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Praktiske udfordringer ved indførsel af gyllenedfældnings- og gylleforsu-
ringspåbud i Danmark 

Af Tavs Nyord, Peter Kai og Sven Sommer. Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet 

Baggrund 
Dette notat fungerer som besvarelse på MFVM bestilling fremsendt 5/7 2018. Notatet tjener til besva-
relse af nedenstående punkter, som dels fremgår af den officielle bestilling og dels blev inkluderet efter 
møde i MFVM departement torsdag den 16/8 2018. Da MFVM har bedt AU om diskretion i forbindelse 
med besvarelse af denne opgave, har det ikke været muligt at udføre tilbundsgående interview og sam-
taler med relevante eksterne fagpersoner, der vurderes kunne have bidraget til en mere fyldestgørende 
besvarelse af opgaven.   

MFVM’s bestilling omfatter følgende spørgsmål: 

1. Status for gylleforsuringsteknologier i Danmark og det tilknyttede syreforbrug til: 1) staldfor-
suring 2) lagerforsuring og 3) markforsuring

2. Hvilke udbringningsteknologier skønnes erhvervet at vælge på etablerede korn- og rapsarealer
med de nuværende teknologiske muligheder? (% fordeling mellem nedfældning, staldforsu-
ring, tankforsuring og markforsuring)

3. Hvor stor en del af udbringningen af flydende husdyrgødning vil blive foretaget af maskinstati-
oner i forhold til i dag? (% af flydende husdyrgødning som udbringes af maskinstationer i dag
og efter et sådan krav)

4. Der ønskes en vurdering af de nuværende samlede investeringer i udbringningsteknologi pri-
mært gyllevogne med slæbeslanger fordelt på maskinstationer og øvrige landbrugsbedrifter, og
hvor meget af dette, som ville kunne bruges i forbindelse med markforsuring? Det forudsættes
at alteksisterende udstyr kan bruges ved tankforsuring, men dette må gerne bekræftes.

5. Hvor store og hvilke investeringer i udbringningsteknologi skal gennemføres før kapaciteten er
tilstrækkelig, og hvor lang tid vil det realistisk set tage at gennemføre disse investeringer? Vur-
deringen må gerne indeholde konkrete oplysninger om eksisterende firmaer, som i dag kan
forsure i praksis, og deres muligheder for at udbygge kapaciteten, og mulighederne for at nye
firma kan komme ind på markedet.

6. Arbejde med forsuring kan sikkerhedsmæssigt være et problem, som kan løses ved kurser og
tilstrækkeligt godt sikret udstyr og procedure. Der ønskes en vurdering af den nødvendige op-
lysningsindsats og tidshorisonten for en sådan indsats i forhold til maskinstationer og andre
som arbejder med forsuring.

7. Øvrige udfordringer i forhold til gennemførelsen af et sådan krav bl.a. nødvendige initiativer
til sikring af den forventede effekt og forslag til indsatsområder i forhold til kontrol.

8. AU bedes desuden komme med forslag til modifikationer af nedfældnings-/ forsuringskravet
med henblik på at afbøde de praktiske problemer for landbruget.

9. Beskrivelse af sikkerheden ifb. med håndtering af syre på landbrugene – har man oplevet
uheld med syrehåndtering, og hvad gør man i dag for at undgå uheld.

10. Hvor lang indfasningstid vil erhvervet have behov for ved indførsel af et totalt nedfældnings-
og forsuringskrav
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Besvarelse 
 

Ad 1.   Status for gylleforsuringsteknologier i Danmark og det tilknyttede syreforbrug til: 1) staldfor-
suring 2) lagerforsuring og 3) markforsuring 
 
MFVM har bestilt en rapport ved Aarhus Universitet, omhandlende praksis ved udbringning af gylle i 
Danmark og oversigt og udbredelsen af anvendte teknologier. I delleverancen af opgave 4.07, indsendt 
til MFVM 25. juli 2018 (Mikkelsen og Nyord, 2018), fremgår det, at 10-12 % af al gylle i Danmark 
sandsynligvis forsures med svovlsyre enten i stalden, i lageret eller i marken. Tabel 1 er kopieret fra no-
tatet skrevet af Mikkelsen og Nyord (2018). Der skal tages kraftigt forbehold for tallene i tabellen, da 
det er skøn, baseret på den anvendte mængde syre i dansk landbrug, fordelt på de tre forsuringsmeto-
der – alt sammen beskrevet i notatet af Mikkelsen og Nyord (2018).  
 
Tabel 1 Oversigt over beregnet mængde gylleforsuring og anvendt mængde svovlsyre i dansk landbrug i 2016 og 2017 (fra Mik-

kelsen og Nyord, 2018). 
 Tons gylle forsuret per år Beregnet anvendt tons konc. 

svovlsyre per år 

Staldforsuring 450.000 6150 
Lagerforsuring 230.000 1625 
Markforsuring 3.250.000 4875 

I alt 3.930.000 12.650 

 
 
