðið mikil aukning á losun 

gróðurhúsalofttegundanna koltvíoxíðs (CO2), metans (CH4) og köfnunarefnisoxíðs (N2O) 

út í andrúmsloftið. Þetta eru þær gastegundir sem eru taldar aðal orsakavaldar örra 

loftlagsbreytinga í dag og eru því þættir sem að snúa að loftlagsbreytingum og framleiðslu 

endurnýjanlegrar orku orðnir mikilvægir alþjóðlegir málaflokkar. Þjóðir eru hvattar til að 

taka ákvarðanir um hönnun á framtíðar orkuveitum sínum og gera áætlanir um hvernig 

þær ætla að ná markmiðum sínum hvað varðar minnkun á losun gróðurhúsalofttegunda. 

Sökum þessa er sífellt verið að reyna finna nýjar lausnir til að framleiða endurnýjanlega 

orku, minnka mengun og minnka magn lífræns úrgangs sem er urðað (Raven, 2004). 

Framleiðsla á endurnýjanlegri orku getur haft umhverfislegan ávinning með því að stuðla 

að minni notkun á jarðefnaeldsneyti og minnka urðun á lífrænum úrgangi sé hann nýttur til 

framleiðslunnar (Berglund & Börjesson, 2006). Þeir þættir sem að hafa í auknum mæli ýtt 

undir þróun á öðrum orkugjöfum eru takmarkaðar olíubirgðir heims, en talið er að þær 

muni ekki endast út öldina miðað við óbreytta neyslu, miklar sveiflur í verði á olíu og 

losun gróðurhúsalofttegunda vegna brennslu jarðefnaeldsneytis. Sífellt er verið að reyna 

finna aðra orkugjafa og þjóðir reyna að finna leiðir til að verða sjálfbær með sína 

orkuöflun (U.S. Energy information administration, 2009). Þar sem að Ísland er háð 

innflutningi á eldsneyti hafa spár um minnkandi framboð á olíu leitt til þess að Íslendingar 

leita nýrra leiða í orkuöflun sinni auk þess sem leitað er leiða til að draga úr olíunotkun í 

samgöngum og fiskveiðum. Í þessu sambandi hefur aðallega verið horft til bifreiðaflotans. 

Segja má að Íslendingar geti farið tvær meginleiðir í að draga úr eldsneytisnotkun, það er 

að stuðla að aukinni sparneytni og að finna annan vistvænni orkugjafa í stað jarðolíu. Nú 

þegar eru ýmsir valkostir í skoðun s.s. vetni, rafmagn, lífdísel, etanól og metan. Hér á landi 

hefur nýting endurnýjanlegra orkuauðlinda þótt ákjósanlegur kostur í leit að öðrum 

orkugjafa (Ágúst Valfells, 2005). Framleiðsla lífgas úr búfjáráburði gæti þannig verið ein 

leið til orkuöflunnar hér á landi. 

 

Í dag er lífgas, víða um heim, framleitt úr margskonar úrgangi s.s. búfjáráburði, 

garðaúrgangi, pappír, kornmeti, úrgangstimbri og heimilissorpi (Björn H. Halldórsson, 

Guðmundur Ólafsson, Gunnar Herbertsson & Teitur Gunnarsson, 2006). Aðferðir við 

orkuvinnslu úr lífrænum úrgangi eru mismunandi og mikilvægt að skoða aðstæður vel á 

hverjum og einum stað þegar kemur að uppbyggingu slíkrar vinnslu. Eyjafjörðurinn ásamt 
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Svalbarðsstrandarhreppi og Grýtubakkahreppi er þéttbýlt mjólkurframleiðslu svæði og 

sökum þess gæti það verið hentugt til metanvinnslu úr kúamykju. Ekki má þó eingöngu 

horfa til efnahagslegrar hagkvæmni mismunandi tæknilausna við orkuvinnsluna heldur er 

einnig nauðsynlegt að meta umhverfis- og félagsleg áhrif. Með orkuvinnslu úr lífrænum 

úrgangi hér á landi er í fyrsta lagi stefnt á að gera Ísland minna háð innfluttu 

jarðefnaeldsneyti, í öðru lagi að draga úr viðbótarlosun gróðurhúsalofttegunda og í þriðja 

lagi að bæta hringrás næringarefna. Sé miðað við magn CO2 í andrúmsloftinu er magn CH4 

og N2O lítið en áhrif þessara efna eru mun meiri. Stór hluti CH4 losunar kemur frá 

meltingu dýra og úr mykjugeymslum (Sommer, Møller & Petersen 2001). Búast má því 

við að á komandi árum verði reglur um umhverfismengun hertar víða um heim og kröfur 

gerðar um að minnka umhverfisáhrif frá landbúnaði. Ein leið til að minnka CH4 losun frá 

mykjugeymslum getur verið að nýta búfjáráburðinn í metanvinnslu áður en honum er 

dreift á tún.  

 

Gæði búfjáráburðar til metanframleiðslu eru breytileg, bæði innan og milli búfjártegunda, 

þau fara eftir magni og samsetningu lífrænna efna í áburðinum. Gera má ráð fyrir að gæði 

svínamykju hérlendis til metanframleiðslu séu svipuð og þekkist í nágrannalöndum okkar 

þar sem að svínastofninn og fóðrun svína er ekki svo frábrugðin því sem gerist þar. Öðru 

máli gegnir um gæði kúamykju því gerð nautgripafóðurs er töluvert frábrugðið því sem 

gerist annars staðar sem og íslenska kúakynið. Sökum þess er erfiðara að áætla gæði 

kúamykju til metanframleiðslu nema með rannsóknum. Metanvinnsla í 

landbúnaðarhéruðum byggir á búfjáráburði sem grunni og því mikilvægt að vita hversu 

góður áburðurinn er til slíkrar framleiðslu.  
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2. Markmið rannsóknar  
Meginmarkmið verkefnisins er að auka þekkingu á möguleikum til metanvinnslu úr 

kúamykju á Íslandi og leita á svara við eftirfarandi spurningum:  

� Hver eru gæði íslenskrar kúamykju til metanframleiðslu. 

� Hvað getur mykja á Eyjafjarðarsvæðinu framleitt mikið metan í einni miðlægri 

stöð.  

� Hverjar eru nauðsynlegar forsendur fyrir slíkri stöð. 
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3. Staða þekkingar 

3.1 Loftfirrt niðurbrot (anaerobic digestion) 

Loftfirrt niðurbrot lífrænna efna er náttúrulegt ferli þar sem laust súrefni (O2) er ekki til 

staðar eins og á sjávarbotni, botni ferskvatna, í mýrum, hverum og í vömbum jórturdýra. 

Þetta er lífefnafræðilegt ferli þar sem að bakteríur brjóta niður lífræn efni til að losa orku 

fyrir efnaskipti sín. Við 

þetta ferli myndast CH4 

og CO2 eða sk. lífgas sem 

er lokaafurð niðurbrots-

ins (Seadi, 2000b). Þessu 

ferli má í stórum dráttum 

skipta í tvo megin þætti 

þ.e. sýrumyndun og 

metanmyndun þar sem að 

sýrumyndandi og metan-

myndandi bakteríur eru 

að verki (Bryant, 1979).  

Niðurbrotinu má lýsa 

nánar í fjórum skrefum, 

vatnsrofi, sýrumyndun, 

ediksýrumyndun og gas-

myndun (mynd 1) og 

einkennist hvert skref af efnaskiptum ákveðinna bakteríuhópa. Fyrst eru flóknar lífrænar 

fjölliður eins og prótein, kolvetni og fita brotnar niður með hjálp vatnsrjúfanlegra ensíma í 

sykrur, amínósýrur og fitusýrur. Í öðru skrefinu brjóta gerjunarbakteríur sykrurnar, 

amínósýrurnar og fitusýrurnar frekar niður í fjölmörg milliefni (própíónsýru, smjörsýru, 

ediksýru, arómatísk efni ofl.), vetni (H2), CO2 og alkóhól. Í þriðja skrefinu brjóta 

ediksýrubakteríur lífrænar sýrur og alkóhól niður í ediksýru, H2 og CO2  Að lokum mynda 

metanbakteríur CH4 og CO2 úr H2, CO2 og ediksýrunni (Bryant, 1979; Jørgensen, 2009; 

Seadi, 2000b; Sommer o.fl., 2001) Eru þar á ferð tveir mismunandi hópar baktería annar 

nýtir ediksýruna og hinn H2 og CO2 (Jørgensen, 2009). Geta þetta til að mynda verið 

metanbakteríur af ættkvíslunum Methanobacterium, Methanobrevibacter, Methanococcus 

Mynd 1: Loftfirrt niðurbrot 

Einliður 
Sykrur, amínósýrur, fitursýrur 

Fjölliður 
Kolvetni, prótein, fita 

Vatnsrof 

Gerjun 
   Sýrumyndun 

Ediksýra 

CH4 + CO2 

H2 + CO2 

VFA 
Própíónsýra,smjörsýra, ýmis alkóhól og 

önnur efni 

Metanmyndun Metanmyndun 
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og Methanosarcina (Lovley, Greening & Ferry, 1984).  Hér fyrir neðan má sjá efnajöfnur 

fyrir metanframleiðslu annarsvegar þegar H2 og CO2 er notað í framleiðsluna og hins 

vegar þegar að ediksýra er notuð.  

H2/CO2 4H2 + HCO3
- + H+ → CH4 + 3H2O   

Ediksýra CH3COO- + H2O → CH4 + HCO3
-   

Í niðurbrotsferlinu er metan því myndað annars vegar með því að kljúfa ediksýru í CH4 og 

CO2 (acetolastic methanogenesis) og hins vegar með afoxun CO2 með H2 

(hydrogenotrophic methanogenesis) (Bryant, 1979). Það eru metanmyndandi bakteríurnar 

sem að hafa minnsta vaxtarhraðann og eru þær einnig takmarkandi þáttur í því hversu hratt 

gerjunin getur gengið og hversu mikið getur verið brotið niður (Jørgensen, 2009). 

Metanbakteríur eru yfirleitt sérhæfðar og geta einungis brotið niður fáar tegundir af efnum. 

Vetni og koltvísýringur (H2/CO2) er t.d. eina efnið sem Methanobrevibacter arboriphilus 

bakteríur geta nýtt til vaxtar og Methanothrix (Methanosaeta) bakteríur umbreyta aðeins 

ediksýru. Aðrar eru fjölhæfari og geta brotið niður fleiri efni.  Methanospirillum hungatei 

og Methanobacterium formicicum vaxa til að mynda bæði á H2/CO2 og maurasýru og 

Methanosarcina sp. getur nýtt H2/CO2, ediksýru, metanól, metýleruð amín og pýruvat 

(Stams, 1994).  

 

Ef góður árangur á að nást í framleiðslu á lífgasi úr lífrænum massa verður að huga vel að 

nokkrum þáttum við niðurbrotið. Mikilvægustu þættirnir eru pH og hitastig þar sem að 

bakteríur eru mjög næmar fyrir breytingum á þessum þáttum og bakteríur í loftfirrtu 

niðurbroti hafa mismunandi kjörhitastig og kjörsýrustig. Til að mynda þola sýrumyndandi 

bakteríur lægra pH heldur en metanmyndandi bakteríur. Þó að metanmyndandi bakteríur 

nýti ediksýru sem æti geta þær ekki lifað í súru umhverfi. Ákjósanlegasta sýrustig fyrir 

metanmyndandi bakteríur er um 7 þó geta þær verið í sýrustigi allt frá 6,5-8 (Jørgensen, 

2009). Ef sýrustigið fer undir 6,3 er líklegt að metanmyndandi bakteríur hætti að starfa 

(Cantrell, Ducey, Ro & Hunt, 2008). Margvísleg hindrandi áhrif á bakteríuvöxt geta átt sér 

stað við niðurbrotið þ.e. efni geta haft neikvæð áhrif á bakteríur án þess að drepa þær. Þó 

köfnunarefni (N) sé nauðsynlegt fyrir bakteríuvöxt og ammóníak (NH3) sé nauðsynleg 

uppspretta fyrir köfnunarefni getur ammóníak haft hindrandi áhrif á niðurbrotsferlið því 

það getur verið eitrað fyrir bakteríurnar ef það er í of miklu magni. Jafnvægi ammóníaks 

(NH3) og ammóníum (NH4
+) (NH4

+ ↔ NH3 + H+) er ákvarðað út frá pH og hitastigi 

umhverfisins. Þar sem að ammóníum er ekki eins eitrað og ammóníak er nauðsynlegt að 



 
 
 

6 
 

reyna halda jafnvægi þarna á milli. Við hátt sýrustig færist jafnvægið til hægri og 

umhverfið verður eitraðra fyrir bakteríurnar. Við hærra hitastig færist jafnvægið einnig til 

hægri (Jørgensen, 2009). Fyrri reynsla og rannsóknir hafa sýnt að lífgasvirkjanir sem nýta 

hráefni með miklu ammóníum ráða við að hafa 3 g N l-1 lífmassa án þess að lenda í 

vandræðum með hindrun á framleiðslunni. Við hærri styrk á N minnkar gasframleiðslan, 

minnkun gasframleiðslunnar nemur venjulega um 10% fyrir hverja aukningu á g N í líter 

lífmassa. Oftast er þó hægt að koma í veg fyrir þessa minnkun með eftirgerjun lífmassans í 

öðrum tanki (Møller, 2006). Mikil framleiðsla á rokgjörnum fitusýrum og öðrum lífrænum 

sýrum, en þær eru framleiddar við loftfirrt niðurbrot, getur einnig haft hindrandi áhrif þar 

sem að þær lækka sýrustigið í ferlinu. Nauðsynlegt er því að fjarlægja þær úr ferlinu jafn 

óðum og þær eru framleiddar. Sökum þessa er áríðandi að jafnvægi sé á milli 

sýrumyndandi baktería og metanmyndandi baktería ef ná á árangusríkri gerjun í 

lífgasframleiðslu (Cantrell o.fl., 2008). Sýklalyf og sótthreinsandi efni sem geta leynst í 

hráefninu geta einnig valdið hindrunum sem og þungmálmar og salt ef það er í of miklu 

magni  (Jørgensen, 2009). 

 

Hitastig hefur einnig áhrif á örveruvirkni ferilsins. Þekkt eru þrjú hitastigsbil sem að nýtt 

eru við loftfirrt niðurbrot. Það eru kaldgerjun (psychrophilic) en þá er hitastigið <20°C og 

kuldaþolnar bakteríur í ferlinu, varmagerjun (mesophilic) á bilinu 20-45°C með 

millihitaþolnum bakteríum og heitgerjun (thermophilic) við 45-60°C og eru þá hitaþolnar 

bakteríur sem sjá um niðurbrotið (Cantrell o.fl., 2008). 

3.2 Lífgas (biogas) 

Hægt er að brjóta niður allt lífrænt efni að ligníni undanskildu til að framleiða lífgas þó 

tíminn sem það tekur sé mjög breytilegur, því flóknari sameind því lengri tími fer í 

niðurbrotið (Jørgensen, 2009). Lífgas telst oft vera svokallaður CO2- hlutlaus orkugjafi, 

vegna þess að koltvísýringurinn (CO2) sem að losnar þegar því er brennt er sá sami og 

plönturnar í lífmassanum (sem nýttur er í niðurbrotið) tóku upp og notuðu í ljóstillífunina. 

Það má því segja að brennsla á lífgasi sé endurnýting á CO2 í andrúmsloftinu. Við bruna á 

lífgasi losnar ekki kolefni (C) sem er bundið í jarðefnum líkt og gerist þegar kolum, olíu 

og jarðgasi er brennt. Lífgas er því endurnýjanlegt viðvarandi orkuform eins og vind- og 

sólarorka sem stuðlar ekki að auknum gróðurhúsaáhrifum, því það er ekki verið að ganga á 

uppsafnaðan kolefnisforða í jarðlögum og losa þannig sífellt meira af kolefni út í 

andrúmsloftið (Birkmose, 2000; Jørgensen, 2009). Þetta er þó ekki svo einfalt og eru 
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komnar fram auknar efasemdir um CO2 hlutleysi lífgass, þegar allt framleiðsluferlið 

(gerðar lífsferilsgreiningar) er tekið með í reikninginn. Rannsóknir hafa gefið til kynna að 

eldsneyti brennt úr lífmassa sé ekki alltaf CO2 hlutlaust. Byggt á því að jarðefnaeldsneyti 

er notað við framleiðslu og flutning lífmassans sem leiðir til þess að framleiðsluferli 

lífgass er ekki CO2 hlutlaust og getur jafnvel í sumum tilfellum losað meiri CO2 en 

jarðefnaeldsneyti (Mathews, 2008; Johnson, 2009).  

 

Lífgas er hægt að geyma í þéttum geymum því orka þess er efnaorka í metanhlutanum. 

Hins vegar er orka á rúmeiningu lítil og sökum þess þarf að geyma gasið undir þrýstingi 

því annars þarf gaskúturinn að vera mjög stór (Birna S. Hallsdóttir & Björn H. 

Halldórsson, 1998). Algengt er að samsetning lífgass sé 55-70% CH4, 30-45% CO2, 1-2%  

brennisteinsvetni (H2S), vetni (H2) og ammóníaki (NH3) og vottur af kolmónoxíði (CO), 

köfnunarefni (N2) og súrefni (O2). Samsetningin getur þó verið ögn breytileg og fer hún 

eftir eiginleikum lífræna massans. Mestur hluti gassins er þó alltaf CH4 og CO2 og er það 

yfirleitt mettað vatnsgufu (Jørgensen, 2009). Lífgas er örlítið eðlisléttara en loft og stígur 

því upp við leka en safnast ekki fyrir sem er kostur með tilliti til öryggis. Vegna H2S og 

vatnsgufu í gasinu er það mjög tærandi og því nauðsynlegt að hreinsa það fyrir notkun til 

að lengja endingartíma allra tækja og tækjabúnaðar (Birna S. Hallsdóttir & Björn H. 

Halldórsson, 1998). Það sem ræður mestu um hversu mikið gas myndast úr niðurbroti á 

lífrænum massa er gerð hans og innihald, þurrefnisprósenta og sýrustig (pH) 

(Mitterleitner, 2000). Lífgas er víða notað til framleiðslu á rafmagni og til upphitunnar. 

Björn H Halldórsson o.fl. (2006) telja hins vegar að slík nýting henti ekki vel hér á landi 

því hér er verð á rafmagni og heitu vatni lágt. Betri kostur væri að nýta CH4 úr lífgasi sem 

eldsneyti þar sem nánast öll eldsneytisnotkun hérlendis byggir á innfluttu eldsneyti.  

3.3 Metan (CH4) 

Metan er litar- og lyktarlaust gas. Efnaformúla metans er CH4 og mólmassi þess því 

16,043 g mól-1. CH4 hefur bræðslu- og suðumark við -183°C og -161°C (International 

labour organization, 2000). CH4 er gróðurhúsalofttegund sem byggist á því að það gleypir 

innrauða geislun sem annars mundi fara út í geim og þar með ekki valda loftlagshlýnun. 

CH4 er um 21 sinnum öflugra í að hita upp andrúmsloftið heldur en CO2 þ.e. eitt kg af CH4 

samsvarar um það bil 21 kg af CO2 og líftími þess í andrúmslofti er um 12 ár. CH4 

myndast bæði við náttúrulegar aðstæður og af mannavöldum. Talið er að um 60% CH4 

losunar séu vegna mannlegra aðgerða, er það meðal annars vegna vinnslu, flutnings og 
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brennslu jarðefnaeldsneytis, hrísgrjónaræktar, búfjárræktar og lífmassabrennslu (U.S 

Environmental protection agency, 2007). 

3.4 Búfjáráburður sem hráefni til metanvinnslu 

Í vömb jórturdýra er loftfirrt umhverfi og þar sjá bakteríur um að brjóta niður bæði 

auðleyst (sykrur, sterkja og pektín) og torleyst efni (sellulósi og hemisellulósi) fóðursins. 

Aðalafurðir þess niðurbrots eru rokgjarnar fitusýrur (ediksýra, própíónsýra og smjörsýra) 

og örveruprótein sem eru uppspretta orku og næringarefna fyrir gripinn (Strudsholm & 

Sejrsen, 2003). Auk þess myndast einnig við niðurbrotið CH4 og CO2 sem er losað út í 

umhverfið með ropa og viðrekstri gripanna. Um 10-20% af orku lífrænu efnanna tapast 

með metaninu. Mjólkurkýr losa þannig til að mynda um 200-600 lítra af metani á dag 

(Hvelplund & Nørgaard, 2003). Í vömbinni er metan myndað úr H2 og CO2. Þar er glúkósi 

brotinn niður í ediksýru og smjörsýru og við það myndast CO2 og H2. Hinsvegar myndast 

ekkert frítt H2 þegar própíónsýra er mynduð en H2 er oft nýtt auk glúkósans til að mynda 

própíónsýru. Hlutfallslegt magn þessara sýra hefur því áhrif á hversu mikið H2 er til 

umráða í vömb til metanframleiðslu. Því má segja að ef mikið er framleitt af própíónsýru í 

vömbinni er metanframleiðslan minni heldur en þegar mikið er framleitt af ediksýru og 

smjörsýru þar sem að þá myndast mikið af H2 sem getur nýst til metanframleiðslu. 

Aukning á fóðurstyrk eykur myndun própíónsýru á kostnað ediksýru og smjörsýru en 

myndun própíónsýru má stjórna með hlut kjarnfóðurs af heildarfóðri. Með auknum 

fóðurstyrk eykst flæðihraði fóðurs og örvera sem leiðir til minni meltanleika 

(orkunýtingar) á fóðrinu í vömbinni. Fóðursamsetningin hefur þannig mikið að segja um 

hversu mikið metan er myndað í vömbinni (Strudsholm & Sejrsen, 2003). Það má því 

segja að fóðrið sé búið að fara í gegnum hálfgerða metanvinnslu þegar það hefur farið í 

gegnum meltingarveg jórturdýra. Í kúaskít er því iðulega talsvert af metanframleiðandi 

bakteríum, þar sem þær eru í meltingarvegi kúa og mynda metan strax við niðurbrot fóðurs 

í vömbinni. Eitthvað af þeim berst síðan með fóðrinu niður meltingarveginn og út, þar sem 

að metanmyndun heldur áfram ef loftfirrtar aðstæður eru til staðar.  

 

Á undanförnum 20-25 árum hefur fóðrun mjólkurkúa breyst mikið á Íslandi, einkum 

vegna breyttrar heyskapar- og fóðrunartækni og fjölbreyttari ræktunar. Votverkun í rúllur 

er ráðandi tækni í heyskap og hefur sú aðferð nánast leist súgþurrkun heys af hólmi. 

Samanburður á þessum mismunandi verkunaraðferðum hefur sýnt að við votverkun gerjast 

auðleyst kolvetni plöntunnar yfir í fitusýrur eða tapast við öndun auk þess sem að prótein 
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plöntunnar brotnar niður að einhverju leiti. Í þurrheyi hins vegar verður meira eftir af 

auðleysanlegum kolvetnum plöntunnar og próteinið brotnar ekki eins mikið niður. Hver 

munur á milli þessara verkunnaraðferða er fer þó einnig eftir þurrefnisinnihaldi 

rúlluheysins, ef hátt þurrefni er í rúlluheyinu getur það líkst þurrheyi. Verkunaraðferðir 

heys geta þannig haft áhrif á gerjunarmynstur í vömb. Til að mynda er gerjun í vömb á 

þurrheyi nokkuð samstillt miðað við gerjun á votheyi. Við niðurbrot votheys í vömb 

myndast snemma á niðurbrotsferlinu mikið ammóníak og því líklegt að lítið sé eftir af 

köfnunarefnissamböndum þegar kemur að niðurbroti á tréni. Afleiðingin er minni vöxtur 

og myndun örverupróteins í vömbinni (Bragi Líndal Ólafsson, Jóhannes Sveinbjörnsson & 

Emma Eyþórsdóttir, 2000). Hvernig fóðrið gerjast í vömbinni hefur aftur áhrif á hversu 

góður skíturinn er til metanframleiðslu og hversu góður áburður hann er.   

 

Á Íslandi hefur búfjáráburður ætíð verið talinn til verðmæta og nýttur sem áburður á 

ræktunarlönd þó aðeins hafi borið á öðrum viðhorfum þegar tæknivæðing búskapar stóð 

sem hæst hér á landi og tilbúinn áburður kom á markað. Það er að hann væri aðeins 

úrgangur sem þyrfti að losna við á sem ódýrastan hátt (Grétar Einarsson, 1992). Verðmæti 

búfjáráburðar liggur í plöntunæringarefnunum sem eru vandmeðfarin og því nauðsynlegt 

að rétt sé staðið að dreifingu og geymslu á honum (Grétar Einarsson, 1992). Við geymslu 

á áburðinum tapast sum næringarefnin eða umbreytast í ný efnasambönd. Magn þess sem 

tapast og hraði breytinganna fara eftir aðstæðum (hitastigi, sýrustigi) í geymslum og gerð 

þeirra (Magnús Óskarsson & Matthías Eggertsson, 1991). Breytt fóðrun og tækni hefur 

auk þess spilað inní því hún hefur leitt til breyttrar efnasamsetningar búfjáráburðar sem 

aftur hefur leitt til annarra krafna um meðhöndlun hans og geymslu (Grétar Einarsson, 

1992). Í sambandi við ýmis rannsóknarverkefni LbhÍ á undanförnum árum hafa verið 

gerðar efnagreiningar á íslenskri kúamykju og hefur niðurstaða þeirra leitt í ljós að 

efnainnihald mykju er orðið töluvert frábrugðið þeim gildum sem löngum hafa verið nýtt 

til að áætla áburðargildi mykju. Breytingar hafa orðið á efnastyrk og hlutföllum efna og ef 

miðað er við eldri íslenskar heimildir hefur þurrefnið til að mynda lækkað, styrkur N 

tvöfaldast og styrkur fosfórs (P) næstum þrefaldast. Magn kalís hefur einnig aukist þó 

styrkur þess hafi aukist minnst af þessum þrem aðalnæringarefnum (Þóroddur Sveinsson, 

2009).  
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Kolefni (C) í fóðri á rætur að rekja til ljóstillífunar plantna en þær breyta CO2 og 

ólífrænum næringarefnum eins og köfnunarefni (N), fosfór (P) og kalíum (K) í orkurík 

lífræn sambönd, svo sem kolvetni, fitu og prótein. Hvaða lífrænu efni eru síðan í 

búfjáráburðinum fer eftir fóðurtegundum og hversu vel dýrið nýtir fóðrið (Sommer o.fl., 

2001). Helstu lífrænu efnin eru rokgjarnar fitusýrur, prótein, lípíð, kolvetni (sellulósi og 

sykrur) og lignín og úr þessum efnum er hægt að framleiða mismikið metan (Vedrenne, 

Béline, Dabert & Bernet, 2008). Gæði LÞE til metanvinnslu eru þannig mjög breytileg 

eftir fóðurgerð og flæðihraða fóðurs í gegnum meltingarveg dýranna. Í búfjáráburði verður 

niðurbrot og efnabreytingar af völdum örvera og gengur niðurbrotið hraðar ef súrefni (O2) 

er til staðar. Sökum þessa brotnar hrossa- og sauðatað til að mynda hraðar niður heldur en 

kúamykja sem er blautari og þéttari í sér (Magnús Óskarsson & Matthías Eggertsson, 

1991). Mykja sem safnast saman í haughúsum áður en henni er dreift á völl eða hún nýtt 

til metanvinnslu tekur breytingum. Loftfirrt og loftháð niðurbrot lífræns efnis á sér stað í 

haughúsum og C tapast sem CO2 og CH4. Stærðargráðan á þessu tapi er mjög háð 

geymsluaðstæðum, geymslutíma og umhverfisaðstæðum eins og hita og sýrustigi mykju. 

Við loftaðar aðstæður brotnar lífræni hluti búfjáráburðarins að  mestu niður í CO2 og vatn, 

þá er ummyndunin CO2 hlutlaus. Við loftfirrtar aðstæður hins vegar er hluti af kolefninu 

bundinn í CO2 og CH4 en hinn hlutinn er áfram bundinn í efnasamböndum lífmassans sem 

að ekki hefur brotnað niður (Sommer o.fl., 2001). Loftfirrt niðurbrot gerist hægt (hægar 

heldur en þegar súrefni er til staðar), hitastig hráefnisins getur hækkað örlítið og auk 

lífgassins myndast t.d. lífrænar sýrur og etanól auk vatns og H2S (Magnús Óskarsson & 

Matthías Eggertsson, 1991). CH4 og N2O losun frá búfjáráburði fer eftir samsetningu hans, 

viðveru tíma hans í bás/stíu/kró og haughúsi ásamt tækni og tíma við að dreifa honum á 

völl (Sommer o.fl., 2001). Í dag er lang algengast að fjós séu með flórristum eða flórristum 

og sköfum sem færa skítinn niður í haughús undir gripahúsum eða við hlið þeirra (Grétar 

Einarsson, 1998). Haughús eru því oftast steyptur geymur undir gripahúsum og í þau 

blandast saman skítur og hland gripa auk þvottavatns og annarra efna sem slæðast í 

haughúsin eins og t.d. undirburður, hey og moð (Magnús Óskarsson & Matthías 

Eggertsson, 1991) sem hefur jákvæð áhrif á gashæfni mykjunnar. Ef eingöngu er miðað 

við búfjáráburð er til að mynda í Þýskalandi gert ráð fyrir að hver stórgripaeining, 500 kg 

lífþyngd (mjólkurkýr, eldissvín o.fl.), gefi af sér 1-1,3 m3 af lífgasi á dag (Mitterleitner, 

2000). 
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3.5 Íblöndunarefni með búfjáráburði til metanvinnslu 

Mögulegt er að auka afrakstur og þar með bæta hagkvæmni með því að blanda öðrum 

lífrænum úrgangi frá landbúnaði og eða öðrum iðnaði t.d. matvælavinnslum (lífrænum 

heimilsúrgangi, ónýtu grænmeti, sláturhúsúrgangi, grasi, fóðurleifum, steikingafitu) saman 

við mykjuna. Með þeim hætti er auk þess verið að bæta í ferlið næringarefnum sem að 

annars færu til spillis (Mitterleitner, 2000). Á Íslandi er hugsanlegt að nýta einnig aflögð 

ræktunarlönd til framleiðslu á lífmassa það er rækta t.d. gras, korn eða lúpínu sem yrði 

nýtt beint í gerjunarblöndu virkjana (Hólmgeir Björnsson, Ásdís Helgadóttir, Jón 

Guðmundsson, Þóroddur Sveinsson & Jónatan Hermannsson, 2004). Hversu hagkvæm 

virkjun er fer eftir gæðum og magni þess lífræna úrgangs sem er bætt í mykjuna 

(Birkmose, 2001). Í sambandi við gerjun er nauðsynlegt að þekkja C/N hlutfall lífmassans 

sem gefur vísbendingar um hvort það sé nóg N á lausu fyrir bakteríurnar, því þær þurfa 

ákveðið magn af N til að umbreyta C. Við loftfirrtar aðstæður er betra fyrir efnaskipti 

bakteríanna að hafa hlutfallið hátt því ef það er lágt getur magn N orðið takmarkandi 

þáttur fyrir bakteríuvöxt, mikið magn ammóníaks getur hamlað frumuvexti og eitrað ferlið 

(Jørgensen, 2009). Afrakstur gasframleiðslu eykst mest þegar að fitu- og eða kolefnaríkum 

úrgangi með hátt C/N hlutfall er blandað saman við því þá eykst C hlutfall massans mikið 

og þar með möguleg metanmyndun sem leiðir til meiri hagkvæmni virkjana (Gunnlaugur 

Friðbjarnarson, 2001). Það er þó rétt að taka fram að ef hráefni með hátt C/N hlutfall, og 

því gott íblöndunarefni til metanframleiðslu, gerir lífmassann að óhentugum áburði með 

tilliti til óæskilegra efna er því ekki bætt í ferlið (Berglund & Börjesson, 2006). Þó 

íblöndunarefni auki gasframleiðslu mikið er í flestum tilvikum nauðsynlegt að lífmassinn 

sé í grunninn byggður á búfjáráburði. Þar sem búfjáráburður hefur jákvæð áhrif á 

stöðugleika ferilsins því hann inniheldur mikið af snefilefnum, myndar rétta seygju og 

kjöraðstæður fyrir metan bakteríur. Algengt er að íblöndunin sé um 20% (Gunnlaugur 

Friðbjarnarson, 2001). Hins vegar gæti komið til þess, með auknum fjölda virkjana, að 

framboð á öðrum lífrænum úrgangi verði ekki nægjanlegt og verður þá að leita annarra 

leiða til að auka hagkvæmnina (Angelidaki & Ahring, 2000). Sökum þessa er ræktun á 

orkuplöntum sérstaklega sem íblöndunarefni að verða mikilvægari (Fischer o.fl., 2002). 

3.6 Erlendar rannsóknir á gashæfni kúamykju 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á gashæfni kúamykju erlendis og er þá oftast verið að 

skoða mun á gasmyndun milli gripa eftir því hvar þeir eru staddir á mjaltarskeiðinu og eða 

hvernig þeir eru fóðraðir (tafla 1). Rannsóknirnar eru ekki allar framkvæmdar nákvæmlega 
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eins þó í flestum sé notast við svokallaða lotu (batch) aðferð. Notast er við mismunandi 

hitastig, gerjunartími er breytilegur og magn smits (massi fengin úr öðrum gerjunum til að 

koma gerjunarferlinu fljótt af stað) er mismunandi. Í sumum rannsóknum er smit aukið til 

að stytta tímann að endapunkti gasframleiðslunnar en það getur þó aukið ónákvæmni 

niðurstöðunnar. 

 
Tafla 1: Niðurstöður ýmissa erlendra rannsókna á metanframleiðslugetu mykju(l CH4 kg-1 LÞE) 
Mt ± st.frv. Gerjunartími (dagar) °C Flokkur nautgripa/nyt/fóðrun  
100  110 35 Kýr/gróffóður (smári + steinefni) a 
124  110 35 Kýr/kjarnf. og vothey (maís) a 
150 110 35 Kýr/kjarnf., gróffóður og steinefni a 
207 ± 6 110 35 Kýr/kjarnf., gróffóður, bygg og steinefni a 
161 ± 3 110 35 Kýr/kjarnf., vothey (smári+maís) og steinefni a 
296 ± 26  153 30 Kýr/hefðbundin fóðrun (conventional feed)b 
234 ± 36  153 30 Kýr/lífræn fóðrun (organic feed) b 
286 ± 18 153 30 Kýr/aðkeypt fóður (commercial food) b 
137  60 38 Kýr/lágmjólka 1/hey og vothey c 
132  60 38 Kýr/lágmjólka 2/hey, vothey og votverkaður heilmaísc 
166  60 38 Kýr/meðalmjólk 1/hey,vothey og votverkaður heilmaísc 
143  60 38 Kýr/meðalmjólk 2/hey og votheyc 
126  60 38 Kýr/hámjólka 1/hey, vothey og votverkaður heilmaísc 
159  60 38 Kýr/hámjólka 2/hey og vothey c 
233 ± 20  100 35 Kýrd 
184  17 53 Kjötframleiðslu gripir e 

a) (Møller, Sommer, & Ahring, 2004) 
b) (Vedrenne o.fl., 2008) 
c) (Amon o.fl., 2007a)  
d) (Lehtomäki, Huttunen & Rintala, 2007) 
e) (Omar o.fl., 2008) 
 
Møller og samstarfsfélagar (2004) reiknuðu út samkvæmt sk. Buswell formúlu að fræðileg 

metanframleiðslugeta, Bu (allt LÞE brotið niður) úr kúamykju væri 468 ± 6 l CH4
 kg-1 LÞE 

en fengu út samkvæmt sínum rannsóknum að endanleg metanframleiðsla, Bo væri að 

meðaltali 148 ± 41 l CH4
 kg-1 LÞE. Endanleg metanframleiðsla (Bo) er alltaf lægri en sú 

fræðilega (Bu) því hluti af hráefninu er notað til að mynda bakteríumassa, hluti af LÞE 

tapast og lignín brotnar ekkert niður við loftfirrtar aðstæður. Møller og samstarfsmenn 

(2004) rannsökuðu metanframleiðslu skíts frá sjö kúahópum sem gefið var mismunandi 

fóður, niðurstöður fimm þeirra má sjá í töflu 1. Þeir komust að því að skítur frá kúm sem 

voru eingöngu fóðraðar á gróffóðri gæfi minni metan framleiðslu heldur en skítur frá kúm 

sem fóðraðar voru bæði á gróffóðri og kjarnfóðri. Þeir bentu einnig á að breytileiki á skít 

milli einstakra kúa er mun meiri heldur en breytileiki á milli einstakra svína. Sem getur 

hugsanlega skýrst af því að munur í fóðurgjöf og fóðurframleiðslu milli 

mjólkurframleiðenda er meiri heldur en munurinn á milli svínaframleiðenda (Møller, 

Sommer, & Ahring, 2004). 
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Vedrenne og félagar (2008) könnuðu mun á kúamykju frá þremur bæjum með 

mismunandi fóðrun. Um var að ræða hefðbundna fóðrun (conventional feeding) þ.e. 

gróffóður og kjarnfóður, lífræna fóðrun (organic feeding) og þar sem gefið var aðkeypt 

fóður (commercial food) frá matvælaiðnaði. Gildin í töflu 1 sýna að framleiðslan var mest 

þar sem hefðbundin fóðrun var en lægst þar sem var sk. lífræn fóðrun. Þessi gildi eru frá 

sýnum sem voru þynnt og smit notað en þeir skoðuðu mun á sýnum sem voru meðhöndluð 

á þrjá mismunandi vegu (tafla 2) og voru niðurstöðurnar mismunandi eftir því hvernig 

meðhöndlun sýnin fengu. Þau sýni sem voru þynnt með vatni (þynning 1:1) sýndu alltaf 

meiri metanframleiðslu. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu einnig í ljós að í flestum 

tilvikum tók styttri tíma að ná 90% af endanlegri metanframleiðslu (Bo) hjá þynntu 

sýnunum heldur en þeim sem ekki voru útþynnt. 

 
Tafla 2: Mismunandi metanframleiðsla í mykju eftir blöndunar og þynningar aðferðum (Vedrenne o.fl., 
2008) 
   Fóðrun 
Aðferð   Hefðbundin Lífræn Aðkeypt 
 l CH4 kg -1 LÞE ± st. frv 
Óþynnt, ekki smit 172 ± 79 214 ± 14 196 ± 31 
Þynnt, ekki smit 257 ± 18 219 ± 18 204 ± 20 
Þynnt, smit 296 ± 26 234 ± 36 286 ± 18 

 

Vert er að taka fram að annað sýni var tekið á bænum með hefðbundnu fóðrunina, það var 

tekið seinna og borið saman við það sýni sem var tekið fyrr. Úr því sýni var endanleg 

metanframleiðsla (Bo) minni eða 244 ± 24 l CH4 kg-1 LÞE sem var töluvert lægra heldur 

en fékkst úr fyrra sýninu 296 ± 24 l CH4 kg-1 LÞE. Gefur það til kynna að Bo getur verið 

mjög breytilegt í kúamykju sem er trúlega vegna mismunandi samsetningu lífrænna efna í 

henni sem skýrist að stórum hluta af fóðrun gripa og hversu vel þeir nýta fóðrið sem og 

þeim efnum sem að geta slæðst ofan í haughúsin. 

 

Loftfirrt niðurbrot á lífrænu efni er flókið ferli sem felur í sér breytilegt jafnvægi á milli 

hvers skrefs, vatnsrofs, sýrumyndunar og metanmyndunar. Ójafnvægi á milli vatnsrofs-/ 

sýrumyndunar og metanmyndunar getur stöðvað metanframleiðslu (Cantrell o.fl., 2008). 

Vedrenne og samstarfsfélagar (2008) voru að skoða breytileikann á þessu jafnvægi með 

því að athuga mun á gasframleiðslu eftir því hvernig sýni voru meðhöndluð. Ein hindrun 

loftfirrts niðurbrots á búfjáráburði er heildar magn rokgjarnra fitusýra (volatile fatty acids) 

og laust NH3 (Cantrell o.fl., 2008). Samkvæmt niðurstöðum Vedrenne og samstarfsaðila 
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(2008) virðist þurfa að þynna búfjáráburð til að forðast hindrun metanmyndunar sökum 

heildarmagns rokgjarnra fitusýra. 

 
Amon og samstarfsmenn (2007a) rannsökuðu muninn á gasframleiðslu mykju hjá 

misnytháum kúm (11,2-29,2 l mjólk dag-1) sem fengu mismunandi fóður. Munurinn á 

milli kúahópanna sem voru í svipaðri nyt var sá að annar hópurinn fékk þurrhey og vothey 

en hinn hópurinn fékk auk þess votverkaðan heilmaís (tafla 1). Þær kýr sem voru að 

mjólka minnst, um 11 kg á dag fengu ekkert kjarnfóður, þær sem voru að mjólka um 17 kg 

fengu 5-6 kg af kjarnfóðri og þær sem mjólkuðu mest eða um 30 kg á dag fengu 10-11 kg. 

Í mykjunni var mælt magn hrápróteins (N), sellulósa, hemisellulósa, ligníns, fitu, sterkju, 

sykra og ösku. Niðurstaðan var sú að milli kúahópanna sem mjólkuðu svipað var meiri 

metanframleiðsla hjá þeim hópi sem var með meira af hrápróteini (N) í mykjunni 

(lágmjólka 1, meðalmjólk 1 og hámjólka 2) en það var ekki endilega sá hópur sem að fékk 

heilmaísinn. Mesta metanframleiðslan var hjá meðalnytháum kúm sem fengu heilmaís eða 

166 l CH4
 kg-1 LÞE. Skýringin á því að meðalnytháar kýr (staddar u.þ.b. á miðju 

mjaltaskeiðinu) voru að framleiða mest CH4 en ekki þær sem voru að mjólka mest má ef til 

vill skýra með fóðrun, gæðum fóðurs og áti (Amon o.fl., 2007a). 

 
Lehtomäki og samstafsfélagar (2007) rannsökuðu gasmagn kúamykju og fengu út að 

meðal metanframleiðsla kúamykju væri 233 ± 20 l CH4 kg-1 LÞE. Strax eftir 20 daga var 

framleiðslan komin upp í 204 ± 16 l CH4 kg-1 LÞE (88% af heildarframleiðslunni). 

Gasframleiðsla úr blöðum sykurrófa (sugar beet tops), votheys og hafrahálms var einnig 

skoðuð. Hafrahálmurinn framleiddi minnst CH4 síðan mykjan svo grasið og sykurrófu 

blöðin framleiddu mest eða 353 ± 18 CH4 kg-1 LÞE. Eftir 20 daga var metanframleiðslan 

hins vegar mest hjá mykjunni eða 88% af heildar framleiðslunni á meðan að 

sykurrófublöðin voru eftir þennan tíma aðeins komin með 51% CH4, grasið með 67% og 

hafrahálmurinn með 68%.  Lehtomäki, Huttunen og Rintala (2007) fundu út að það væri 

hagstætt, til að auka gasframleiðsluna, að blanda lífmassann (mykja + orkujurtir) þannig 

að allt upp að 30-40% lífræna þurrefnisins kæmi frá orkujurtum. Niðurstaða þeirra var 

einnig sú að þó blöð sykurrófa hafi gefið mestu framleiðsluna ein og sér var það 

samgerjun á grasi og mykju sem gaf mestu framleiðsluna ekki samgerjun á sykurrófu 

blöðum og mykju. Þetta skýrist á því að gras er með meira C heldur en blöð sykurrófa sem 

leiðir til hærra C/N hlutfalls í þeirri samgerjun við mykjuna (Lehtomäki o.fl., 2007). 
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Frá mykju úr kjötframleiðslugripum í Malasíu fékkst að fræðilegt metanmagn (Bu) væri 

393 l CH4 kg-1 LÞE reiknað út með Buswell formúlunni. En það sem fékkst út úr lotu 

tilrauninni þ.e. endanlegt magn (Bo) var 184 l CH4 kg-1 LÞE sem var meira en helmingi 

minna (Omar o.fl., 2008).  

3.7 Gastæmd mykja sem áburður  

Vinnsla lífgass úr búfjáráburði og öðrum lífrænum úrgangi getur haft jákvæð áhrif á 

umhverfið því mögulegt er að losun gróðurhúsalofttegunda og það magn lífræns úrgangs 

sem fer til urðunnar minnki. Einnig er mögulegt að dreifing mykju á völl verði markvissari 

sökum þess að mykjan verður einsleitari og auðveldari í dreifingu. Auk þess er hugsanlegt 

að notkun á tilbúnum áburði minnki (Weiland, 2006). Lífmassinn sem eftir verður að 

loknu niðurbroti er ríkur af plöntunæringarefnum. Hann getur því verið nýttur sem áburður 

ef magn þungmálma og annarra mengunarvalda eru undir viðeigandi mörkum (Seadi, 

2000b). Það að nýta gastæmdan lífmassa á ræktað land getur bætt nýtingu á 

næringarefnum úr lífrænum úrgangi þar sem að plöntunæringarefni úr þéttbýlinu verða 

tiltæk fyrir hringrásina og plöntunæringarefni úr fóðurleifum frá landbúnaði (ónýtt hey, 

moð) gætu nýst betur (Berglund & Börjesson, 2006).  

 

Hægt er að meðhöndla gastæmda mykju eins og þá sem ekki er búið að gastæma hvað 

varðar, flutning, geymslu og dreifingu. Við gastæmingu (gerjunarferlið) minnkar 

þurrefnisinnihald (vegna kolefnistaps), hlutfall ammóníum (NH4-N) af heildar 

köfnunarefni (N) eykst, sýrustig hækkar sem eykur hættu á að ammóníum rjúki í burtu, 

heildar köfnunarefni (N) breytist ekki og innihaldið af fosfór (P) og kalí (K) helst svipað 

(Birkmose, 2000). Í rannsókn Lehtomäki og samstarfsmanna (2007) var magn NH4-N 

lífræna massans í öllum blöndum þeirra eftir gerjun 33-48% af heildar N. Fyrir gerjun var 

það hins vegar 30-38% af heildar N. Hlutfall  P og K í gastæmdri mykju er oft um það bil 

1:3, fer þó aðeins eftir því hvort annar úrgangur er settur með í ferlið (Birkmose, 2000). 

Þættir sem bændur þurfa að vera vakandi fyrir þegar dreifa á gastæmdri mykju á völl er að 

ef annar úrgangur er settur með í ferlið getur efnainnihald áburðarins verið töluvert 

frábrugðið því sem þeir eru vanir. Til að mynda inniheldur svínaskítur yfirleitt meiri fosfór 

heldur en kúamykja þannig að ef þessu tvennu er blandað saman fæst lífmassi sem er með 

minni fosfór heldur en svínaskítur og meiri fosfór heldur en kúamykja (Jørgensen, 2009). 

Það sem gerist einnig við gerjun mykju er að mikið af lyktarefnum brotna niður sem gerir 

það að verkum að lykt minnkar töluvert. Auk þess getur spírunarhæfni illgresisfræja 
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minnkað og smitefni sem hugsanlega eru í mykju eyðst, sem minnkar hættu á að smit 

berist milli bæja ef um miðlæga virkjun er að ræða. Þetta fer þó eftir því hvaða aðferðir 

eru notaðar við vinnsluferlið og hvaða hitastig er nýtt við formeðhöndlun og gerjun 

(Birkmose, 2000). Eftir gerjun verður lífmassinn einsleitari og seygja minnkar sem gerir 

hann auðveldari í dælingu og dreifingu (Gunnlaugur Friðbjarnarson, 2001). Einnig má 

nefna að plönturnar geta nýtt næringarefnin N, P og K betur þegar búið er að gastæma 

mykju (Hjort-Gregersen, Møller & Sommer, 2003).  

 

Við gerjunina gerast þó tveir þættir sem valda því að hætta á efnatapi við NH3 uppgufun er 

meiri en frá mykju sem ekki er búið að meðhöndla á þennan hátt. Um það bil helmingur 

lífrænu efnanna eru brotin niður við afgösunina og það leiðir til þess að myndun flotlags 

sem dregur úr N tapi, verður takmarkað og hækkunin á pH eykur ummyndun NH4 í 

rokgjarnt NH3 (Birkmose, 2000). Hafa ber í huga að oft er einnig fleiri en ein tegund skíts 

og lífræns úrgangs í ferlinu og lífrænu efnin eru að hluta til ummynduð, það er farin að 

brotna niður. Aðalreglan er þó sú að því meira þurrefni í mykjunni því meira gas myndast. 

Því er æskilegt að sú mykja sem fer í virkjanir sé með sem hæst þurrefnisinnihald til að 

tryggja meiri gasframleiðslu. Gott er sökum þessa að mykja sé eins ný og kostur er og sem 

minnst vatnsblönduð (Birkmose, 2000). Það er einnig hagstætt fyrir bændur að mykja sé 

með sem hæst þurrefnisinnihald þá tekur hún minna pláss (Birkmose, 2001).  

 

Myndir 2 og 3 sýna mun á ferlum búfjáráburðar, annars vegar við hefðbundna nýtingu og 

hins vegar eins og ferlið gæti verið ef áburðurinn yrði nýttur til gasframleiðslu. Stærsti 

kostnaðarliður miðlægra virkjana eru flutningar mykju til og frá vinnslustöð þar sem 

mykja inniheldur einungis um 5-9% þurrefni. Á mynd 3 er því sýndur sá kostur að þykkja 

mykju upp áður en hún er flutt til og frá virkjun þar sem að sá kostur gæti verið 

hagkvæmari heldur en að flytja mykjuna eins og hún kemur fyrir. Erlendis eru komnar á  
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Aðkeypt fóður

Búfé

Fóðurlager

Mykjulager

Tilbúinn
áburður

Þykking

Fóðurúrgangur

Virkjun

Skol

Hreinsun

Metan

Ræktað land
Fóður

Ræktað land
Orka

Líf rænn úrgangur og 
íblöndunarefni

Tap

Tap

Útskolun

Útskolun

Mynd 2: Ferill næringarefna í búfjáráburði við hefðbundna notkun  

Mynd 3: Ferill næringarefna í búfjáráburði sem er nýttur til metanframleiðslu 
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markað tæknilegar aðferðir til að þykkja mykju fyrir flutning og dreifingu sem dregur 

umtalsvert úr flutnings- og dreifingarkostnaði (Møller, 2007). Í Evrópu hafa síðustu ár 

verið gerðar kannanir á hagkvæmni þess að þykkja mykju fyrir flutninga til að draga úr 

kostnaði. Með því að minnka flutningskostnað á m3 þess CH4 sem er framleitt og auka 

daglega metanframleiðslu á m3 lífmassa væri hægt að bæta efnahagslega afkomu virkjana 

svo framarlega sem að kostnaður við þykkingu mykju sé innan hagkvæmnimarka. Í 

rannsókn Møller, Hansen og Sørensen (2007) reyndist metanframleiðsla þykktrar mykju 

vera 253 l CH4 kg-1 LÞE. Það sem kom á óvart í rannsókninni var að eftir þykkingu 

framleiddi kúamykja meira CH4 heldur en svínamykja en fyrir þykkingu var því öfugt 

farið. Gefur það til kynna að þykking svínamykju leiðir til lélegs aðskilnaðar á smáum 

auðmeltum ögnum en þykking kúamykju leiðir í meiri mæli til aðskilnaðar bæði á tor- og 

auðmeltum ögnum í sama hlutfalli. Þar sem að metanframleiðsla minnkar ekki við 

þykkingu sé miðað við magn LÞE og magn LÞE er 5-10 sinnum meira í þykktri mykju 

heldur en óþykktri virðist hægt að minnka flutningskostnað með þykkingu. Þó má ekki 

gleyma að taka með í reikninginn þann auka kostnað sem fylgir því að koma upp aðstöðu 

fyrir þykkingu (Møller, Hansen & Sørensen, 2007). Rico, J.L, García, Rico, C. og Tejero 

(2007) könnuðu einnig mun á metanframleiðslu hefðbundinnar mykju og þegar búið var 

að þykkja hana. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að framleiðslan var meiri í þykktu 

mykjunni, að meðaltali 371 ml CH4 g
-1 LÞE, heldur en þeirri hefðbundnu sem framleiddi 

307 ml CH4 g
-1 LÞE að meðaltali. 

3.8 Virkjanir  og gasvinnsla 

Býlisvirkjun (farm-scale biogas plant) er virkjun sem er heima á býli og nýtir nær 

eingöngu mykju og úrgang frá eigin framleiðslu þó í sumum tilfellum sé annar lífrænn 

úrgangur nýttur ef vinnsla sem þarf að losna við úrgang er í nágrenninu. Miðlæg virkjun 

(centralised biogas plant) stendur miðsvæðis miðað við ákveðinn fjölda býla. Frá þessum 

býlum er búfjáráburður og annar lífrænn úrgangur fluttur í virkjunina þar sem að unnið er 

gas úr honum (Cantrell o.fl. 2008). Þessar virkjanir teljast umhverfisvænar og eru 

flokkaðar sem CO2 hlutlausar (Hjort-Gregersen o.fl., 2003). Á undanförnum árum hefur 

þekking á aðferðum við metanframleiðslu úr lífrænum úrgangi aukist verulega og víða um 

heim er að finna hagkvæmar lífgasvirkjanir. Framleiðsla lífgass fer ört vaxandi og hefur 

hún verið styrkt í mörgum Evrópulöndum undanfarin 10-20 ár (Angelidaki & Ahring, 

2000). Ástæðan er að hluta til sú að þarna er komin leið til að draga úr urðun á lífrænum 

úrgangi, minnka mengun og bæta áburðaeiginleika mykju. Auk þess sem lífgas er 
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umhverfisvæn orka sem dregur úr gróðurhúsaáhrifum. Með lífgasframleiðslu úr lífrænum 

úrgangi sjá stjórnvöld ýmissa landa þar eina leið til að standast þau ákvæði sem eru í 

Kyoto bókuninni um minnkun á losun CO2 frá jarðefnum (Weiland, 2000) og þar sem 

framleiðslan leysir að hluta vandamál sem tengjast orku- umhverfis- og 

landbúnaðargeirunum sjá stjórnvöld hag í því að styrkja slíkar framkvæmdir (Nielsen & 

Hjort-Gregersen, 2002). Það að færa lífeldsneytis framleiðslu heim á býli eða í miðlæga 

virkjun býður einnig upp á tækifæri fyrir landbúnaðinn að vera minna háður innfluttu 

jarðefnaeldsneyti auk þess sem bændur myndu ef til vill í einhverjum mæli bæta jarðvegs- 

vatns- og loftgæði. Þó stofnkostnaður sé yfirleitt mikill og framkvæmd, viðhald og 

stjórnun dýr er gerjunarferli sem virkar vel að skila miklum ávinningi fyrir býlin sem og 

umhverfið (Cantrell o.fl. 2008). 

 

Tækni og tækjabúnaður sem notaður er við loftfirrt niðurbrot í heiminum er mjög 

fjölbreyttur (Seadi, 2000b). Fjölbreytileikinn skýrist einkum vegna fjölbreytts hráefnis, 

niðurbrotstækni og mismunandi nýtingar á lokaafurð (Berglund & Börjesson, 2006). 

Misjafnt er hvort notuð er varmagerjun eða heitgerjun, lokuð rækt eða sírækt og hvort 

þetta sé eins þrepa gerjun eða tveggja þrepa gerjun. Allt eru þetta þættir sem að hafa áhrif 

á hvernig tækjabúnaður er notaður (Fischer ofl., 2002). Í eins þrepa gerjun (one stage 

fermentation) gerist niðurbrotið (vatnsrof, sýrumyndun og metanmyndun) í einum 

gerjunartanki sem gerir það að verkum að ekki er hægt að ná hámarksárangri í öllum 

stigum niðurbrotsins. Þar sem kjörumhverfi baktería á mismunandi stigum er ekki eins. Í 

eins þrepa gerjun er því niðurbrotshraðinn minni sem leiðir til þess að viðverutíminn 

lengist. Kosturinn við eins þrepa gerjun er einföld uppsetning og lágur kostnaður. Í tveggja 

þrepa gerjun (two stage fermentation) er vatnsrof og sýrumyndun látin gerast í einum tanki 

og metanmyndun í öðrum. Með þeim hætti er hægt að hafa mismunandi umhverfi í 

tönkunum sem hentar mismunandi bakteríuhópum betur og þannig hægt að ná 

hámarksárangri hjá hverjum bakteríuhópi. Þetta styttir tímann sem fer í niðurbrotið en er 

flóknara og dýrara kerfi (Jördening & Winter, 2005). Bakteríur niðurbrotsferilsins eru 

mjög næmar fyrir breytingum. Í sírækt eru því þættir eins og pH, flæðihraði lífræns 

þurrefnis í gerjunartankinn (organic loading rate (OLR)) og viðverutími massa í tanki 

(hydraulic retention time (HRT)) þættir sem að fylgjast verður vel með til að ná sem mestri 

metan framleiðslu (Cantrell o.fl., 2008). Flæðihraði lífræns þurrefnis í gerjunartankinn 

verður að vera stilltur í samræmi við vaxtarhraða metanbakteríanna og fjarlægja verður 
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lífrænar sýrur jafn óðum og þær eru framleiddar því ef meiri lífmassa er bætt í ferlið 

heldur en bakteríurnar ráða við lækkar sýrustig massans (Jørgensen, 2009). Flæðihraðinn 

er skilgreindur sem magn þess lífræna þurrefnis sem sett er í ferlið á dag á rúmmál 

gerjunartanks (LÞE  m-3 dag-1). Því meiri sem flæðihraðinn er því minni gerjunartank þarf 

og hefur þetta þannig áhrif á stofnkostnað. Viðverutíminn segir til um hversu lengi 

lífmassinn er í gerjunartankinum áður en honum er dælt út aftur og er reiknað sem hlutfall 

af rúmmáli gerjunartanksins og flæðihraða (m3 m-3 á klst). Ef mykja fer of hratt í gegn um 

gerjunartank verður árangur niðurbrots minni þ.e. nýtingin minnkar, því bakteríurnar hafa 

ekki undan að brjóta efnin niður (Cantrell o.fl., 2008).  

 

Í grunninn er ferlið þó alltaf mjög svipað og í grófum dráttum má lýsa því í nokkrum 

skrefum. Fyrst er svokölluð formeðhöndlun sem felst oftast í vatnsrofi baktería, loftháð og 

eða loftfirrt og síðan á sér stað gerjun sem leiðir til gasmyndunar. Í lífgasframleiðslu er hiti 

gerjunartanka (digester) misjafn veltur allt á hvernig lífmassa á að brjóta niður og hvaða 

bakteríur eru til staðar. Jafnt niðurbrot er þannig tryggt með hitastigi og gerjunartíma sem 

hentar bakteríum lífmassans sem brjóta á niður (Seadi, 2000b). Bakteríur eru mjög næmar 

fyrir hitastigsbreytingum og eykst þessi næmni með auknu hitastigi. Lífgasvirkjanir starfa 

yfirleitt með meðalhita 37°C ± 2°C eða við 52°C þar sem skekkjumörkin mega ekki vera 

nema ± 0,5°C (Jørgensen, 2009). Þeir þættir sem hafa einkum áhrif á gerjunartíma eru hiti, 

leysanleiki lífræna hlutans, æskilegur myndunarhraði gassins og sú nýting sem stefnt er 

að. Við lágt hitastig fæst jafnari gasmyndun en þá er þörf á tankrými meiri því lágt hitastig 

lengir gerjunartímann. Gerjunartíminn getur verið allt frá 12 dögum og upp í 80 daga 

(Gunnlaugur Friðbjarnarson, 2001). Þurrefnisinnihald hráefnisins skiptir líka máli fyrir 

bakteríurnar og metanvinnsluna. Ekki er gott að þurrefnið fari mikið yfir 50% ef bakteríur 

eiga að geta brotið hráefnið niður. Í lífgasvirkjunum er hins vegar gott að þurrefnið sé um 

8-10% svo dæling á efninu milli tanka sé möguleg (Jørgensen, 2009). Að lokum er 

eftirmeðhöndlun sem getur falist í að fjarlægja köfnunarefni (N) og sand (steinefni), fella 

út þungmálma eða skilja að fast efni og vökva. Fasta efnið getur farið í safnhaug ef magn 

þungmálma og lífrænna mengunarvalda eru innan löglegra marka eða það er brennt eða 

urðað. Vökvinn getur nýst sem áburður í landbúnaði eða verið meðhöndlaður í 

vatnshreinsistöðvum. Lífmassinn getur einnig verið nýttur beint sem áburður án 

aðskilnaðar (Seadi, 2000b).  
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Einfaldasta notkun á gasinu er brennsla í gaskatli (gas boiler), þar sem hitinn sem myndast 

er nýttur til upphitunar. Gasið getur einnig verið nýtt til að knýja rafal sem framleiðir 

rafmagn. Þar sér hefðbundin brennsluvél um að knýja rafalinn og umfram hita sem 

myndast frá vélinni og gaspípunum má nýta til upphitunar. Þriðji kosturinn er að nýta 

lífgas sem eldsneyti en þá er hreinsunnar þörf (Jørgensen, 2009). Hreinsun á lífgasi snýst 

um að ná burtu CO2, til að minnka rúmmál gassins og fjarlægja H2S og vatn ef það er í of 

miklu magni. Mismunandi aðferðir eru notaðar við hreinsun á CO2, þær helstu eru 

vatnsþvottur undir þrýstingi, hreinsun með lífrænum ísogsvökvum (lífrænar efnablöndur 

nýttar til að hreinsa CO2  burt), kolasíur - viðloðun með þrýstingsbreytingum (PSA) (undir 

þrýstingi loðir gas við föst efni en losnar síðan frá þegar létt er á þrýstingnum) og hreinsun 

með himnum (himnur nýttar sem eins konar síur, CO2 og aðrar minni sameindir síast frá 

stærri sameindum s.s. metani) eða kælingu (við normal þrýsting þéttast CH4 og CO2 við 

mismunandi hitastig. Ef þrýstingurinn er aukinn þéttast efnin við hærra hitastig og CO2 

getur verið skilinn frá metaninu á fljótandi formi eftir verður metanið sem er oft kælt niður 

til að fá það á fljótandi form). Þau efni sem geta verið nýtt til að fjarlægja H2S eru 

járnklóríð, oxað járn, kol, súrefni og natríum hýdroxíð. Vatn er fjarlægt með kælingu, 

viðloðun eða upptöku (Persson, M., 2003; IEA Bioenergy, á.á.). Eftir hreinsun er eftir nær 

hreint CH4 með smávegis kolsýru (H2CO3
-), N og O2. Þar sem CH4 er bæði lyktar- og 

litalaust er af öryggisástæðum oftast bætt lyktarefni í gasið. Víða í Evrópu hafa verið settar 

reglur um metaninnihald gassins sem nota á sem eldsneyti á bíla, í flestum löndum er það 

á bilinu 88-96% (Björn H Halldórsson o.fl., 2006). Hvort metanið er nýtt sem eldsneyti 

eða ekki ræðst af skattalagningu hvers lands á eldsneyti, þ.e. sumsstaðar borgar sig ekki að 

nýta metanið sem eldsneyti út af óhagstæðu skattaumhverfi. Til að mynda er gasið lítið 

nýtt sem eldsneyti í Danmörku en í Svíþjóð hins vegar er það mikið nýtt sem eldsneyti því 

þar er skattaumhverfið varðandi þennan þátt mun hagstæðara (Jørgensen, 2009). 

3.8.1 Lífgasvirkjanir í heiminum  
Það finnast lífgasvirkjanir alls staðar í heiminum en tæknistig þeirra er mjög breytilegt, að 

hluta til vegna aðstæðna svo sem stærð búa og veðurfars og að hluta vegna fjármagns. Í 

Asíu hafa til að mynda verið starfandi frumstæðar, handunnar lífgasvirkjanir í marga 

áratugi. Hátækni virkjanir hafa hins vegar ekki verið starfandi nema í 25-30 ár í Evrópu. 

Tækniþróunarstig annarsstaðar í heiminum liggur þarna einhversstaðar á milli. Ástæður 

fyrir starfrækslu lífgasvirkjana eru einnig breytilegar eftir heimshlutum. Megin ástæða 

framleiðslunnar í Kína og Indlandi er til dæmis að framleiða orku til að nýta við 
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eldamennsku og lýsingu, lífmassinn sem eftir verður er síðan nýttur á ræktunarlönd. Þar 

sem kostur er á ódýrari orku í Arabíu hefur megin ástæðan þar verið að minnka 

lyktarmengun og fá góðan áburð. Í Vestur Evrópu hefur ein helsta driffjöðurinn hins vegar 

verið pólitískur þrýstingur til að þróa endurnýjanlega orku og draga úr gróðurhúsaáhrifum 

auk þess sem bændur sjá sér hag í þessu. Talið er að í Kína séu á milli 6 og 7 milljónir 

einfaldra virkjana og á Indlandi um 1 milljón. Í Asíu eru það aðeins tvö lönd, Kórea og 

Japan sem eru komin með tæknilegri lausnir svipað og Evrópulöndin (Fischer & Krieg, 

2001).       

3.8.2 Lífgasvirkjanir á meginlandi Evrópu 
Gerðar voru tvær megintilraunir, rétt eftir seinni heimstyrjöldina og á meðan olíukreppan á 

8. ártug síðustu aldar stóð yfir, til að reisa og stofnsetja lífgasvirkjanir. Enginn 

stórkostlegur árangur náðist þó fyrr en um miðjan níunda áratuginn (Fischer o.fl., 2002) en 

þá var fyrsta lífgasvirkjunin sem vann með gerjun á búfjáráburði reist í Þýskalandi 

(Fischer o.fl., 2002). Í Danmörku var fyrsta miðlæga virkjunin tekin í notkun árið 1984 

(Hjort-Gregersen, 1999). Í Austur Þýskalandi og Danmörku var mest um stórar miðlægar 

virkjanir en í Vestur Þýskalandi voru í fyrstu aðallega reistar býlisvirkjanir (Fischer o.fl., 

2002). Á þessum tíma var aðalmarkmið slíkra virkjana að framleiða orku fyrir hita og 

rafmagn (Hjort-Gregersen, 1999) en aðstæður voru erfiðar því ekkert fjármagn fékkst í 

framkvæmdir og engar greiðslur fyrir framleiddu orkuna (Fischer o.fl., 2002). Síðar 

uppgötvast að þessar virkjanir lögðu sitt af mörkum við að draga úr umhverfisáhrifum 

landbúnaðarins. Í ljósi þessa styrkti ríkisstjórn Danmerkur þróunina á mismunandi hátt svo 

sem í rannsóknir, þróunnarvinnu og fjármögnun tækja (Hjort-Gregersen, 1999). Á tíunda 

áratugnum tóku í gildi reglur sem efldu efnahagslegan grunn endurnýjanlegra orkugjafa 

almennt og þar með lífgasvirkjanna, sérstaklega þó í Þýskalandi (Fischer o.fl., 2002). Árið 

2005 voru starfandi virkjanir í Þýskalandi orðnar um 3.000 talsins, þar sem unnið er úr 

mykju, lífrænu heimilissorpi, sláturúrgangi, úrgangi frá matvælaiðnaði og orkujurtum. 

Hvergi í Evrópu eru starfandi fleiri virkjanir og má því segja að Þýskaland sé leiðandi land 

í þessum geira (Weiland, 2006). Þó eru lönd eins og Danmörk, Austurríki og Sviss ekki 

langt á eftir í þróuninni auk Svíþjóðar (Fischer & Krieg, 2001). Árið 2008 voru miðlægar 

virkjanir í Danmörku til að mynda orðnar 20 talsins og býlisvirkjanir um 60 (Stenkjaer, 

2008b). Ef stefna stjórnvalda þar í landi nær fram að ganga mun meira en helmingur alls 

búfjáráburðar í Danmörku vera nýttur til lífgasframleiðslu árið 2030 (Birkmose, 2000, 

2001).   
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Eftir margra ára metanvinnslu í Ribe lífgasvirkjuninni í Danmörku hafa bændur og 

stjórnendur fyrirtækja á svæðinu metið megin kosti vinnslunnar. Þarna er orka framleidd 

úr auðlindum sem ekki hafa verið nýttar áður sem slíkar (mykja og annar lífrænn 

úrgangur). Magn mykju sem dreift er á hektara hefur minnkað því nýting næringarefna er 

meiri þ.e. plönturnar ná að nýta næringarefni afgasaða lífmassans betur og því þarf minna 

magn á hektara. Þetta leysti geymslurýmis vandamál þeirra bænda sem ekki höfðu nægt 

geymslurými fyrir það magn mykju sem féll til yfir innistöðutíma gripanna. Ný störf urðu 

til á svæðinu og ímynd landbúnaðarins varð betri (Seadi, 2000b). Í Ribe er um það bil 400 

tonnum af lífmassa ekið til og frá virkjuninni daglega á þremur bílum (Hjort-Gregersen, 

1999) og er ársframleiðslan um 4,8 milljón Nm3 af lífgasi (Seadi, 2000a). Hráefnið sem fer 

í virkjanirnar í Danmörku er að lang stærstum hluta búfjáráburður en auk hans er talsvert 

magn af lífrænum úrgangi frá iðnaði, skólphreinsunarstöðvum og heimilum (Birkmose, 

2000, 2001). Ársframleiðsla lífgasvirkjana í Danmörku er mjög mismikil allt eftir magni 

og gerð úrgangs sem er nýttur í ferlið en hún getur til að mynda verið allt frá 0,3 til 5,7 

milljónir Nm3 af lífgasi (Seadi, 2000a). Búfjáráburður er fluttur til og frá virkjunum í 

tankbílum sem eru í eigu virkjana en yfirleitt sjá fyrirtæki matvælaiðnaðarins og 

sveitarfélög um flutning annars lífræns úrgangs. Eftir gerjun er lífmassinn fluttur í 

tankbílum úr gerjunartönkunum í mykjutanka. Sumir þeirra eru í eigu virkjana en aðrir eru 

staðsettir nær býlum og enn aðrir eru staðsettir nærri túnum/ökrum þar sem dreifa á 

mykjunni (Hjort-Gregersen, 1999).  

 

Í Danmörku eru flestar miðlægar virkjanir samvinnufélög sem eru ýmist alfarið í eigu 

bænda eða bænda og þeirra sem að nýta orkuna frá virkjununum. Ávinningur bænda liggur 

yfirleitt í sparnaði við meðhöndlun á mykju og kaupum á tilbúnum áburði auk þess sem 

þeir geta nýtt orkuna sem hlýst af starfsemi virkjunarinnar. Tekjur felast í greiðslum sem 

greiddar eru fyrir móttöku á öðrum lífrænum úrgangi og orkusölu. Þessar tekjur eru nýttar 

í rekstur virkjunar og flutning á mykju. Í Danmörku eru lífgasvirkjanir einnig undanþegnar 

skatti sem á sinn þátt, auk styrkjanna, í því að þessi framleiðsla sé möguleg þar í landi. Að 

nota eingöngu mykju í ferlið virðist ekki svara kostnaði í Danmörku þar sem að innkoma 

framleiðslunnar dekkar ekki rekstrarkostnað. Hagkvæmni er þó oftast náð með 10-21% 

íblöndun annars lífræns úrgangs. Nauðsynlegt er þó að meta hagkvæmni virkjana einnig út 
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frá félagslegu- og umhverfislegu sjónarmiði en ekki einungis út frá beinum gjöldum og 

tekjum og skoða þannig áhrif á samfélagið í heild (Nielsen & Hjort-Gregersen, 2002). 

 

Í Svíþjóð hefur lífgas verið notað sem eldsneyti á rútur og fleiri farartæki síðan 1996 og er 

Svíþjóð það land sem er fremst í því að nýta lífgas sem eldsneyti. Í lok ársins 2006 voru 

11.500 farartæki þar knúin með lífgasi, 10.400 bílar, 760 rútur og 340 vörubílar. Það ár var 

54% gass sem selt var á farartæki lífgas, hinn hlutinn var jarðgas en þar í landi er verð á 

líf- og jarðgasi 20-30% lægra en á bensíni. Aukning í sölu lífgass á farartæki milli áranna 

2005 og 2006 var 48% (Persson, 2007) og árið 2007 var meira en 28 milljónir m3 af lífgasi 

selt sem eldsneyti í Svíþjóð. Hlutdeild lífgass í heildar eldsneytisnotkun árið 2006 var 

0,3%, bio85 (85% bensín og 15% etanól) hafði 0,4% hlutdeild og bio95 (95% bensín og 

5% etanól) 2%. Auk Svíþjóðar nýta t.d. Þýskaland, Ítalía, Sviss og Austurríki lífgas sem 

eldsneyti (Stenkjaer, 2008a). Notkun á lífgasi og annarri endurnýjanlegri orku hefur ætíð 

haft sterkan stuðning frá ríkisstjórn Svíþjóðar. Ein ástæða þess er að samgöngukerfið er 

það svið sem notar mesta olíu þar í landi. Þegar kemur að því að nýta nýjan orkugjafa er 

meginvandamálið hvernig á að standa að því að skipta um tegund. Það er erfitt að selja 

farartæki þegar það eru fáar áfyllingastöðvar og á sama hátt er erfitt að reka hagkvæmar 

áfyllingastöðvar þegar farartækin eru fá. Í Svíþjóð hafa gasfyrirtækin gegnt mikilvægu 

hlutverki og byggt upp áfyllingastöðvar. Þau sjá hag sinn í þeim framkvæmdum því 

nauðsynlegt er að hafa áfyllingarstöðvar fyrir farartækin ef þeirra vara á að seljast 

(Persson, 2007).  

 

Í býlisvirkjunum eru kaup á orku sem sparast og mögulegar tekjur (orkusala) í mörgum 

tilvikum ekki nóg til að halda fullgerðum virkjunum hagkvæmum. Framleiðendur kanna 

því oft möguleika á styrkjum eða annars konar fjárveitingu til að vega upp á móti 

stofnkostnaði. Vegna þess hve stofnkostnaður er mikill eiga virkjanir oft erfitt uppdráttar 

en það gæti hugsanlega breyst með kröfum um meiri græna orku (green energy 

requiremenst), olíu- og gasverði og kolefniskvóta. Kvóti á losun C gæti til að mynda haft 

þýðingarmikil efnahagsleg áhrif á arðsemi lífgasvirkjana á næstu áratugum þar sem að 

Bandaríkin og önnur víðtæk hagkerfi stefna að því að nýta kvótakerfið til að stemma stigu 

við aukinni losun gróðurhúsalofttegunda (Cantrell o.fl., 2008). Markmið 

Evrópusambandsins er að árið 2020 verði um 20% ökutækjaeldsneytis sem nýtt er innan 



 
 
 

25 
 

sambandsins ekki bensín og olía. Gert er ráð fyrir að 8% verði lífrænt eldsneyti (lífdísel, 

lífetanól og lífgas), 10% jarðgas og 2% vetni (Björn H. Halldórsson o.fl., 2006).  

3.8.2.1 Lífgas á Íslandi 
Virkjun CH4 er ekki óþekkt hér á landi og hefur verkfræðistofan Mannvit hannað og 

þjónustað gasvinnslu- og gashreinsikerfi Metans/Sorpu í Álfsnesi. Þar er CH4 safnað og er 

hluti þess nýtt sem eldsneyti. Mannvit hefur einnig safnað ýmsum gögnum um 

metanvirkjanir og tæknilegar útfærslur þeirra erlendis fyrir landbúnaðarúrgang 

(Gunnlaugur Friðbjarnarson, 2001). Árið 1998 vann VSÓ ráðgjöf að þróunarverkefni um 

metanvinnslu úr lífrænum úrgangi frá landbúnaði þar sem skoðaðir voru hagsmunir og 

tækni við slíka vinnslu og hvort ástæða væri til að kanna slíka vinnslu betur hérlendis. Þar 

var miðað við að nautgripafjöldi á Íslandi væri 30.428, að skítur frá grip á dag væri 39,5 

kg og að innistöðutími væri níu mánuðir. Gaf þetta rúmlega 329 þúsund tonn af mykju á 

mánuði sem samsvaraði rúmlega níu milljónum m3 af gasi á ári ef miðað var við 1,11 m3 

af gasi frá grip á dag. Hagkvæmni athugun þá leiddi í ljós að lækka þyrfti stofnkostnað til 

að uppbygging og rekstur býlisvirkjunar myndi borga sig miðað við erlendar 

kostnaðartölur þó var tekið fram að erfitt væri að meta hver stofnkostnaður yrði hér á landi 

í raun nema með því að koma upp slíkri virkjun og fylgjast með rekstri hennar í einhvern 

tíma (Birna S. Hallsdóttir & Björn H. Halldórsson, 1998). Árið 2007 var magn lífgass sem 

mögulegt er að safna á Eyjafjarðarsvæðinu metið og voru þá skoðaðir þættir eins og 

mykja, lífrænn úrgangur og skólp. Niðurstöður þess verkefnis bentu til að miklir 

möguleikar væru á því að safna CH4 á þessu svæði. Þar var miðað við 5.700 mjólkurkýr 

og 11.400 geldneyti. Reiknað var með að kýr gæfi frá sér 70 kg af skít á dag og geldneyti 

35 kg. Þurrefnisprósenta mykju var höfð 10% og innistöðutími 8,5 mánuðir. Í heildina var 

þetta því tæp 207 þúsund tonn af mykju yfir árið. Gasmagn var reiknað út frá 

meðaltalstölum það er að gasmyndun frá grip á dag væri 1,11 m3 sem gaf þá 4.916.079 

Nm3 af CH4 á ári (Ragnar Bjarni Jónsson, 2007).  

 

Í skýrslu Umhverfisstofnunar (2004) um meðhöndlun úrgangs hér á landi kemur fram að 

markmið áætlunarinnar sé meðal annars að auka endurnotkun og endurnýtingu úrgangs og 

minnka magn óunnins úrgangs sem fer til endanlegrar förgunar. Þar kemur einnig fram að 

markmiðið sé að lífrænn heimilisúrgangur sem berst til urðunarstaða árið 2020 hafi 

minnkað niður í 35% af heildarmagni þess úrgangs sem féll til árið 1995. Það sama gildir 

um annan lífrænan úrgang. Er því nokkuð víst að auka þarf endurnýtingu lífræns úrgangs 
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með einhverjum hætti til að ná þessum markmiðum. Jarðgerð og eða gasgerð gætu verið 

einn þáttur (Umhverfisstofnun, 2004). Í sameiginlegri svæðisáætlun um meðhöndlun 

úrgangs 2009-2020 (2007) segir að fyrir liggi stefnumörkun þeirra sorpsamlaga sem 

standa að áætluninni um að hætta urðun brennanlegs og lífræns úrgangs fyrir 2020. 

Samkvæmt þessu þarf að endurnota, endurnýta eða meðhöndla á annan hátt rúmlega 260 

þúsund tonn af lífrænum úrgangi árið 2020. 
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Kýr 1 mán          
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Kýr 1
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Kýr 3
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Kýr 4
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Kýr 6 mán           
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Kýr 1
1 sýni
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Kýr 1
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Sýni  1

Sýni  2

Stía 2
Sýni 1

Sýni 2

4. Efni og aðferðir 

4.1 Mælingar á metani 

4.1.1 Sýnataka 
Sýnataka fór fram í apríl og maí vorið 2008. Sýni úr haughúsi voru tekin á 6 bæjum í 

Eyjafirði með mismunandi afurðastig, og á Hvanneyri og Stóra Ármóti. Tvö sýni voru 

tekin á hverjum bæ. Tilgangur þess að taka sýni frá bæjum með mismunandi afurðastig 

var að reyna fá sem best lýsandi úrtak fyrir heildina, ölll kúabú á svæðinu. Á þremur af 

þessum bæjum, Möðruvöllum (básafjós), Stóra Ármóti (básafjós) og Hvanneyri 

(lausagöngufjós) voru auk þess tekin 44 skítasýni beint frá kúm sem voru á mismunandi 

stað á mjaltarskeiðinu. Alls voru þetta 60 sýni sem voru geymd í frysti við -18°C frá því 

Kýr  1 mán            
eftir burð

Kýr 1 
Sýni 1

Sýni 2

Kýr 2
Sýni 1

Sýni 2

Kýr 6 mán 
eftir burð

Kýr 1
Sýni 1

Sýni 2

Kýr 2
Sýni 1

Sýni 2

Geldkýr

Kýr 1
Sýni 1

Sýni 2

Kýr 2
Sýni 1

Sýni 2

Geldneyti

Stía 1
Sýni 1

Sýni 2

Stía 2
Sýni 1

Sýni 2

Mynd 4: Framkvæmd skítasýnatöku á 
Möðruvöllum og Stóra Ármóti 

Mynd 5: Framkvæmd skítasýnatöku á 
Hvanneyri 
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þau voru tekin og þar til þau voru rannsökuð frekar. Á mynd 4 og 5 má sjá hvernig 

sýnatöku var háttað á þessum þremur bæjum. Sýni tvö var tekið nokkrum dögum eftir að 

sýni eitt var tekið. Ekki náðust sýni úr geldkúm á Stóra Ármóti. Aðeins annar háttur var 

hafður á sýnatöku á Hvanneyri (mynd 5) því þar er lausaganga. Þar voru valdar 4 kýr í 

hvern hóp og engin endurtekning gerð nema úr geldneytastíunum, tekið úr tveimur stíum 

tvisvar sinnum, líkt og gert var á hinum bæjunum. Þessir flokkar nautgripa eru á ólíku 

fóðri (með breytilegum fóðurstyrk) sem mögulega hefur áhrif á gashæfni skítsins úr þeim.  

4.1.1.1 Framkvæmdir sýnatöku 
Þar sem sýni voru tekin beint frá kúm, í 

básafjósunum á Möðruvöllum og Stóra 

Ármóti, voru settar gúmmí mottur á 

flórristarnar beint fyrir aftan kýrnar. 

Með þessum hætti var komið í veg 

fyrir að skíturinn félli niður í 

haughúsið. Skítnum var síðan mokað 

af mottunni og upp í sýnabrúsa (3 l 

plastbrúsa) með lítilli skóflu (mynd 6). 

Oft var einnig notast við þá aðferð, til að stytta biðina, að ef kýrnar lágu þegar komið var í 

fjósið að reka þær á fætur og þá skitu þær nær undantekningarlaust. Í lausagöngufjósinu á 

Hvanneyri voru kýrnar sem átti að taka sýni úr settar inn í sjúkrastíu. Þar er að hluta 

gúmmímottur sem mögulegt var að 

moka skítnum af en annars varð að 

vakta þessar ákveðnu kýr og vera 

tilbúin með skófluna til að grípa þegar 

þær skitu. Þar sem að sýni voru tekin úr 

haughúsum var mykja sett í 10 lítra 

fötu beint úr mykjudælunni þegar 

bændur voru að dæla úr haughúsi í 

skítadreifara (mynd 7). Hrært var í 

fötunni og sýni tekið og sett í brúsa.  

                                                       Mynd 7: Sýnataka úr haughúsinu á Möðruvöllum  

 

Mynd 6: Sýnataka beint frá kúm 
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4.1.2 Framkvæmd lotutilrauna 
Hámarks gashæfni mykju- og skítasýna var ákvörðuð í svokölluðum lotu tilraunum (batch 

experiments). Lotu tilraunirnar voru framkvæmdar á tímabilinu apríl-júní 2009 hjá 

Scandinavian Biogas Fuel AB (SBF) í Linköping í Svíþjóð. Þar sem þetta voru 60 sýni alls 

þurfti að skipta þeim niður í 5 lotur með 10-15 sýnum í hverri þeirra. Í hverri viku var 

tveimur lotum startað og tók því þrjár vikur að koma öllum sýnunum af stað. Fyrir hverja 

lotu voru auk tilraunasýna gerð  þrenns konar viðmiðunarsýni: 

� Smit eingöngu 

� Whatman pappír (hreinn sellulósi + smit)  

� Metan staðall (eingöngu hreint CH4, 99%) 

Þrjár endurtekningar voru gerðar á öllum sýnum til að ákvarða tilraunaskekkjur. Þrjár 

tilraunaflöskur voru því fyrir hvert tilrauna- og viðmiðunarsýni. Fyrir hvern hóp þurfti að 

hafa tilbúið ákveðið magn af Milli Q vatni (vatn sem hefur verið síað og afjónað) og var 

það alltaf undirbúið daginn áður en lota hófst. Um það bil 4 l af Milli Q vatni var soðið í 

hvert skipti. Það var soðið í glerflösku í 20 mínútur og síðan kælt með ís. Var þetta gert til 

að sótthreinsa vatnið. Meðan það kólnaði var það haft undir köfnunarefnisflæði (N2) til að 

tryggja loftfirrtar aðstæður. Auk Milli Q vatnsins voru notaðar tilbúnar W3 og W7  lausnir 

en þær voru til á rannsóknarstofunni. Magnið sem að þurfti fyrir hverja lotu var 72-102 ml 

af W3 og 10,8-15,3 ml af W7, fór eftir því hvort voru 10 eða 15 sýni í lotu. 

� W3 er saltlausn með MgCl2, NH4Cl, NaCl og CaCl2. Notuð til að halda 

osmótískum þrýstingi og gera umhverfið ákjósanlegt fyrir bakteríurnar í smitinu. 

� W7 er 100 mM Na2S lausn. Notuð til að fá algerlega loftfirrt umhverfi. 

 

Smit 

Nauðsynlegt var að fá virkt smit í flöskurnar til að koma ferlinu fljótt af stað. Smiti var 

safnað úr gerjunarkútum (mynd 8) á rannsóknarstofu SBF. Kútarnir eru hafðir í 37°C hita 

og er haldið við með sírækt og því hægt að ná smiti úr þeim daglega. Þar sem það þurfti 

mikið magn af smiti fyrir hverja lotu (720-1020 ml) var smitinu safnað úr fjórum kútum 

(merktir; D4, D5, D8 og D9) deginum áður og sama dag og sett var í tilraunaflöskurnar. 

Fyrir fyrstu lotuna voru teknir 350 ml úr D4, 340 ml úr D5, 300 ml úr D8 og 220 ml úr 

D9. Ekki eru til upplýsingar um það magn sem var tekið úr hverjum kút fyrir aðra lotuna 

en það var svipað því sem var tekið fyrir fyrstu lotuna. Fyrir lotu þrjú voru 200 ml teknir 

úr D4, 500 ml úr D5, 200 ml úr D7 (eina skiptið sem var tekið úr þessum kút), 400 ml úr 

D8 og 400 ml úr D9. Í fjórðu lotu fékkst 400 ml smit úr D5, 400 ml úr D8 og 400 ml úr 
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D9. Fyrir fimmtu og síðustu lotuna fengust 100 

ml úr D4, 350 ml úr D5, 100 ml úr D8 og 350 ml 

úr D9.  Innihald þessara kúta var mismunandi og 

innihald smitsins því blanda af vatni, köggluðu 

korni, svínaskít, kúamykju, glýseróli, trefjahrati 

frá pappírsverksmiðjum og botnfalli frá 

vatnshreinsistöðvum. Smiti var safnað og sett í 

eins líters glerflösku sem var lokuð með 

plasttappa og geymt inní hitaherbergi við 37°C 

þangað til það var notað. Eins og fram er komið 

var smit einnig notað sem viðmið, er það gert til 

að hægt sé að mæla hvað smitið sjálft er að 

framleiða mikið CH4 sem er þá hægt að draga frá heildar metanframleiðslu í 

tilraunaflöskunum. 

 

Whatman pappír 

Whatman pappír er gerður úr 100% sellulósa trefjum og var notaður sem jákvætt viðmið 

(positive control) í hverri lotu. Þar sem leysanleiki og fræðileg gasframleiðsla pappírsins 

er þekkt gefur hann til kynna gildi og gæði tilraunarinnar. Fræðileg metanframleiðsla frá 1 

g af algerlega niðurbrotnum sellulósa (C6H10O5)n er um 414 ml. Útskýringu á þessu má sjá 

á efnajöfnunum hér fyrir neðan sem að sýna algert niðurbrot á sellulósa í CO2 og H2: 

C6H10O5 + 7H2O → 6CO2 + 12H2 

12H2 + 3CO2 → 3CH4 + 6H2O 

Samsetning þessara tveggja efnajafna gefur jöfnuna: 

C6H10O5 + H2O → 3CH4 + 3CO2 

Niðurstaðan er því að þrjú mól CH4 fást úr einu móli af C6H10O5. Mólþungi C6H10O5 er 

162g mól-1 og 1 g af kolvetni samsvarar 0,006173 móli af C6H10O5 (1/162) því fæst 

0,018519 mól af CH4 úr 1 g C6H10O5 við fullkomið niðurbrot. Út frá gaslögmálinu er hægt 

að reikna rúmmál metans sem fæst úr 1 g af sellulósa: 

PV=nRT 

P = þrýstingur í pascal (Pa) og við normal þrýsting 101325 Pa 

V = magn í m3 

n = fjöldi móla 

Mynd 8: Gerjunarkútar SBF 
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R = gasfasti (8,314 J K-1 mol-1) 

T = hitastig K (310K = 37°C) 

Niðurstaðan er því að úr einu 1 g af sellulósa (C6H10O5)n er hámarksframleiðsla CH4 414 

ml við 0°C (273 K) og 471 ml við 37°C (310 K). 

 

Metan staðall 

Auk Whatman pappírs var einnig gerður metan staðall til að meta gas og CH4 mælingu 

tilraunaflasknanna. Með metanstöðlunum er hægt að ákvarða CH4 tap úr 

tilraunaflöskunum ásamt því að sjá hversu góð aðferðin er, það er hvort mikil frávik séu á 

milli mælinga (endurtekninga og lota). 

4.1.2.1 Mæling á þurrefni (ÞE) og lífrænu þurrefni (LÞE) (TS/VS) 
Daginn áður en mælt var í tilraunaflöskurnar var þurrefni (ÞE) mælt í öllum sýnum í 

lotunni til að fá upplýsingar um hvað ætti að vigta mikið í flöskurnar. ÞE var mælt þannig 

að 1-4 g voru vigtuð í deiglu, magnið fór eftir því hversu blaut mykjan/skíturinn var, því 

þynnri þeim mun meira var vigtað í deigluna. Deiglurnar voru síðan settar í þurrkskáp við 

105±5°C og látnar vera þar í 20 klst. Eftir þann tíma voru þær teknar út og látnar kólna í 

loftþéttri glerskál (exsickator) með þurrkefni til að raki skekkti ekki útkomuna. Þegar 

deiglurnar höfðu kólnað voru þær vigtaðar aftur og þurrefni (ÞE) reiknað út frá 

þyngdarmuninum. Að lokum voru deiglurnar settar í brennsluofn í 2 klst við 550±25°C til 

að brenna lífræn efni og finna út magn lífræns þurrefnis (LÞE). Úr brennsluofninum voru 

deiglurnar settar í loftþéttu glerskálina áður en þær voru vigtaðar í síðasta skiptið. Sýni til 

mælinga á þurrefni og lífrænu þurrefni var einnig tekið um leið og vigtað var í 

tilraunaflöskurnar þannig að tvö gildi af ÞE/LÞE voru fengin fyrir hvert sýni. Meðaltalsgili 

þeirra var síðan nýtt til frekari útreikninga. 

Þurrefnis- og öskuprósenta (AS) var reiknað út frá eftirfarandi formúlum: 

ÞE, % = ((mc-ma)/mb)*100 

AS, %  = ((md-ma)/(mc-ma))*100 

 

Þar sem að: 

 ma = þungi deiglunnar 

 mb = þungi hráefnisins 

 mc = þungi deiglunnar og hráefnisins eftir þurrkun 

 md = þungi deiglunnar og hráefnisins eftir brennslu 
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Lífrænt þurrefni (LÞE) er síðan reiknað með eftirfarandi formúlu: 

LÞE, %  = 100 - AS   

4.1.2.2 Undirbúningur tilraunaflaskna  
Notaðar voru 250 ml glerflöskur sem voru lokaðar með EPDM (ethylene propylene diene 

monomer rubber) tappa og skrúfaðri álhettu. Sýnin voru látin þiðna við stofuhita tveimur 

dögum áður en lota hófst. Þá var hrært vel í sýnunum til að tryggja einsleitni áður en mælt 

var í tilraunaflöskurnar, hversu mikið hráefni (mykja/skítur) var vigtað í þær fór eftir 

þurrefnisstyrk sýnis. Því hærri þurrefnisstyrkur því minna var vigtað í flöskurnar. Það var 

sem sagt leiðrétt fyrir þurrefni og alltaf sama magn þurrefnis mælt í flöskurnar. Þegar búið 

var að vigta hráefnið í flöskurnar voru þær hafðar undir köfnunarefnisflæði (N2) til að sem 

minnst súrefni kæmist að á meðan bætt var út í þær Milli Q vatni, smiti og W3 saltlausn 

(mynd 9). Milli Q vatnið og smitið voru höfð undir köfnunarefnisflæði (N2) til að tryggja 

loftfirrtar aðstæður á meðan mælt var í allar flöskurnar í lotunni. Vinnslurúmmál hverrar 

flösku var 100 ml. Stefnt var að því að lífrænt þurrefni skíts/mykju í lítra væri um 11,0 g, 

það varð þó örlítið misjafnt eða frá 10,3-12,8 (staðalfrávik var ± 0,75). Vigtað var 20 g af 

smiti (4,7% ÞE) í tilraunaflöskurnar og breytilegt magn af sýni, 10-30 g, vegna þess hve 

 

 
Mynd 9: Vatn, smit og W3 lausn sett í tilraunaflöskur 
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Mynd 10: Gasskipti haft á tilraunaflöskum 
 
þurrefnið var breytilegt. Auk þess voru 2 ml af W3 lausn settir í flöskurnar áður en þær 

voru fylltar upp í 100 ml með Milli Q vatni. Öllum flöskunum var síðan lokað og gasskipti 

haft á þeim, N2 var sogað út og blanda af N2/CO2 (80/20) sett inn (mynd 10). Þetta var 

framkvæmt þannig að nálum tengdum við gasleiðslur var stungið í gegnum tappann. 

Allavega níu „sogskipti“ þurftu að eiga sér stað í hverri flösku það er það þurfti að soga út 

og þrýsta inn níu sinnum. Að lokum var þrýstingurinn losaður úr flöskunum, 0,3 ml af W7 

lausn sprautað í þær og þær settar inn í hitaherbergi við 37°C. Flöskur með niður rifnum 

Whatman pappír og smiti gengu undir sama ferli og flöskur með mykju/skíta sýnum en í 

metanflöskurnar fór aðeins vatn og hreint CH4. Innihald þessara flaskna sést í töflunni hér 

að neðan. 
 
Tafla 3: Innihald viðmiðunar flaskna 

 Grunnur (hvarfefni) Smit [g] Milli-Q vatn [ml] 
Smit 
Whatman pappír 
CH4 staðall 

- 
0,5 g Whatman 

15 ml CH4 

20 
20 
0 

ca 78 
ca 78 

100 

 

4.1.2.3 Mæling á þrýstingi, gassýnataka og CH4 greining  
Þrýstingur tilraunaflasknanna var mældur í hitaherberginu við 37°C með ákveðinna daga 

millibili oftast 1, 3, 6, 12 dögum o.s.frv. eftir að sett var í flöskurnar. 5 ml glersprauta með 

0,6 x 30 mm nál var notuð við mælinguna. Nálinni var stungið í gegnum flöskutappann og 
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tekið 2 ml gassýni úr flöskunni. Nálin var síðan ekki dregin alveg út heldur látin stoppa í 

tappanum með 2 ml gassýni í sprautunni. Með nálina fasta í tappanum var stimpli (enda) 

sprautunnar sleppt sem færðist þá út vegna yfirþrýstings sem var til staðar. Þegar 

þrýstingurinn hafði jafnast (orðið jafn þrýstingi andrúmsloftsins) var lesið af sprautunni, 

gildið skráð og þrýstingurinn reiknaður samkvæmt eftirfarandi formúlu: 

 

    P = (Va + Vb+ Vc) * (Vd + Vb) 

       Va                       Vc + Vb 

Þar sem að:  

 P = þrýstingur 

 Va = rúmmál gass í tilraunaflösku 

 Vb = rúmmál nálar 

 Vc = rúmmál gassýnis í sprautu (2 ml) 

 Vd = rúmmál gass í sprautu eftir sýnatöku (þegar þrýstingur hefur jafnast) 

 

Þegar búið var að skrá þrýstinginn var gasinu sprautað aftur í flöskuna og gassýni tekið 

fyrir CH4 greiningu. Eins ml gassýni var tekið úr hverri flösku með 1 ml einnota sprautu 

og 0,6 x 30 mm nál og sett í 31,7 ml glerflöskur með bútýl tappa. Þegar búið var að taka 

gassýni var 0,6 x 30 mm nál stungið í gegnum tappann á tilraunaflöskunum til að hleypa 

öllum yfirþrýstingi út. Það var gert til að núllstilla fyrir næstu þrýstingsmælingu. Gassýnin 

voru tekin til að ákvarða magn CH4 í lífgasinu sem var framleitt í tilraunaflöskunum. 

Styrkur CH4 í lífgasinu var greindur með gasgreini, GC-FID (gas chromotograph [hp 

5880A] with flame ionization detector) sem er útbúinn með háræða súlu (capillary 

column) (Poraplot T) og köfnunarefni (N2) notað sem flutningsgas (30 ml min-1). Hitastig 

„injector” og súlunnar (column) var 150°C og hitastig nema var 80°C. 

4.1.2.4 Staðalkúrfur  
Áður en mælingar voru gerðar í gasgreininum var búin til staðalkúrfa út frá þremur 

stöðlum sem voru útbúnir samkvæmt töflu 4. Búa þurfti til nýja staðalkúrfu fyrir mælingu 

á hverri lotu þ.e. ein kúrfa fyrir öll sýnin í lotunni. Glerflöskurnar fyrir staðlana voru 123,4 

ml og voru þær innsiglaðar með bútýl tappa og álhettu eftir að hafa verið undir 

köfnunarefnisflæði í stutta stund. 5 og 20 ml einnota plastsprautur með 0,5 x 16 mm 

nálum voru notaðar til að sprauta gasinu í flöskurnar. Eftir að CH4 og N2 hafði verið sett í 

flöskurnar samkvæmt uppskrift í töflu 4 var 15 ml teknir úr staðli tvö og sett í staðal eitt. 
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CH4 styrkur þessara staðla var síðan mældur í gasgreininum áður en CH4 styrkur sýnanna 

var mældur því staðalkúrfa var búin til útfrá gildum staðlanna. Staðalkúrfan (með þekktum 

halla og skurðpunkti) var notuð til að reikna út CH4 styrk gassýnanna (sjá kafla 4.4).  

Tafla 4: Innihald staðla, ml 
Staðall Rúmmál flösku Magn 100% CH4 Magn N2 Magn gass frá staðli 2 Loka styrkur CH4 

1 
2 
3 

123,4 
123,4 
123,4 

- 
1 

2,5 

5 
35 
20 

15 
- 
- 

0,07% 
0,63% 
1,71% 

0,3 ml voru teknir úr hverju sýnaglasi og sprautað í gasgreininn. Þetta var endurtekið 

þrisvar sinnum, þannig að það voru teknir 3 x 0,3 ml úr hverju glasi. Þrjú gassýnaglös 

voru tekin fyrir í einu en þau endurspegluðu eitt mykjusýni (3 flöskur = níu greiningar í 

gasgreininum). Eftir þessar níu greiningar var gasgreinirinn stoppaður og kom þá með 

útprentað gildi á flatarmáli (area) metans fyrir allar greiningarnar, samtals því 9 gildi, 3 

gildi fyrir hvert gassýnaglas. Þau 2 gildi, af þessum þremur fyrir hvert gassýni, sem að 

lágu næst hvert öðru voru notuð til frekari útreikninga en ekkert var gert með þriðja gildið. 

Mismunurinn á milli þessara 2 gilda sem notuð voru mátti ekki vera meiri en 5%, ef það 

náðist ekki þurfti að endurtaka greiningarnar. 

4.1.2.5 Frávik  
Lotutilraunirnar gengu ekki alveg slysalaust fyrir sig, nokkur smávægileg mistök áttu sér 

stað. Í fyrstu lotunni var sett tvöfalt magn af smiti í eina tilraunaflöskuna. Sú flaska var því 

ekki tekin með í útreikningana. Í lotu þrjú gleymdist að mæla ÞE/LÞE fyrir smitið og ein 

viðmiðunarflaskan af Whatman pappírnum var öðruvísi en allar hinar flöskurnar það er 

gasrúmmál flöskunnar var 230,92 ml í stað 221,71. Sú flaska var heldur ekki tekin með í 

útreikningana.  

4.2 Efnagreiningar 

Eftir að búið var að taka það magn úr sýnunum sem þurfti fyrir gasgreiningu voru öll 

sýnin send í efnagreiningu hjá fyrirtækinu Eurofins í Lidköping í Svíþjóð. Eurofins rekur 

faggilda efnagreiningastarfsemi samkvæmt ISO 17025. Nánast öll efnagreiningastarfsemin 

er faggild og er Eurofins vottað samkvæmt ISO 9001 með hliðsjón af 14001. 

Efnagreiningar voru aðeins gerðar á mykjunni/skítnum fyrir gerjun. Aðferðir sem voru 

notaðar við mælingarnar; þurrefnisinnihald sýnanna var mælt með SS-EN 12880, glæðitap 

með SS-EN 12879, heildar N (Kjeldahl) með SE-EN 13342, NH4-N með St. methods 

1985 417 A+D mo og klóríð (Cl) með Silfurnitrattítrun, Lidfett0A.01. Fosfór (P), ál (Al), 

bór (B), kalsíum (Ca), kóbolt (Co), króm (Cr), kopar (Cu), járn (Fe), kalíum (K), 
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magnesíum (Mg), mangan (Mn), natríum (Na), nikkel (Ni), selen (Se), brennisteinn (S), 

títan (Ti), vanadín (V) og zink (Zn) voru mæld með ICP-AES (Inductively coupled plasma 

atomic emission spectroscopy) greini. Silfur (Ag), kadmíum (Cd), molybden (Mo), blý 

(Pb), antímon (Sb) og wolfram (W) voru mæld með ICP-MS (Inductively coupled plasma 

mass spectrometry) greini og kvikasilfur (Hg) með AFS (Atomic flourence spectroscopy) 

greini (Eurofins, á.á.). Í öllum sýnunum voru mæld þau efni sem eru nefnd hér að framan 

nema í skítasýnunum var magn þungmálmanna silfurs (Ag), kadmíums (Cd), króms (Cr), 

kvikasilfur (Hg), blýs (Pb) og antímon (Sb) ekki mælt.  

4.3 Metanframleiðslugeta í Eyjafirði 

4.3.1 Magn mykju 
Eyjafjörðurinn auk Svalbarðsstrandarhrepps og Grýtubakkahrepps var kortlagður með 

tilliti til fjölda nautgripa (mjólkurkýr, geldneyti), heyfengs, fjölda býla og stærð og fjölda 

áburðageymsla. Var þetta gert til að afla upplýsinga um magn kúamykju sem fellur til á 

svæðinu. Upplýsingar um nautgripa fjölda á hverju búi var byggður á forðagæsluskýrslum 

Bændasamtaka Íslands (BÍ) árin 2006-2007. Við úrvinnslu gagna voru teknir út bæir (36) 

sem ekki voru í mjólkurframleiðslu og þeir sem höfðu færri en 20 mjólkurkýr. Þar sem að 

framleiðslan var ekki talin nógu mikil á þeim bæjum. Búin var til sk. kýreining og var þá 

áætlað að kvígur og geldneyti > 6 mánaða væru 75% á við mjólkurkú og kálfar < 6 

mánaða 25%. Einnig var safnað upplýsingum um stærð ræktaðs lands á þessum bæjum og 

fengust þær upplýsingar af túnkortum sem til eru hjá Búnaðarsambandi Eyjafjarðar (BSE) 

og í fasteignaskrá Íslands. Notast var við þessa upplýsingamiðla samhliða en ef ekki var til 

túnkort var einungis stuðst við fasteignaskrá Íslands. Upplýsingar um stærð 

áburðargeymslna voru fengnar hjá Byggingarfulltrúa Eyjafjarðar og úr byggingagögnum 

BSE. Á þeim bæjum (alls 6) sem ekki fundust upplýsingar um stærð á haughúsum var 

stærðin áætluð út frá kýreiningu og meðal m3 (9,9) á kýreiningu. Við útreikninga á hversu 

mikil mykja féll til á svæðinu var notast við fóðurforða árið 2006-2007 samkvæmt 

forðagæsluskýrslum. Einnig var stuðst við stærð áburðargeymslna. Heymagn veturinn 

2006-2007 var reiknað út skv. eftirfarandi formúlu: 

Fyrningar vor 2006 + uppskera 2006 – fyrningar vor 2007 

Í forðagæsluskýrslum er heymagn gefið upp í m3. Þurrefniskíló heysins var reiknað út frá 

stöðlum sem gefnir eru upp í Handbók bænda 2008 (Bændasamtök Íslands, 2008), 115 kg 

ÞE m-3 hjá þurrheyi og 180 kg ÞE m-3 hjá votheyi eða:  

Kg ÞE = (m3 þurrhey * 115) + (m3 vothey * 180)  
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Upplýsingar um heildarmagn kjarnfóðurs á svæðinu var fengið úr ársskýrslu 

Búnaðarsambands Eyjafjarðar árið 2007 en kornmagn fékkst úr forðagæsluskýrslum. Við 

útreikninga yfir í þurrefniskíló var miðað við 88% ÞE á kjarnfóðri (skv. því sem gefið er 

upp hjá söluaðilum) og 85% ÞE á korni. Til að fá upplýsingar um hversu mikið af fóðrinu 

skilaði sér í gegnum gripinn var miðað við 70% meltanleika á gróffóðri (Grétar Hrafn 

Harðarson, Arngrímur Thorlacius, Bragi Líndal Ólafsson, Hólmgeir Björnsson & Tryggvi 

Eiríksson, 2006) og 85% meltanleika á kjarnfóðri og korni og reiknað skv eftirfarandi 

formúlu:  

Tonn ÞEmykja = Tonn ÞEgróffóður * 0,30 + tonn ÞEkorn, kjarnfóður * 0,15 

Heildar ÞE magn í mykju var reiknað fyrir hverja fóðurtegund þ.e. gróffóður, kjarnfóður 

og korn og þær útkomur lagðar saman. Heildarmykjumagn var síðan reiknað út frá 

þurrefnistonnum mykju og var þá miðað við að mykjan væri með 7% þurrefni: 

Tonn mykja = Tonn ÞEmykja / 0,07 

Miðað var við að magn ösku væri 15% og magn lífræns þurrefnis (LÞE) í mykjunni þá 

reiknað þannig: 

Tonn LÞE = Tonn ÞEmykja * 0,85  

4.3.2 Vegalengdir og flutningar 
Vegalengdir voru mældar frá hverjum og 

einum bæ að álitlegum virkjunarstað á 

svæðinu til að hægt yrði að meta og reikna út 

þá orku sem færi í flutning mykju til og frá 

virkjunarstað. Gengið var út frá því að 

virkjunin væri staðsett á Þveráreyrum í 

Eyjafjarðarsveit (mynd 11). Það skal þó tekið 

fram að þessi staðsetning er bara hugmynd og 

ekki byggð á neinum viðræðum um að þetta 

kunni að vera staðurinn ef í framtíðinni verður 

farið í svona framkvæmdir. Ástæðan fyrir 

þessu vali er nálægðin við þéttbýlið sem nýta 

á metanið og nálægðin við mörg stór kúabú 

auk þess sem þar er nú þegar tengd starfsemi 

(moltugerð). Á mynd 11 má einnig sjá hvernig Mynd 11: Fjarlægð kúabúa við Eyjafjörð frá Þverá. 
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búið er að skipta svæðinu upp miðað við fjarlægð frá hugsanlegum virkjunarstað. Við 

mælingar á vegalengdum var notast við loftmyndagrunn Loftmynda ehf en Bændasamtök 

Íslands hafa vefrænan aðgang að myndkortasafni þeirra, (www.loftmyndir.is/bondi). 

 

Við orkuútreikninga á flutningi mykjunnar var gengið út frá því að eldsneytiseyðsla (dísel 

olía) væri 60 l 100 km-1 og er þá miðað við 49 t vöruflutningabíl með tengivagni. Er þetta 

tala sem hefur verið notuð í útreikningum hjá verkfræðistofunni Mannvit og reynsla sýnt 

að svona vöruflutningabílar séu að eyða um 60-80 l 100 km-1 hjá flutningsaðilum (Freyr 

Ingólfsson, tölvupóstur, 21. október 2009). Rúmmál tankbíla með tengivagni hjá 

Olíudreifingu ehf, er 40 m3 og heildarþyngd þeirra 49 t. Reiknað var með að bíllinn tæki 

38 t í ferð sem gaf þá að eldsneytiseyðsla við að flytja eitt tonn af mykju væri 0,016 l km-1.  

 

Jafngildi bensíns og díselolíu var reiknað út frá orkuþéttleika efnanna og fengust 

upplýsingar um þá útreikninga hjá Mannvit (Ásgeir Ívarsson, tölvupóstur 22. október 

2009). Samkvæmt þeim upplýsingum er orkuþéttleikinn fundinn með því að margfalda 

saman lægra brunagildi (lower heating value, LHV) efnanna og eðlisþyngd sem gefur þá: 

 

Bensín: 

LHV = 43,44 MJ kg-1  

Eðlisþyngd = 0,755 kg l-1  

Orkuþéttleiki = 43,44 * 0,755 = 32,8 MJ l-1  

Díselolía: 

LHV = 42,78 MJ kg-1  

Eðlisþyngd = 0,848 kg l-1  

Orkuþéttleiki = 42,78 * 0,848 = 36,3 MJ l-1 

Miðað var við að CH4 væri 100% hreint en í raun er það aldrei alveg hreint þegar það er 

notað sem eldsneyti. En það var þá: 

Metangas (100%): 

  LHV = 50,0 MJ kg-1  

Eðlisþyngd = 0,708 kg (Nm3) -1 

Orkuþéttleiki = 35,4 MJ (Nm3) -1  

Nm3 er reiknað við 0°C og 1 bar 
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Hlutfall orkuþéttleika var:  

Metan/bensín = 35,4 / 32,8 = 1,08 Nm3 l-1  

Metan/díselolía = 35,4 / 36,3 = 0,98 Nm3 l-1  

Hafa ber þó í huga að orkuþéttleiki bensíns og díselolíu getur verið svolítið breytilegur 

eftir framleiðendum og árstíma. 

4.4 Ræktun orkujurta 

Þar sem ræktun orkujurta er að verða mikilvægari þáttur í lífgasframleiðslu erlendis til að 

auka gasframleiðslu var sá þáttur aðeins tekin með hér. Aukning á ræktunarþörf (túnrækt) 

á Eyjafjarðarsvæðinu var reiknuð út miðað við aukið hlutfall orkujurta í gerjunarferlinu. 

Auk þess var heildar framleiðsla á LÞE úr orkujurtum (t ár-1) reiknuð út. Við 

útreikningana var miðað við að úr orkuplöntum fengist 4 t af LÞE á ha til metanvinnslu. 

Til að finna út hversu mikið væri hægt að auka metanframleiðsluna með íblöndun 

orkujurta saman við mykjuna var miðað við að mykja framleiddi 263 ml CH4 g
-1 LÞE og 

orkuplöntur 350 ml CH4 g-1 LÞE. Tekið skal fram að við útreikninga á þessum 

hugleiðingum er einungis miðað við þann ha fjölda ræktaðs lands sem er á kúabúunum 

(98) eða 4.922 ha. Allt ræktað land á svæðinu er samkvæmt túnkortum og fasteignaskrá 

um 8.700 ha.  

4.5 Úrvinnsla gagna/tölfræðilegar aðferðir 

Útreikningar á lífgas og metan mælingum voru gerðir í reiknilíkani sem Scandinavian 

Biogas Fuel (SBF) á til. Þar var heildar metanframleiðsla í tilraunaflösku, ml við 37°C, 

reiknuð út frá eftirfarandi formúlu: 
 

CH4 tilraunaflösku = Styrkur CH4 * útþynningarstuðull * Vgas 

 
Þar er styrkur CH4 spágildi sem reiknað er út frá línulegu aðhvarfi þar sem að raungildi 

eru notuð í útreikninga. Línulega ferlið er reiknað úr frá meðalflatarmáli metans hvers 

sýnis (gildi fengin úr gasgreininum), metan % staðlanna og flatarmáli metans (gildi fengin 

úr gasgreininum) í stöðlunum. Staðlarnir þurftu að vera útbúnir þannig að fylgnistuðullinn 

í öðru veldi (r2) væri sem næst einum. Ef r2 fór mikið undir 0,98 þurfti að búa til nýja 

staðla. Útþynningarstuðullinn er fasti 32,98 ml og rúmmál gassins (Vgas), ml við 37°C er 

reiknað með eftirfarandi formúlu: 
 

Vgas = P * Vtilraunsflösku 
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Þar sem að P er þrýstingur og er útreikningurinn á honum sýndur í kafla 4.1.2.3. hér að 

framan og rúmmál tilraunaflösku (Vtilraunsflösku) er 221,71 ml. Hversu miklu gasi var hleypt 

úr tilraunaflöskunum, ml við 37°C, eftir gassýnatökuna var fengið út með eftirfarandi 

formúlu:  
 

Vgas sleppt úr tilraunaflösku  = Vgas -  Vtilraunsflösku 

 
Var gildi þess jafnframt það sama og gildi heildar lífgasframleiðslunnar við fyrstu 

mælinguna. Til að fá uppsafnaða heildar lífgasframleiðslu (HLF), ml við 37°C, var 

eftirfarandi formúla notuð: 
 

HLF =   Vgas sleppt úr tilraunaflösku  +  HLF gildi síðustu mælingar 

 
Uppsöfnuð heildar metanframleiðsla (H.CH4.F), ml við 37°C, var síðan reiknuð út frá 

eftirfarandi formúlu: 
 

H.CH4.F = CH4 tilraunaflösku + heildar CH4 sleppt, gildi síðustu mælingar 

 
Við útreikninga á heildar CH4 sleppt ml við 37°C, var formúlan hér fyrir neðan notuð: 
 

Heildar CH4 sleppt  = CH4 sleppt úr tilraunaflösku + heildar CH4 sleppt, gildi síðustu mælingar 

 
CH4 sleppt úr tilraunaflösku, ml við 37°C, var fundið út með eftirfarandi formúlu: 
 

CH4 sleppt úr tilraunaflösku = (Vgas sleppt úr tilraunaflösku / Vgas ) * CH4 tilraunaflösku 

 

Öll tölfræðiúrvinnsla var unnin í forritinu JMP® 8 (JMP software, á.á.). Þar sem að 

sýnunum var skipt í fimm lotur var aðeins mismunandi hversu margar mælingar voru 

gerðar á hverri lotu og eftir hversu marga daga mælingarnar voru gerðar. Til að mögulegt 

væri að bera saman framleiðslu allra sýnanna eftir ákveðinn dagafjölda var því reiknuð út 

logaritmísk aðhvarfslína fyrir hvert og eitt sýni og var sú lína nýtt til að finna uppsafnaða 

framleiðslu í sýnunum eftir ákveðinn dagafjölda. Mynd 12 sýnir aðhvarfslínu hjá sýni 17 

sem var skítur frá kú einum mánuði eftir burð á Möðruvöllum og er formúla 

aðhvarfslínunnar:  

ml CH4 g
-1 LÞE = 14,446096 + 55,580044 * ln (gerjunartími (dagar)). 

Algilda jafnan er:  

ml CH4 g
-1 LÞE = a (sýni n) ± st.sk. + b (sýni n) ± st.sk * ln (gerjuartími (dagar)) 
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Þar sem a og b eru formstuðlar línunnar fyrir sýni n, st.sk. er staðalskekkja og ln er 

náttúrulegur logaritmi gerjunartímans sem 

er mældur í dögum. Er hér miðað við ml 

CH4 g
-1 LÞE við 0°C og normal þrýsting. 

Breytileiki gilda á bakvið uppgefin 

meðaltöl er sýndur sem staðalfrávik 

(standard deviation). Tölfræðilegur 

samanburður á efnainnihalds meðaltölum 

þátta (bær, haughús eða flokkar gripa) var 

framkvæmdur með einfaldri 

fervikagreiningu (ANOVA). Þar sem var 

marktækur munur á milli liða innan þátta er gefið upp F-gildi sem er sennileikahlutfall 

sem segir til um hversu sterk marktæknin sé. Einföld línuleg aðhvarfsgreining var notuð til 

að skoða fylgni (r) einstakra mældra efna í skít/mykju og metanframleiðslu eftir 36 daga 

gerjunartíma.  

 

 

 

Mynd 12: Gasframleiðsla hjá kýr 1 mán eftir burð 
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5. Niðurstöður og umræður 

5.1 Gasframleiðsla – öryggi mælinga 

Niðurstöður gasmælinga á viðmiðunarsýnunum leiddu í ljós að ekki var mikill munur á 

mælingum milli lota, þó var hann aðeins meiri heldur en munurinn á milli endurtekninga 

innan lota. Metan staðallinn hélst mjög stöðugur og mældist svipaður í öllum lotum. Gaf 

það til kynna að ekki væri mikill munur milli mælinga sem gerði það að verkum að hægt 

var að bera saman niðurstöður sýna á milli lota. Þar sem að leysanleiki og fræðileg 

gasframleiðsla á Whatman pappír er þekkt er hægt að meta gildi og frammistöðu tilraunar 

með mælingu á honum. Metanframleiðsla Whatman pappírsins hér féll vel að því 

fræðilega metanmagni sem mögulegt er að fá (kafli 4.1.2.). Ekki er þó reiknað með 100% 

niðurbroti á Whatman pappírnum og sýnir það góða niðurstöðu ef niðurbrotið nær 90-

95%. Var það raunin hér þar sem meðal metanframleiðsla hans var 388 ± 4,5 ml CH4 g
-1 

LÞE eftir 36 daga (mynd 13) en við fullkomið niðurbrot er fræðileg metanframleiðsla 414 

ml CH4 g
-1 LÞE. Studdi þetta enn frekar að mögulegt var að bera saman niðurstöður sýna á 

milli lota og gaf einnig til kynna að smitið var með álíka virkni í öllum lotum.  

 
Mynd 13: Meðal metanframleiðsla Whatman pappírs (meðaltal lota) og staðalfrávik. 
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5.2 Gasframleiðsla  
Allar niðurstöður metanframleiðslu skíta- og mykjusýna eru hér gefnar upp í ml CH4 g

-1 

LÞE við 0°C (273 K) og normal þrýsting (1 bar). Þar sem að gerjunartími var ekki 

nákvæmlega jafn langur milli lota og aðeins mismunandi dagafjöldi á milli mælinga varð 

að finna aðhvarfslínu hvers sýnis til að gera samanburð mögulegan milli allra sýnanna 

óháð í hvaða lotu þau voru. Í töflu 5 má sjá meðaltalsjöfnu aðhvarfslínu fyrir hvern flokk 

fyrir sig.  

Tafla 5: Aðhvarfslína hvers flokks (meðaltalsjafna) 
 n1 R2 2 a3 st. sk.4 b3 st. sk.4 
Haughús 16 0,98 28,3 5,1 65,6 2,0 

Kýr 1 mán eftir burð 12 0,99 27,8 3,9 62,6 1,5 

Kýr 6 mán eftir burð 12 0,99 18,3 3,5 58,4 1,4 

Geldkýr 8 0,98 -4,5 4,6 50,6 1,7 

Geldneyti 12 0,99 5,8 3,7 53,1 1,5 
1)Fjöldi sýna, 2) aðhvarfsstuðull 3) formstuðlar línu 4) staðalskekkja  
  
Niðurstöður gasmælinga sýndu að heildar lífgasframleiðsla og hlutfall metans var yfirleitt 

hærra í mykjusýnunum en í skítasýnunum (myndir 14 og 15). Á myndunum má einnig sjá 

að þó að heildar lífgasframleiðsla sé svipuð hjá tveimur flokkum t.d. þá getur verið 

töluverður munur á innihaldi CH4 í gasinu hjá þessum sömu flokkum. Gasframleiðslan í 

mykjunni og skítnum var breytileg eftir bæjum og í skítnum var framleiðslan einnig 

breytileg á milli flokka nautgripa, mest var framleiðslan hjá kúm einum mánuði eftir burð 

eða að meðaltali 252 ml CH4 g
-1 LÞE en minnst hjá geldkúm 177 ml CH4 g

-1 LÞE. Í öllum 

flokkum var framleiðslan lang mest fyrstu 10 dagana en eftir það dró jafnt og þétt úr 

henni. Tafla 6 sýnir metanframleiðslu flokkana eftir 10, 20 og 36 daga framleiðslu. Þar má 

einnig sjá að hlutfall CH4 í lífgasinu var aðeins mismunandi eða á bilinu 50-56% eftir 36 

daga framleiðslu. Mest úr haughússýnunum en minnst hjá geldkúnum. Niðurstöðurnar 

leiddu einnig í ljós að eftir 20 daga (heildargerjunartíminn 36 dagar við 37°C) var 80-85% 

af heildar metanframleiðslunni komið í öllum flokkum. Frekar lítil en jöfn metanmyndun 

átti sér stað eftir það og reyndar áfram eftir 36 daga. Strax eftir 10 daga var komið 62-68% 

af framleiðslunni í öllum flokkum. Þetta eru svipaðar niðurstöður og Lehtomäki, Huttunen 

og Rintala (2007) fengu, hjá þeim var 88% metanframleiðslunnar komin eftir 20 daga en 

þar miðuðu þeir þó við mun lengri gerjunartíma eða 100 daga og hitastigið var örlítið 

lægra eða 35°C. Meiri hluti metanframleiðslunnar var einnig komin hjá Møller, Sommer 

og Ahring (2004) eftir 20-30 daga en hjá þeim var heildar gerjuartíminn 110 dagar og 

hitastigið 35°C. Það sýnir sig líka að í lífgasvirkjunum sem vinna með gasvinnslu úr 
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Mynd 14: Uppsöfnuð lífgasframleiðsla mykju og skítasýna í mismunandi flokkum 

 

 

 
Mynd 15: Uppsöfnuð metanframleiðsla í mykju og skítasýnum í mismunandi flokkum 
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Tafla 6: Meðal metanframleiðsla flokka eftir 10, 20 og 36 daga (± staðalfrávik) 
  10 dagar 20 dagar 36 dagar 

Flokkur 
CH4                 

(ml g-1 LÞE) 
% 

CH4 
CH4                                   

(ml g-1 LÞE) 
% 

CH4 
CH4                     

(ml g-1 LÞE) 
% 

CH4 
Kýr 1 mán 
eftir burð 

172 ± 32 55,3 216 ± 39 54,8 252 ± 45 54,5 

Kýr 6 mán 
eftir burð 

153 ± 15 54,6 193 ± 18 53,8 227 ± 21 53,3 

Geldkýr 112 ± 4 51,4 147 ± 5 50,9 177 ± 6 50,7 

Geldneyti 128 ± 10 51,5 165 ± 12 51,2 196 ± 13 51,0 

Haughús 179 ± 20 58,2 225 ± 25 57,0 263 ± 29 56,3 

 

búfjáráburði í Evrópu til að mynda er gerjunartíminn oftast um 25-35 dagar. Hjort-

Gregersen (1999) nefnir 12-25 daga. Gunnlaugur Friðbjarnarson (2001) bendir á að 

gerjunartíminn geti verið frá 12-80 dagar en að meðaltali er algengast að hann sé 30-40 

dagar. Gerjunartíminn fer þó auðvitað einnig eftir gerð gerjunartanks hitastigi og því 

hráefni sem sett er í ferlið (Weiland, 2006).  

 

Samkvæmt niðurstöðum gasmælinganna er hægt með þó nokkurri nákvæmni að áætla 

hver metanframleiðsla yrði eftir 36 daga strax eftir 10 daga framleiðslu (mynd 16). Því 

þegar metanframleiðsla eftir 10 daga var skoðuð sem fall af metanframleiðslu eftir 36 daga 

kom í ljós að 99% breytileikans eftir 36 daga má skýra út frá breytileika framleiðslunnar 

eftir 10 daga. Þeim mun meiri sem að framleiðslan var eftir 10 daga því meiri var hún eftir 

36 daga. Miðað við þessar niðurstöður væri mögulegt að stytta gerjunartíma í svona 

mælingum verulega og auka þannig afköstin. Út frá þessu má telja að mögulegt sé að 

áætla gasframleiðslugetu mykju á tiltölulega styttri tíma en hér var gert.   
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Mynd 16: Samband metanframleiðslu eftir 36 daga gerjun við metanframleiðslu eftir 10 daga gerjun 

 

5.2.1 Samanburður innan flokka nautgripa og milli bæja 
Þegar skoðaður var munur innan flokka nautgripa eftir fjósum kom í ljós að metanmyndun 

var mest úr kúm í fjósinu á Stóra Ármóti sem voru um mánuð eða 6 mánuðum frá burði en 

engin sýni fengust í geldkúaflokkinn þaðan (mynd 17). Metanframleiðslan var hins vegar 

minnst á Möðruvöllum í flokki mjólkurkúa sem voru um mánuð frá burði. Munurinn var 

minnstur milli allra þriggja bæjanna úr skít frá geldneytum og mestur hjá kúm um einum 

mánuði eftir burð (mynd 17). Líklegast er að skýringin á muninum milli bæjanna liggi í 

fóðurgerð og fóðurstyrk. Breytileiki milli sýna á bæjunum var svipaður alls staðar nema á 

Stóra Ármóti í flokki mjólkurkúa sem voru um mánuð frá burði þar sem hann var mun 

meiri. Eftir 36 daga gerjun mældist marktækur munur á metanframleiðslugetu skíts bæði á 

milli bæja (F gildi = 0,0002) og á milli flokka (F gildi < 0,0001). Meðalframleiðsla 

metans, þegar allir flokkar voru skoðaðir saman, var 178 ± 40 ml CH4 g-1 LÞE á 

Hvanneyri, 165 ± 35 ml CH4 g
-1 LÞE á Möðruvöllum og 205 ± 52 ml CH4 g

-1 LÞE á Stóra 

Ármóti, en þar vantaði geldkýr í hópinn. Meðal metanframleiðslu eftir flokkum má sjá í 

töflu 6.  
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Mynd 17: Munur á metanframleiðslu innan flokka, milli bæja

Sé munur milli sýna þar sem að endurtekning 

daga milli bili (Möðruvellir, Stóra Ármót) og þar sem engin en

tekinn skítur frá 4 kúm sama daginn (Hvanneyri) 

mikill milli kúa. Oft var breytileikinn meiri milli sýna sem voru tekin frá söm

nokkurra daga milli bili heldur en breytileikinn milli fjögurra 

daginn og var munurinn oftast meiri hjá kúm sem voru um mánuði eða 6 mánuðum frá 

burði heldur en hjá geldkúm og geldneytum. Gæti þett

metanframleiðslu skítsins skýrist frekar af gæðum

mun á milli einstaklinga. 

 

Töluverður munur var á metan

framleiðslan á Stóra Ármóti (bæ C) eða 226 ml CH

var hún á Hvanneyri (bæ A) eða 303 ml CH

marktækur (F gildi < 0,0001).

mestur var breytileikinn á bæ G en minnstur á bæ C. Hafa skal þó í huga að sýni á hv

bæ voru einungis tvö. Breytileika
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framleiðslu innan flokka, milli bæja ásamt staðalfrávikum 

þar sem að endurtekning sýnatöku var gerð á 2 kúm með nokkurra 

daga milli bili (Möðruvellir, Stóra Ármót) og þar sem engin endurtekning var gerð heldur 

frá 4 kúm sama daginn (Hvanneyri) skoðaður virðist breytileikinn ekki vera 

mikill milli kúa. Oft var breytileikinn meiri milli sýna sem voru tekin frá söm

bili heldur en breytileikinn milli fjögurra mismunandi

daginn og var munurinn oftast meiri hjá kúm sem voru um mánuði eða 6 mánuðum frá 

burði heldur en hjá geldkúm og geldneytum. Gæti þetta bent til að breytileikinn í 

framleiðslu skítsins skýrist frekar af gæðum og styrk fóðurs hvern dag heldur en

munur var á metanframleiðslu mykju á milli bæja (mynd 18

framleiðslan á Stóra Ármóti (bæ C) eða 226 ml CH4 g
-1 LÞE eftir 36 daga gerjun en mest 

var hún á Hvanneyri (bæ A) eða 303 ml CH4 g-1 LÞE. Munurinn á milli bæja reyndist 

marktækur (F gildi < 0,0001). Breytileiki milli sýna innan bæja var mismikill eftir bæjum

mestur var breytileikinn á bæ G en minnstur á bæ C. Hafa skal þó í huga að sýni á hv

reytileika milli bæja er eflaust hægt að skýra 

og gæðum lífrænna efna sem slæðist ofan í haughúsin.

Kýr 1 mán. eftir burð Kýr 6 mán. eftir burð Geldkýr

Hvanneyri Möðruvellir Stóra Ármót

 

var gerð á 2 kúm með nokkurra 

durtekning var gerð heldur 

virðist breytileikinn ekki vera 

mikill milli kúa. Oft var breytileikinn meiri milli sýna sem voru tekin frá sömu kúnni með 

mismunandi kúa sama 

daginn og var munurinn oftast meiri hjá kúm sem voru um mánuði eða 6 mánuðum frá 

a bent til að breytileikinn í 

hvern dag heldur en í 

(mynd 18). Minnst var 

LÞE eftir 36 daga gerjun en mest 

Munurinn á milli bæja reyndist 

innan bæja var mismikill eftir bæjum, 

mestur var breytileikinn á bæ G en minnstur á bæ C. Hafa skal þó í huga að sýni á hverjum 

t að skýra að hluta til með 

.  

Geldneyti



 
 
 

 

Mynd 18: Munur á metanframleiðslu úr haughússýnum á milli bæja
B:Möðruvellir, C:Stóra-Ármót og D

Meðal metanframleiðsla skítasýn

miðað við aðrar rannsóknir sem könnuðu 

nautgripa. Þar voru meðaltalsgildin 

og 144 ml CH4
 g-1 LÞE (Amon o.fl.,

var einnig oftast hærri heldur en niðurstöður annarra rannsókna 

Niðurstöður annarra rannsókna voru til að mynda 

og 296 ml CH4 g -1 LÞE (Vedrenne

skítur úr kúm á fyrri hluta mjaltaskeiðs

kjarnfóður), framleiddi meira CH

því sem að kom fram í rannsókn Møller, Sommer og Ahring (2004) og ætti ekki að koma á 

óvart þar sem að mjólkandi kýr eru að fá orkumesta fóðrið og nýta það ekki eins vel og 

þær sem að fá orkuminna fóður. Fóðrið fer hrað

því ekki. Þar af leiðandi er meira af gerjunarhæfu lífrænu efni sem bakteríur geta unnið úr 

í mykju mjólkandi kúa heldur en geldkúa. Í rannsókn 

niðurstaðan hins vegar sú að skítur úr kúm

CH4 heldur en skítur úr kúm se
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framleiðslu úr haughússýnum á milli bæja ásamt staðalfrávikum
Ármót og D-H:bæir í Eyjafirði. 

skítasýnanna var 213 ml CH4 g
-1 LÞE sem er töluvert hærra sé 

miðað við aðrar rannsóknir sem könnuðu framleiðslugetu skíts úr ólíkum flokkum 

nautgripa. Þar voru meðaltalsgildin til að mynda 148 ml CH4
 g-1 LÞE (

Amon o.fl., 2007a). Metanframleiðsla úr íslensku 

heldur en niðurstöður annarra rannsókna eða 263 ml CH

Niðurstöður annarra rannsókna voru til að mynda 233 ml (Lehtomäki o.fl.,

LÞE (Vedrenne o.fl., 2008). Niðurstöður rannsóknarinnar

úm á fyrri hluta mjaltaskeiðs sem eru að fá orkumesta fóðrið (gróffóður + 

kjarnfóður), framleiddi meira CH4 en skítur úr geldkúm og geldneytum. Þetta samræmist 

því sem að kom fram í rannsókn Møller, Sommer og Ahring (2004) og ætti ekki að koma á 

óvart þar sem að mjólkandi kýr eru að fá orkumesta fóðrið og nýta það ekki eins vel og 

þær sem að fá orkuminna fóður. Fóðrið fer hraðar í gegnum meltingarveginn og fullmeltist 

því ekki. Þar af leiðandi er meira af gerjunarhæfu lífrænu efni sem bakteríur geta unnið úr 

í mykju mjólkandi kúa heldur en geldkúa. Í rannsókn Amon og félaga (2007

niðurstaðan hins vegar sú að skítur úr kúm sem voru á miðju mjaltaskeiði framleiddi meira 

heldur en skítur úr kúm sem voru á upphafi mjaltaskeiðs eins og fram kemur í töflu 1

til vill skýra það með fóðrun og gæðum fóðurs.  

B C D E F

Bær

 
ásamt staðalfrávikum. A:Hvanneyri, 

LÞE sem er töluvert hærra sé 

skíts úr ólíkum flokkum 

LÞE (Møller o.fl., 2004) 

úr íslensku mykjusýnunum 

eða 263 ml CH4 g
-1 LÞE. 

o.fl., 2007), 234 ml 

2008). Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að 

sem eru að fá orkumesta fóðrið (gróffóður + 

ldkúm og geldneytum. Þetta samræmist 

því sem að kom fram í rannsókn Møller, Sommer og Ahring (2004) og ætti ekki að koma á 

óvart þar sem að mjólkandi kýr eru að fá orkumesta fóðrið og nýta það ekki eins vel og 

ar í gegnum meltingarveginn og fullmeltist 

því ekki. Þar af leiðandi er meira af gerjunarhæfu lífrænu efni sem bakteríur geta unnið úr 

og félaga (2007a) var 

sem voru á miðju mjaltaskeiði framleiddi meira 

eins og fram kemur í töflu 1. 

G H
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Niðurstaða rannsóknarinnar var að metanframleiðsla úr mykusýnum var meiri heldur en úr 

skítasýnum. Gera verður ráð fyrir að talsverð CH4 og CO2 losun hafi átt sér stað í 

haughúsum áður en sýni voru tekin, sökum þess mætti ætla að framleiðslugeta LÞE í 

hreinni mykju ætti að vera minni en í LÞE úr skít sem er safnað strax eftir að hann kemur 

frá gripnum. Líkleg skýring á að þessu er öfugt farið er sú að talsvert af lífrænum úrgangi, 

eins og t.d. moð og hey slæðist ofaní haughús og þessi úrgangur hefur mun meiri 

metanframleiðslugetu en hreinn skítur (Lehtomäki o.fl., 2007). Auk þess sem að 

efnahlutföll í mykju annars vegar og skít hinsvegar eru ekki eins (töflur 7 og 8, sjá síðar) 

og hugsanlega skapar mykjan, sökum þess, betra gerjunarumhverfi en skíturinn fyrir 

metanbakteríur. Gæði mykju til metanvinnslu er og verður trúlega alltaf mjög breytileg 

sem skýrist að mestu af fóðri, fóðurstyrk og fóðurnýtingu. Breytileikinn getur þannig verið 

mikill milli árstíða og jafnvel milli daga. Þar sem að metanframleiðslan er mismikil eftir 

því hvar kýr eru á mjaltarskeiðinu getur ráðstöfun burðartíma einnig haft áhrif á 

framleiðsluna. Geldneytaskítur er auk þess stór hluti af heildarframboðinu og því 

nauðsynlegt að sjá hvort gashæfni hans vikji frá gashæfni kúaskítsins. 

 

Út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar er ekki komist hjá að leiða hugann að því hvað 

valdi að metanframleiðsla sé meiri úr skít íslenskra kúa en erlendra. Þar liggur beinast við 

að skoða fóðursamsetningu, fóðurstyrk og fóðurnýtingu gripa, því staðreyndin er sú að því 

ver sem gripir nýta fóður þeim mun stærri hluti LÞE í mykjunni er gerjanlegur fyrir 

metanbakteríur. Óneitanlega vaknar því sú spurning hvort munurinn liggi í fóðrinu og eða 

hvort íslenskir nautgripir séu að nýta fóðrið ver en erlend kúakyn. Sem aftur vekur upp þá 

spurningu hvort ekki sé þá verið að offóðra íslensku kýrnar og sökum þess sé gashæfni 

mykjunnar meiri hjá þeim. 

5.3 Niðurstöður efnagreininga 

Niðurstöður efnagreininga á skítasýnunum (tafla 7) sýna að þurrefnisinnihald var að 

meðaltali 15%, minnst hjá kúm snemma á mjaltarskeiðinu og um mitt mjaltarskeið en hæst 

hjá geldneytunum. Magn lífræns þurrefnis var reiknað út frá þurrefni og glæðatapi og var 

að meðaltali 12,6%. Heildar köfnunarefni mældist aðeins lægra hjá geldkúm heldur en hjá 

hinum flokkunum. Fosfór var töluvert hærri hjá mjólkandi kúm heldur en hjá þeim geldu 

og geldneytunum, sama var að segja um magnesíum, kalsíum, nikkel og kopar. Hins vegar 

var kalí og títan mun hærra hjá geldneytunum heldur en hjá kúnum. Önnur efni voru í 

svipuðu magni í öllum flokkum. Meðaltöl bæjanna (Hvanneyri, Möðruvellir, Stóra 
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Ármót), þegar flokkarnir eru allir teknir saman má einnig sjá í töflu 7. Munurinn reyndist 

marktækur í öllum tilfellum þegar áhrif milli flokka voru skoðuð nema á glæðitapi, 

natríum, brennisteini, áli og mangan. Munurinn á öllum þeim efnum var hins vegar 

marktækur þegar búsáhrif voru skoðuð nema á natríum. Auk natríums reyndist munurinn 

ekki marktækur hjá NH4-N og títani þegar búsáhrif voru skoðuð.  

 

Meðal þurrefnisinnihald í mykjusýnunum var 7,4%, lægst var það 5,0% en hæst 9,6% 

(tafla 8). Lífrænt þurrefni var að meðaltali 5,9%. Heildar N og NH4-N var svipað hjá 

öllum bæjunum þó skar Hvanneyri (A) sig aðeins úr með hæstu gildin í báðum tilvikum. 

Magn fosfórs og kopars var einnig svipað milli allra bæjanna nema þar var það Stóra 

Ármót (C) sem var með áberandi mest af þessum efnum. Sama var að segja um kalí en þar 

var Hvanneyri (A) sem skar sig úr með töluvert hærra gildi en önnur bú og þar var Stóra 

Ármót (C) einnig svolítið hátt. Töluverður munur var á magni natríums á milli bæja þó 

voru það Hvanneyri (A) og Stóra Ármót (C) sem höfðu mun hærri gildi en hinir bæirnir 

(af Eyjafjarðarsvæðinu) sem voru allir með svipuð gildi, líklegt er að það skýrist af 

staðsetningu bæjanna á landinu en þetta eru þeir tveir bæir þar sem hafrænna áhrifa gætir 

mest. Það sama má sjá á styrk nikkel. Önnur efni voru í svipuðum styrk á bæjunum nema 

styrkur títans og sinks virtist vera mjög breytilegur milli bæja og þar var það Stóra Ármót 

(C) sem skar sig mest úr með hæstu gildin. Út frá þessum niðurstöðum sést að það voru 

þeir tveir bæir sem ekki eru á Eyjafjarðarsvæðinu sem voru að skera sig mest úr sem gefur 

til kynna að munur getur verið töluverður milli svæða. 

 

Þegar fylgni metanframleiðslu við efnainnihald skíts/mykju var skoðuð mældist frekar lág 

fylgni í flestum tilfellum milli metanframleiðslu og efnainnihalds skítasýnanna (tafla 7) 

sem sýnir veikt samband á milli þessara þátta. Nokkuð sterkt samband mældist þó á milli 

metanframleiðslu og kalsíums, zinks og kopars. Marktæk fylgni var jákvæð í öllum 

tilfellum nema við þurrefni, LÞE og títan. Í haughússýnunum var munurinn einungis 

marktækur hjá þremur efnum þ.e. fosfór, kopar og zink og hjá þeim mældist fylgnin 

miðlungs sterk og ávallt neikvæð. Vaxandi styrkur þessara efna í mykjunni leiðir því til 

minni metanframleiðslu sem er öfugt við það sem að fannst í skítnum (töflur 7 og 8).    
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Tafla 7: Efnagreiningar á skíta (faeces) sýnum úr kúm og geldneytum 
  Flokkar Bær mt1   Flokkaáhrif Búsáhrif Fylgni við CH4 
  Kýr 1 

mán eftir 
burð 

Kýr 6 
mán  

eftir burð Geldkýr2 Geldneyti Hv Mö St. Ár 
Vegið  

mt St.frv. F gildi3 St.frv. F gildi3 r F gildi3 
Þurrefni (%) 14,1 14,1 15,8 16,2 13,6 15,6 16,0 15,0 2,0 0,029 2,0 0,006 -0,33 0,027 
Lífrænt þurrefni, LÞE (%) 12,0 11,9 13,4 13,5 11,7 13,2 13,2 12,6 1,5 0,02 1,6 0,014 -0,36        0,017 
Glæðitap (% ÞE) 85,5 84,2 84,8 83,6 85,8 84,7 82,5 84,5 1,8 E.M 1,5 <,0001 E.M 
Heildar N (Kjeldahl) (% ÞE) 3,4 3,2 2,6 3,2 3,4 2,9 3,3 3,2 0,4 0,005 0,5 0,012 0,41 0,006 
Ammoníum-N (% ÞE) 0,4 0,4 0,4 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 <,0001 0,2 E.M E.M 
Fosfór P (g/kg ÞE) 14,7 16,5 8,6 10,3 9,1 12,6 18,2 12,9 3,9 0,0002 3,4 <,0001 0,49 <0,001 
Kalíum K (g/kg ÞE) 6,8 6,2 8,7 14,9 6,4 12,1 9,1 9,2 3,9 <,0001 4,8 0,01 E.M 
Járn Fe (g/kg ÞE) 1,1 1,1 0,9 1,3 1,0 0,9 1,5 1,1 0,3 0,059 0,3 <,0001 E.M 
Kalsíum Ca (g/kg ÞE) 22,7 24,6 9,9 14,0 16,4 14,0 27,3 18,5 5,7 <,0001 6,3 <,0001 0,69 <0,001 
Magnesíum Mg (g/kg ÞE) 12,6 12,5 8,0 7,9 12,5 9,4 9,1 10,4 3,4 0,001 3,5 0,032 0,37 0,014 
Natríum Na (g/kg ÞE) 1,8 1,9 1,8 2,1 1,9 1,8 1,9 1,9 1,8 E.M 1,7 E.M E.M 
Brennisteinn S (g/kg ÞE) 4,6 4,6 3,9 4,5 4,5 4,8 4,0 4,5 0,7 E.M 0,6 0,016 E.M 
Áluminíum Al (g/kg ÞE) 0,5 0,5 0,4 0,6 0,4 0,4 0,8 0,5 0,2 E.M 0,1 <,0001 0,32 0,032 
Mangan Mn (g/kg ÞE) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,3 0,4 0,1 E.M 0,1 <,0001 E.M 
Zink Zn (mg/kg ÞE) 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,0 <,0001 0,1 0,002 0,72 <0,001 
Kopar Cu (mg/kg ÞE) 63,8 63,8 30,4 40,6 49,0 37,6 72,8 51,4 13,8 <,0001 14,2 <,0001 0,74 <0,001 
Nikkel Ni (mg/kg ÞE) 9,5 9,9 5,9 7,8 8,5 5,7 12,3 8,5 3,0 0,019 1,8 <,0001 0,57 <0,001 
Títan  Ti (mg/kg ÞE) 28,3 28,0 80,6 80,3 48,1 53,5 54,9 51,9 19,3 <,0001 32,7 E.M -0,55 <0,001 

1) Hv: Hvanneyri, Mö: Möðruvellir, St.Ár: Stóra Ármót, 2) Einungis á Mö og Hv 3) EM: ekki marktækur munur á milli meðaltala
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Tafla 8: Efnagreiningar úr haughússýnum frá 8 kúabúum 
  Bær       Fylgni við CH4 
  

A B C D E F G H Mt. St.frv. F gildi r 
              

F   gildi 
Þurrefni (%) 5,0 9,6 7,1 8,1 6,6 5,5 8,7 8,4 7,4 0,7 0,0426 EM 
Lífrænt þurrefni, LÞE (%) 3,9 7,7 5,2 6,6 5,4 4,4 7,0 6,7 5,9 0,4 0,05 EM 
Glæðitap (% ÞE) 77,0 80,7 73,6 80,9 81,2 80,6 80,4 79,7 79,3 0,5 0,0002 EM 
Heildar N (Kjeldahl) (% ÞE) 6,9 4,6 6,4 5,5 4,6 4,2 5,4 4,9 5,3 0,3 0,001 EM 
Ammoníum-N (% ÞE) 4,2 2,2 3,6 3,0 2,5 2,1 2,9 2,9 2,9 0,3 0,0012 EM 
Fosfór P (g/kg ÞE) 10,2 12,5 17,4 8,9 12,8 12,6 10,0 11,3 11,9 0,7 0,0001 -0,65 <0,001 
Kalíum K (g/kg ÞE) 62,4 37,4 50,1 38,5 32,4 41,6 43,4 44,9 43,8 2,3 0,0003 EM 
Járn Fe (g/kg ÞE) 1,6 2,2 3,2 0,9 1,3 1,4 1,9 1,5 1,7 0,2 0,0006 EM 
Kalsíum Ca (g/kg ÞE) 16,9 13,0 25,6 15,8 21,8 17,3 11,4 15,3 17,1 0,7 <,0001 EM 
Magnesíum Mg (g/kg ÞE) 12,0 9,4 10,1 14,1 10,3 10,5 9,6 9,6 10,7 0,3 <,0001 EM 
Natríum Na (g/kg ÞE) 12,0 3,5 7,4 4,5 4,1 3,9 4,2 3,8 5,4 0,5 <,0001 EM 
Brennisteinn S (g/kg ÞE) 7,2 6,6 7,1 6,9 5,9 5,5 7,1 6,5 6,6 0,2 0,0015 EM 
Aluminíum Al (g/kg ÞE) 0,7 0,6 1,4 0,3 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 0,0 <,0001 EM 
Mangan Mn (g/kg ÞE) 0,5 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 <,0001 EM 
Klóríð (% ÞE) 3,4 1,8 2,7 1,7 1,7 1,9 2,1 2,3 2,2 0,1 <,0001 EM 
Kopar Cu (mg/kg ÞE) 49,5 44,0 72,0 50,5 39,0 56,0 40,0 38,0 48,6 1,1 <,0001 -0,55 0,029 
Molybden  Mo (mg/kg ÞE) 2,0 1,6 1,3 4,2 2,0 1,3 1,2 1,1 1,8 0,1 <,0001 EM 
Nikkel Ni (mg/kg ÞE) 8,1 6,0 11,5 6,0 5,7 5,7 5,8 6,8 6,9 0,4 <,0001 EM 
Títan  Ti (mg/kg ÞE) 90,5 100,5 225,0 34,5 43,0 74,0 110,0 92,5 96,3 7,1 <,0001 EM 
Zink Zn (mg/kg ÞE) 190,0 185,0 260,0 190,0 215,0 220,0 140,0 135,0 191,9 6,2 <,0001 -0,61 0,013 

EM: ekki marktækur munur á milli meðaltala
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Þau efni sem mældust ekki (þ.e. voru undir mælanlegum mörkum með þeim aðferðum 

sem notaðar voru) í neinu mykjusýnanna (tafla 9) voru Vanadin(V), Wolfram (W), 

Antímon (Sb), kvikasilfur (Hg) og Silfur (Ag). Hjá sýnum beint frá kúnum (tafla 10) voru 

það efnin V og W sem mældist ekki í neinu sýnanna.  

Tafla 9: Efni sem mældust einungis í hluta mykjusýnanna 
 Mælanlegt í Bær1) Magn 
 fjöldi 

sýna 
% 

sýna 
A B C D E F G H mt 

Bór B (mg/kg ÞE) 9 56,3 2 1 2 2 2 * * * 29,7 

Kobolt Co (mg/kg ÞE) 6 37,5 2 * 2 2 * * * * 3,2 

Selen  Se (mg/kg ÞE) 3 18,8 * * 1 * * 2 * * 1,3 

Blý  Pb (mg/kg ÞE) 5 31,3 * * 2 2 1 * * * 1,5 

Kadmíum  Cd (mg/kg ÞE) 9 56,3 2 * 2 2 1 2 * * 0,1 

Króm Cr (mg/kg ÞE)   8 50,0 1 2 2 * 1 * 1 1 3,1 
1) * =  ekki mælanlegt í sýni, 1= mældist í öðru sýninu á bænum,  2 = mældist í báðum sýnunum á bænum 

 

Tafla 10: Efni sem mældust einungis í hluta skítasýnanna 

 
Mælanlegt í Sýni úr: Magn 

 
fjöldi 
sýna 

% sýna kýr 1 mán 
eftir burð 

kýr 6 mán 
eftir burð 

geldkýr geldneyti mt 

Bór B (mg/kg ÞE) 1 2,3 1 * * * 24 

Klóríð (% ÞE) 32 72,7 11 10 2 9 0,6 

Kobolt Co (mg/kg ÞE) 23 52,3 10 10 * 3 3,6 

Molybden  Mo (mg/kg ÞE)          35 79,5 12 12 1 10 1,7 

Selen  Se (mg/kg ÞE)    4 9,1 2 1 1 * 1,2 
1) * =  ekki mælanlegt í sýni, 1= mældist í öðru sýninu á bænum,  2 = mældist í báðum sýnunum á bænum 

Þegar niðurstöður efnagreininganna á skíta- og mykjusýnum voru bornar saman við aðrar 

niðurstöður (tafla 11) var munurinn mismikill, í sumum tilfellum var efnainnihald mykju 

mjög svipað niðurstöðum þessarar rannsóknar en í öðrum munaði töluverðu og munaði þá 

mestu í magni heildar N og NH4-N. Vert er þó að benda á að þurrefnisinnihald var svolítið 

mismunandi eða frá 6% og upp í 9,3%. Í lituðu hlutum töflunnar má annars vegar sjá 

niðurstöður tveggja rannsókna þar sem að efnagreiningar á hefðbundinni kúamykju og 

síðan eftir að hún hefur verið gastæmd var skoðuð. Þar sést eins og Birkmose (2000) benti 

á að þurrefnisinnihald minnkar, heildar N helst svipað, magn NH4-N eykst og pH hækkar. 

Hins vegar sjást niðurstöður efnagreininga á kúa- og svínamykju hvorri fyrir sig og síðan 

þegar þeim hefur verið blandað saman og sá lífmassi gastæmdur. Ef bornar eru saman 

mælingar þessarar rannsóknar og mælingar Þóroddar Sveinssonar (2009, óbirtar 

niðurstöður) eru niðurstöður nánast samhljóða nema þurrefni er heldur hærra hér. Þessar 
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mælingar staðfesta niðurstöður Þóroddar Sveinssonar (2009) að efnastyrkur í íslenskri 

mykju hefur aukist verulega miðað við eldri mælingar.  
 
Tafla 11: Efnainnihald kúamykju og kúaskíts, niðurstöður ýmissa rannsókna 
 

ÞE % 

Heildar N NH4-N P K 

pH kg/t 
g/kg 
ÞE kg/t 

g/kg 
ÞE kg/t 

g/kg 
ÞE kg/t 

g/kg 
ÞE 

Kúamykjaa 7,4 3,9 52,7 2,1 28,4 0,9 11,9 3,2 43,8 
 

Kúamykjab 6,2 3,5 56,5 1,9 30,6 0,7 11,3 2,7 43,5 
 

Kúamykjac 5,7 3,1 54,4 1,7 29,8 0,6 10,5 2,2 38,6 7,9 
Kúamykjad 7,0 4,2 60,0 2,2 31,4 0,8 11,4 3,0 42,9 

 
Kúamykjae 12,2 5,2 42,6 1,0 8,2 2,9 23,8  
Kúamykjaf 9,3 3,2 34,4 1,6 17,2 0,7 7,5 2,5 26,9 6,7 
Gastæmd 
kúamykja f 

8,5 3,2 37,6 1,9 22,4 0,9 10,6 2,8 32,9 7,4 

Kúamykjag 7,5 3,9 52 2,4 32 0,9 12 3,5 47 6,9 
Gastæmd 
kúamykjag 

4,8 4,4 92 3,5 73 1,0 21 2,3 48 7,6 

Kúamykjah 6,0 5,0 83,3 2,8 46,7 0,8 13,3 3,5 58,3 6,5 
Svínamykjah 4,0 5,0 125,0 3,8 95,0 1,0 25,0 2 50,0 7 
Gastæmd mykja 
(svína og kúa)h 

2,8 5,0 178,6 4,0 142,9 0,9 32,1 2,8 100,0 7,5 

Kúaskítura 15,0 4,7 31,3 0,8 5,3 1,9 12,9 1,4 9,2 
 

Kúaskíture 17,4 4,7 27,0   1,5 8,6 0,9 5,3  
Kúaskíturi 18,1 4,8 26,5 1,3* 7,2* 1,5 8,3 3,9 21,5 7,8 
Kúaskíturj 15,6 1,8 11,5 0,07 0,4 2,4 15,4 

  
7,8 

*NH3 og NH4 saman 
a) (Niðurstöður þessa verkefnis) 
b) (Þóroddur Sveinsson, 2009, óbirtar niðurstöður) 
c) (Sørensen & Birkmose, 2002) 
d) (Møller, o.fl., 2007) 
e) (Van Horn, Wilkie, Powers & Nordstedt, 1994) 
f) (Birkmose, 2001) 
g) (Birkmose, 2008) 
h) (Birkmose, 2000) 
i) (Sommer & Hutchings, 2001) 
j) (Alvarez, Villca & Lidén, 2006) 

 

Efnamagn kúaskíts getur verið mjög breytilegt eins og kemur fram í töflu 11. Kúaskítur úr 

kúm á hásléttum Bólivíu (Alvares, Villca & Lidén, 2006) er áberandi efnisrýr sem sýnir 

hvað fóðurstyrkur hefur mikil áhrif á efnamagnið. Tekið er fram í rannsókn Alvares, 

Villca og Lidén (2006) að þeir voru að mæla mun minna N heldur en aðrar rannsóknir sem 

að þeir báru sig við. Telja þeir að það skýrist einna helst á fóður aðstæðum hálendisins. 

Lítið magn NH4-N má einnig trúlega skýra með fóðrinu auk þess sem að það tapast fljótt 

sökum þess hve vindasamt er þarna og rakastig lágt. Munurinn á magni N í skít hjá 

Holstein kúm (Van Horn, Wilkie, Powers & Nordstedt, 1994) og þeim íslensku var hins 

vegar ekki mikill en innihald P og K var töluvert hærri hjá þeim íslensku. Skýrist það 

sennilega að stórum hluta af ólíku efnainnihaldi fóðurs á milli landa.  
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Metan framleiðslugeta lífmassa getur verið mismunandi eftir efnainnihaldi hans. Møller 

(2007) nefnir til að mynda að ef styrkur ammóníum (NH4) fer yfir ákveðin mörk getur það 

virkað hindrandi á gerjunarferilinn. Leiðir það til þess að orku ávinningurinn verður minni. 

Í rannsókn Alvarez og samstarfsfélaga (2006) mældist innihald köfnunarefnis (N) í kúaskít 

sem dæmi mjög lágt, styrkurinn var lægri heldur en lágmarks þörf (0,6%) metanbaktería. 

Vegna þessa er hugsanlegt að gasframleiðsla hafi verið takmörkuð og að þetta hafi verið 

ein ástæða þess að lífgasframleiðslan mældist svona lág hjá þeim (49,57 -131,33 l CH4 kg -

1 LÞE við 35°C). Sennileg skýring er líka að nautgripirnir eru á lélegri beit og að grasið er 

með lágan meltanleika. Of mikið af N leiðir hins vegar til myndunar ammóníaks (NH3) 

sem getur valdið hindrun á frumuvexti og leitt til þess að það hægist verulega á metan 

framleiðslu. Hún gæti einnig stoppað alveg. Gæði LÞE í mykjunni skipta einnig miklu 

varðandi gashæfnina (Alvarez o.fl., 2006). Í lífmassa sem á að nota til metanframleiðslu 

getur verið gott að vita hversu mikið lífrænt N breytist í NH4. Ein ástæðan er sú að aukið 

magn af NH4 endurspeglar að hvaða leyti áburðargildið hækkar með því að gastæma 

búfjáráburð. Önnur ástæða er að NH4 skiptir miklu máli hvað varðar hindranir í 

líffræðilegum ferlum. Ef mögulegt væri að fylgjast með styrk NH4 í ferlinum væri hægt að 

meta mun betur áhrif þess að bæta út í ferlið prótein ríku hráefni. Gæti þetta leitt til betri 

stjórnunnar á ferlinum og þannig meiri árangurs orkulega séð (Møller, 2006). 

5.4 Magn vinnanlegrar kúamykju í Eyjafirði  

Heildarfjöldi kúa í Eyjafirði, ef miðað var við bæi sem höfðu 20 kýr eða fleiri var 

samkvæmt forðagæsluskýrslu 2006-2007 4.553. Heildarfjöldi geldneyta og kálfa á þessum 

sömu bæjum var 6.282. Í heildina voru þetta því 10.835 gripir og samkvæmt 

kýreiningunni 7.788 gripir sem deilist niður á 98 bæi. Samanlagt var stærð haughúsa á 

svæðinu 82.055 m3. Sé miðað við að þessar geymslur fyllist gerir það 89.579 tonn af 

mykju. Erfitt getur þó reynst að miða magn mykju út frá stærð haughúsa þar sem að á 

sumum bæjum fyllast haughús ekki við ársframleiðsluna en á öðrum stöðum, sem er 

algengara, þarf að losa oftar en einu sinni á ári. Þegar magn mykju var hins vegar reiknað 

út frá áætluðu magni fóðurs og meltanleika þess fékkst að heildarmykjumagnið væri 

139.326 tonn á ári (tafla 12) ef miðað var við að þurrefnisinnihald mykju væri 7%, 

meltanleiki gróffóðurs 70% og meltanleiki kjarnfóðurs og korns 85%. Út frá því fékkst að 

heildar magn LÞE væru 8.290 tonn. Þó að það sé eins með þessar niðurstöðutölur og ef 

miðað er við haughússtærðirnar, að það séu óvissuþættir til staðar sem geta skekkt 
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nákvæmni útkomunnar var engu að síður ákveðið að nota þessar tölur. Óvissuþættirnir 

geta meðal annars verið nýting á fóðri (er óþekkt) og fóðri sem ekki er gefið vegna 

skemmda og því þess vegna fargað, gæði upplýsinga um magn fóðurs og það magn mykju 

sem hlýst af kjarnfóðurgjöf yfir beitartímann, þar sem það magn hefur ekki verið dregið 

frá ársgjöfinni. Miðað við að heildarmykjumagn sem fellur til á svæðinu sé 139.326 tonn á 

ári (8,5 mánuðir) má áætla að um 17,8 tonn (16,3 m3) af skít komi frá hverri kýreininigu 

árlega, sem gerir þá um 70 kg á dag. Er það svipað magn og Ragnar Bjarni Jónsson (2007) 

reiknaði með að mjólkurkýr gæfi frá sér á dag en töluvert meira heldur en Birna S. 

Hallsdóttir og Björn H. Halldórsson (1998) notuðu í sína útreikninga og gefið er upp í 

Handbók bænda 2008 (Bændasamtök Íslands, 2008). Ragnar Bjarni Jónsson (2007) fékk 

að heildarmykjumagn á ári væri tæp 207 þúsund tonn á Eyjarfjarðarsvæðinu sem er 

talsvert meira en fékkst úr niðurstöðum þessa verkefnis. Skýrist það einkum af 

gripafjöldanum sem var mun minni hér.   

 

Gróffóðurmagn kúabúa var fengið úr forðagæsluskýrslum og reiknað með að allt það 

fóður nýtist til metanvinnslunnar, líka það sem nýtt er í sauðfé og hross en það er mjög 

lítill hluti af heildarfóðrinu og einnig það sem er skemmt og hefði annars verið fargað. 

Heildarstærð ræktaðs lands á bak við framleiðsluna er 4.922 ha ef einungis er miðað við 

ræktanlegt land á jörðum kúabúanna. Meðalmykjumagn af ha er þá 28,3 t eða 1,7 t LÞE. 

Það er þó vitað að margir heyja víðar en á sínum jörðum og er ha fjöldinn því trúlega 

vanmetin hér.    

Tafla 12: Magn fóðurs og mykju á ársgrundvelli 

1) ME = Meltanlegt þurrefni 
 

5.4.1 Möguleg heildar metanframleiðsla úr mykju í Eyjafirði 
Miðað við fóðurmagn og meltanleika fóðurs falla til rúmlega 139 þúsund tonn af mykju á 

svæðinu á ári sem samsvarar 8.290 tonnum af LÞE (tafla 12). Sé miðað við meðal 

metanframleiðslu mykju úr haughúsum samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar (tafla 6), 

263 ml CH4 g
-1 LÞE, þá ætti möguleg heildar metanframleiðsla á ári að vera 2.183.834 m3 

eða 15,7 m3 úr tonni af mykju með 7% þurrefni. Út frá þessu ætti að vera hægt að fá 1,1 

Fóðurtegund Magn 
Kg 

ÞE/m3 
Fóður       
t ÞE 

ME1    

% 
Mykja    
t ÞE 

Mykja á ári 
(7% ÞE) t t LÞE 

Þurrhey 29.805 m3 115 3.428 70 1.028 14.690 874 
Vothey 138.640 m3 180 24.955 70 7.487 106.951 6.364 
Kjarnfóður (88% ÞE) 8.193 t 

 
7.210 85 1.081 15.450 919 

Korn (85% ÞE) 1.227 t 
 

1.043 85 156 2.235 133 
Samtals   36.636 

 
9.752 139.326 8.290 
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m3 af metani á dag frá kýreiningu ef miðað er við að hver kýreining láti frá sér 70 kg af 

skít daglega. Oft er miðað við að stórgripaeining (500 kg) gefi af sér 1,1 m3 af lífgasi á dag 

(Mitterleitner, 2000; Birna S. Hallsdóttir & Björn H. Halldórsson, 1998; Ragnar Bjarni 

Jónsson, 2007). Ef miðað er við að innihald CH4 sé 60%, væri metanframleiðslan 0,66 m3 

frá hverri stórgripaeiningu sem er minna en útreikningar hér gefa til kynna. Ef 

ársframleiðslan að magninu til er borin saman við ársframleiðslu miðlægra virkjana í 

Danmörku samkvæmt samantekt Seadi (2000a) kemur í ljós að framleiðslan geti verið 

sambærileg við margar virkjanir þar þó sumar framleiði meira og aðrar minna (0,3-5,7 

milljónir Nm3 af lífgasi á ári).  

5.5 Orkunotkun vegna flutninga á mykju 

Þegar gengið er út frá því að staðsetning virkjunarinnar sé á Þveráreyrum þá eru 84% 

bæjanna og 88% mykjunnar í innan við 50 km fjarlægð frá virkjunarstað. Flestir bæirnir, 

29%, og stærstur hluti mykjunnar, 30%, er í 10-20 km fjarlægð (tafla 13). Í töflunni má 

einnig sjá hversu margir lítrar af díselolíu færu í flutning á mykjunni (eldsneytiseyðsla). Er 

þá miðað við að mykjan (með 7% þurrefni) sé flutt í virkjunina og síðan aftur gastæmd 

heim á býlin. Heildar eldsneytiseyðslan sem færi í flutning mykjunnar á ári væru því 

119.384 lítrar af díselolíu. Hafa ber þó í huga að eldsneytiseyðsla getur verið töluvert 

breytileg miðað við akstur og akstursskilyrði. 

Tafla 13: Magn mykju og fjöldi bæja í ákveðnum radíus (km) frá virkjunarstað 

Fjarlægð frá Fjöldi Mykja Uppsafnað % Eldsneytis- CH4 Bensín- Dísel- 
virkjun km bæja (t) Bæir mykja eyðsla l Nm3 jafngildi l jafngildi l 
≤ 10  11 17.714 11 13 3.174 317.985 343.424 311.625 

10-20 28 42.502 40 43 19.778 657.702 710.318 644.548 

20-30 20 30.671 60 65 23.536 462.396 499.388 453.148 

30-40 13 16.471 73 77 17.990 219.491 237.050 215.101 

40-50 10 14.863 84 88 20.371 232.039 250.603 227.399 

50-60 5 6.985 89 93 12.702 112.164 121.137 109.921 

60-71 11 10.436 100 100 21.833 182.056 196.621 178.415 

 
98 139.642 

  
119.384 2.183.834 2.358.541 2.140.158 

Heildar metanframleiðsla á svæðinu 2.183.834 Nm3 samsvarar 2.358.541 lítrum af bensíni 

eða 2.140.158 lítrum af díselolíu sé miðað við að úr einum rúmmetra af CH4 fáist sem 

nemur 1,08 l af bensíni eða 0,98 l af díselolíu. Orkan sem færi í flutninga væri því 

hlutfallslega lítil miðað við það orkumagn sem hægt væri að framleiða úr mykjunni eða 

5,6% að jafnaði sé miðað við díselolíu. Á mynd 19 má sjá orkuhlutfallið af heildar 

metanorkunni sem hægt er að framleiða úr mykjunni í Eyjafirði sem færi í flutninga. Þetta 



 
 
 

 

hlutfall eykst eftir því sem lengra er að sækja mykjuna og flytja 

svæði sem er lengst í burtu 60

Mynd 19: Áhrif fjarlægðar á milli mykjugeymslna og virkjunarstaðar í Eyjafirði
metanorkunni sem hægt er að framleiða úr mykju og sem færi í flutninga

 
Mykja með lágt þurrefnisinnihald

lífmassanum verða meir og meir 

býlis verður meiri. Það þyrfti því að kanna hversu langt væri hægt að sækja mykju

en flutningskostnaður færi að verða óhagstæður.

niðurstaðan sú að orkujafnvægið varð 

200 km. Auk þess þyrfti að k

en metanframleiðsla á tonn

& Tejero, 2007). Einnig e

mykju yrði breytt þannig að komið yrði í veg fyrir að spillivatn rynni í 

að hlandi yrði safnað í sérstakar hlandþ

og orkukostnaður vegna flutninga nánast helmingast.

flutning gassins frá virkjun að áfyllingastöð með í myndina.

þjappað á kúta sem flytja þyrfti 

áfyllingastöð. Vegna flutnings 

staðsett sem næst þéttbýli (áfyllingastöð).

 

Í flutningana fara því sem nemur 131

gefnar forsendur. Orkuna sem eftir væri þegar búi
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eftir því sem lengra er að sækja mykjuna og flytja á virkjunarstað. Á því 

svæði sem er lengst í burtu 60-71 km, er hlutfallið komið upp í rúmlega 

Áhrif fjarlægðar á milli mykjugeymslna og virkjunarstaðar í Eyjafirði á h
metanorkunni sem hægt er að framleiða úr mykju og sem færi í flutninga. 

Mykja með lágt þurrefnisinnihald hefur lága lífgasframleiðslu getu og flutningar á 

lífmassanum verða meir og meir orkukrefjandi eftir því sem fjarlægðin milli vi

Það þyrfti því að kanna hversu langt væri hægt að sækja mykju

en flutningskostnaður færi að verða óhagstæður. Hjá Berglund og Börjesson (2006) var 

niðurstaðan sú að orkujafnvægið varð neikvætt þegar flutningsvegalengd á mykju

Auk þess þyrfti að kanna hvort hagkvæmara yrði að þykkja mykju

á tonn eykst í réttu hlutfalli við þykkingu (Rico, J.L,

Einnig er líklegt að haughúsum á þeim bæjum sem

breytt þannig að komið yrði í veg fyrir að spillivatn rynni í 

safnað í sérstakar hlandþrær. Við það myndi þurrefni mykjunnar tvöfaldast 

flutninga nánast helmingast. Nauðsynlegt er einnig að taka 

g gassins frá virkjun að áfyllingastöð með í myndina. Gasinu

þjappað á kúta sem flytja þyrfti á áfyllingarstöð eða lagðar yrðu gasleiðslu

na flutnings eða þá lagningu gasleiðslna er nauðsynlegt að

(áfyllingastöð).  

því sem nemur 131.566 l af bensíni eða 119.384 l af díselolíu

sem eftir væri þegar búið væri að draga frá þá orku sem færi

rúmlega 2.600 bíla ef miðað er við að bensínnotkun

Fjarlægð frá virkjunarstað (km)

á virkjunarstað. Á því 

 12%.  

 
á hlutfall orku af heildar 

hefur lága lífgasframleiðslu getu og flutningar á 

eftir því sem fjarlægðin milli virkjunar og 

Það þyrfti því að kanna hversu langt væri hægt að sækja mykjuna áður 

Hjá Berglund og Börjesson (2006) var 

neikvætt þegar flutningsvegalengd á mykju fór yfir 

mykju fyrir flutninga, 

J.L, García, Rico, C 

þeim bæjum sem myndu gastæma 

breytt þannig að komið yrði í veg fyrir að spillivatn rynni í haughúsin og eða 

mykjunnar tvöfaldast 

Nauðsynlegt er einnig að taka 

Gasinu yrði annað hvort 

gasleiðslur frá virkjun að 

nauðsynlegt að virkjun sé 

384 l af díselolíu miðað við 

ð væri að draga frá þá orku sem færi í 

f miðað er við að bensínnotkun sé 0,085 l 
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km-1 og að akstur sé 10.000 km á ári. Reikna má með að hér á landi væri hagkvæmara að 

nýta aðra endurnýjanlega orkugjafa eins og jarðvarmaorku og eða raforku til að knýja allt 

ferli virkjunarinnar í stað þess að nýta þá orku (gas) sem yrði framleidd í virkjuninni. 

Ástæða þess er að jarðvarmaorka og raforka er ódýrari orka en gasið úr lífmassanum og 

nýtingin á þessum orkugjöfum einnig betri. Það er auk þess kostur að geta nýtt alla orku 

virkjunarinnar í framleiðslu CH4 því þá er meira magn sem hægt er að nýta sem eldsneyti í 

stað jarðefnaeldsneytis, sem hefur sína umhverfislegu kosti. Í rannsókn Berglund og 

Börjesson (2006) kom fram að orkuþörf virkjunar væri yfirleitt um 25-40% af heildar 

framleiðslugetunni, er þar tekin með orkan sem þarf í vinnsluna (hiti og rafmagn), í 

flutninga hráefnis til og frá virkjun, í meðhöndlun hráefnis og í dreifingu á áburðinum. 

Orkuþörfin réðist að miklum hluta af því hvers konar hráefni var verið að nýta í vinnsluna 

því niðurbrotshraði efna og hversu mikið fæst af lífgasi ræður miklu um hversu mikla orku 

þarf í ferlið. Við gerjun á úrgangs feiti (grease separator sludge) var orkuþörf vinnslunnar 

til að mynda 8% af heildarframleiðslugetu feitisins. Við gerjun á mykju var hún hins vegar 

26-28%.  

5.6 Ræktun orkujurta til metanvinnslu með mykju 

Erlendis er í síauknum mæli farið að rækta orkujurtir til metanframleiðslu með 

búfjáráburði. Helstu jurtir sem nýta mætti hér á landi til metanframleiðslu með mykju eru 

hálmur og fjölær grös (t.d. vallarfoxgras, vallarsveifgras, háliðagras og vallarrýgresi). Líkt 

og með fóðurgrös verður að verka grösin til að koma í veg fyrir kolefnistap en  

verkunaraðferð yrði að skoða út frá kostnaði (Þóroddur Sveinsson og Jónatan 

Hermansson, 2010). Hvort hagkvæmt sé að rækta orkujurtir (túnrækt) á 

Eyjafjarðarsvæðinu til að auka gasframleiðslu miðlægrar stöðvar er ekki ljóst en gerðir 

voru útreikningar á ræktunarþörf orkujurta á svæðinu miðað við þá aukningu á LÞE í 

massanum sem fengist úr orkujurtum. Á mynd 20 má sjá hvernig ræktunarþörf og heildar 

framleiðsla LÞE á ári eykst með auknu hlutfalli orkujurta. Ef hlutur LÞE í ferlinu yrði til 

að mynda aukið um 20% með orkujurtum þyrfti að rækta orkujurtir á 549 ha lands sem 

þýðir að hvert bú yrði að rækta að meðaltali um 5,6 ha af orkujurtum sem yrði þá um 10% 

af heildarræktun búanna. Þessi viðbót orkujurta saman við mykjuna myndi auka 

metanframleiðsluna um u.þ.b. 25%. Það er þó vert að hafa í huga að aukning í 

metanframleiðslu fer einnig eftir hvernig jurtum er bætt í ferlið. Þær jurtir sem að gefa 

mestu metanframleiðsluna einar og sér auka framleiðsluna ekki endilega mest þegar búið 

er að blanda þeim saman við mykju, eins og kom fram í rannsókn Lehtomäki, Huttunen og 
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Rintala (2007). Þær jurtir sem að henta best til að auka framleiðslu CH4 í samgerjun með 

mykju eru þær sem að innihalda mikið C í hlutfalli við N og hækka þannig C/N hlutfallið í 

ferlinu og auðmeltanleg kolvetni (sykrur og sellulósi). Hjá Lehtomäki og félögum (2007) 

kom einnig fram að hagstætt væri að blanda orkuurtum, allt upp að 30-40% aukningu í 

LÞE, með í mykjuna til að auka gasframleiðsluna. Eflaust má deila um kosti og galla þess 

að nýta land í það að rækta orkujurtir beint í gasvinnslu sem væri að öðrum kosti hægt að 

nýta sem fóður. Hugsanlega er þó einnig eitthvað um ónýtt land þar sem mögulegt væri að 

rækta orkujurtir þá væri í raun ekki verið að minnka það landssvæði sem að er nú þegar 

nýtt til ræktunar á fóðri.  

 
Mynd 20: Aukning LÞE og ræktunar miðað við aukið hlutfall orkuplantna í lífgasframleiðslu 

Algengt er að gerjunartími virkjana, í Þýskalandi til að mynda, sem setja orkujurtir með 

mykju og lífrænum úrgangi í ferlið sé 60-90 dagar. Ástæða þess að gerjunartíminn er 

svona langur er að virkjanir sem að nýta orkujurtir með í ferlið vinna með frekar lítinn 

flæðihraða vegna þess að trefjar eru brotnar niður tiltölulega hægt  (Weiland, 2006). 

Gerjunartíminn fer þó mikið eftir niðurbrotseiginleikum orkujurtanna sem er mjög 

breytilegur t.d. lækkar niðurbrotshraði grasa með vaxandi þroskastigi. Það magn CH4 sem 

fæst úr orkuplöntum fer eftir lífrænu efnasamsetningu þeirra. Heppilegast virðist t.d. að slá 

gras sem nýta á til gasframleiðslu rétt við skrið, áður en trénun (lignification) byrjar að 

ráði, bæði hvað varðar næringarefni og áhrif fyrsta sláttar á annan og þriðja slátt (Amon 

o.fl., 2007b). Þar sem búfjáráburður hefur frekar litla gashæfni, miðað við annan lífrænan 
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úrgang, en er þó nauðsynlegur til að halda réttum stöðugleika í ferlinu eru flestar 

gasvinnslur með einhverskonar samgerjun. Nýting annars lífræns úrgangs með mykju fer 

þó til að mynda minnkandi í Þýskalandi því reglur varðandi hreinlæti og hringrás 

næringarefna eru að verða strangari og lagalegt umhverfi allt miklu flóknara. Gerir það 

efnahagslega afkomu erfiðari því þá fæst ekki móttökugjald fyrir annan lífrænan úrgang 

og gasmagnið sem myndast minnkar. Sökum þessa er ræktun á orkujurtum sem nýta má 

beint í virkjun hratt vaxandi markaður (Weiland, 2006).  
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6. Ályktanir  
Ljóst er að breytileikinn í metanframleiðslugetu kúamykju getur verið umtalsverður sem 

skýrist einkum á hve efnainnihald mykjunnar er breytilegt. Kúamykja er breytileg milli 

bæja, landssvæða og landa. Skýringuna á þessum breytileika má rekja til margra þátta s.s. 

fóðurs og fóðrunar. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að gæði íslenskrar kúamykju til 

metanframleiðslu er nokkuð mikil miðað við mykju annarra kúakynja. Metanframleiðsla á 

hvert g LÞE mældist yfirleitt hærri hér, hvort sem um var að ræða mykju eða skít, heldur 

en í þeim erlendu rannsóknum sem skoðaðar voru til samanburðar. Þessar niðurstöður 

vekja því óneitanlega upp spurningar er varða fóðurgerð, fóðursamsetningu og eða 

fóðurnýtingu íslenskra nautgripa. 

 

Út frá magni og gæðum mykjunnar auk stuttra vegalengda og nálægð við nógu stóran 

þéttbýliskjarna má álykta að mögulegt sé að byggja og starfrækja metanvinnslu í Eyjafirði. 

Framleiðslugetan á svæðinu er einnig að magninu til sambærileg við miðlægar virkjanir í 

rekstri erlendis. Nauðsynlegt er þó að gera nákvæma hagkvæmniútreikninga sem ná til 

allra þátta til að kanna hvort slík virkjun standi undir kostnaði auk þess þarf að skoða 

félagslega- og umhverfislega þætti. Einnig má gera ráð fyrir að nauðsynlegt yrði að nýta 

annan lífrænan úrgang í ferlið eða rækta orkujurtir, því ef miðað er við þær erlendu 

rannsóknir sem skoðaðar voru er yfirleitt ekki hagkvæmt að vinna eingöngu með mykju í 

lífgasvirkjunum. Ekki er ástæða til að ætla að það yrði öðruvísi hérlendis þó gashæfni 

íslenskrar kúamykju virðist ögn meiri en gengur og gerist erlendis.  

 

Uppbygging miðlægrar lífgasvirkjunar á svæðinu mundi óneitanlega hafa mikil 

samfélagsleg áhrif því nauðsynleg forsenda slíkrar vinnslu er að fá hráefni í framleiðsluna. 

Flestir ef ekki allir kúabændur á svæðinu þyrftu að leggja mykju til í vinnsluna og því 

nauðsynlegt að þeir sjái hver hagur þeirra yrði með slíkum framkvæmdum. Hagur þeirra 

fælist fyrst og fremst í lyktarminni áburði sem auðveldari er í dreifingu og betri nýtingu 

næringarefna. Næringarefni í afgasaðri mykju eru talin aðgengilegri fyrir plöntur en í 

venjulegri mykju m.a. sökum þess að seygja minnkar. Mögulega væri einnig hægt að 

minnka kaup á tilbúnum áburði. Önnur forsenda fyrir uppbyggingu lífgasvirkjunnar er að 

geta nýtt orkuna sem framleidd er. Með eldsneyti í huga er því  nauðsynlegt að staðsetning 

vinnslunnar sé sem næst þéttbýli til að flutningur metansins sé sem minnstur. Sem aftur 

kallar á nauðsyn þess að áfyllingarstöð og metanbifreiðar séu til staðar.  
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