Staldforsuring 
Ved staldforsuring forstås daglig forsuring af gyllen i stalden til en ønsket pH-værdi på 5,5. Oversky-
dende forsuret gylle pumpes til gylletank for lagring indtil udbringning. Staldforsuring har en ammo-
niakreducende effekt i stald, gyllelager samt efter udbringning. Teknologien til staldforsuring fremstil-
les og forhandles af et firma i Danmark, JH Agro. Tidligere fremstillede og forhandlede firmaet Infarm 
også denne teknologi, men dette firma ophørte med udgangen af 2014, og JH Agro har overtaget ser-
vice og vedligeholdelse af Infarms anlæg. Staldforsuring er pt. optaget på Miljøstyrelsens teknologili-
ste, som er en positivliste for landets kommuner og landmænd i forbindelse med behandling af ansøg-
ninger om miljøgodkendelse af husdyrproduktion (husdyrgodkendelsens §21 stk. 5 og §22 stk. 4). For 
så vidt angår svinestalde er staldforsuring optaget på teknologilisten med en ammoniakreducerende 
effekt på 64 %, mens kvægstalde grundet manglende dokumentation er midlertidigt optaget på tekno-
logilisten med en ammoniakreducerende effekt på 50 %. Aarhus Universitet gennemfører i samarbejde 
med SEGES en undersøgelse i to kvægstalde med det primære formål at tilvejebringe robust dokumen-
tation for den ammoniakreducerende effekt af staldforsuring i kvægstalde. 
 
Ved interview har JH Agro oplyst, at langt de fleste staldforsurings anlæg blev solgt før finanskrisen og 
især i perioden 2006 til og med 2008. Siden er der solgt ”meget få” anlæg. I alt er der solgt ca. 150 an-
læg, og langt de fleste forventes stadig at være i drift, men dog er enkelte gårde med staldforsuring op-
hørt med husdyrproduktion, så det reelle tal for anlæg i drift antages at være ca. 140. Fordelingen mel-
lem svine- og kvægbedrifter er nær 1:1. JH Agro oplyser, at der anvendes ca. 7 og 10 kg koncentreret 
(96 %) svovlsyre til forsuring per ton hhv. kvæg- og svinegylle for at opnå en pH-værdi på ca. 5,5. I det 
følgende vil vi forsøge at underbygge behovet for syretildeling ved staldforsuring for at opnå den øn-
skede effekt på ammoniakfordampningen, som antages at være minimum 50 % for hhv. stald, lager og 
udbringning.  
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I det første danske forsøg med staldforsuring i en slagtesvinestalde med fuldspaltegulv rapporterede 
Pedersen (2004) et syreforbrug på 5 kg konc. svovlsyre per m3 gylle for at sænke gyllens pH-værdi til 
5,5 ved anvendelse af et staldforsuringsanlæg fra firmaet Staring Miljø (senere InFarm). Dette forbrug 
er dog stærkt afvigende i forhold til senere undersøgelser, hvorfor det skønnes at være fejlbehæftet. En 
nærliggende årsag kan være, at forbruget fejlagtigt er opgivet i liter i stedet for kg. 
 
Pedersen og Albrechtsen (2012) undersøgte effekten på ammoniakemissionen ved anvendelse af et ny-
udviklet gylleforsuringsanlæg fra firmaet Jørgen Hyldgaard Staldservice. Undersøgelsen blev gennem-
ført i en slagtesvinestald med drænet gulv i stierne. Ved undersøgelsen blev gyllen forsuret fra pH 7,8 
til pH 5,7 ved anvendelse af 7,1 kg konc. svovlsyre per produceret slagtesvin. Rapporten angiver ikke 
mængden af gylle per produceret gris, men hvis der antages en gylleproduktion på 0,5 ton gylle per 
produceret slagtesvin, kan syreforbruget estimeres til ca. 14,2 kg konc. svovlsyre per ton svinegylle.  
 
Jørgensen (2016) undersøgte effekten af INFARM staldforsuring i en slagtesvinestald med drænet gulv 
i stierne. Syreforbruget blev fastlagt til 5,3 kg konc. svovlsyre per produceret gris. Den forsurede gylle 
havde en gns. pH-værdi på 5,5, mens gyllen i kontrolsektionen havde en gns. pH-værdi på 6,8, hvilket 
er væsentligt lavere end normalt for slagtesvinegylle. Den lavere pH inden forsuring har uden tvivl 
medført at syreforbruget var forholdsvis lavt. Rapporten angiver ikke mængden af gylle per produceret 
gris, men hvis der antages en gylleproduktion på 0,5 ton gylle per produceret slagtesvin, kan syrefor-
bruget estimeres til ca. 10,6 kg konc. svovlsyre per ton gylle.  
 
Riis (2016) undersøgte effekten af JH Staldforsuring NH4+ anlægget i to slagtesvinestalde med fuld-
drænet gulv i stierne. Forbruget af svovlsyre til at sænke gyllens pH-værdi fra gns. 7,4 til gns. 5,7 blev 
opgjort til 7,1 kg per produceret gris i stald 1, mens forbruget blev opgjort til 5,8 kg per produceret gris 
i stald 2, hvor gyllens pH-værdi i kontrolsektionen og forsøgssektionen i gns. var hhv. 7,1 og 5,5. Den 
relativt store forskel i syreforbruget kan forklares ved forskellen i pH-intervallet på 0,1 pH-enhed (7,4- 
5,7 vs 7,1-5,5), hvilket (alt andet lige) giver en teoretisk forskel i syrebehov på cirka 25%. Rapporten 
angiver ikke mængden af gylle per produceret gris, men hvis der antages en gylleproduktion på 0,5 ton 
gylle per produceret slagtesvin, kan syreforbruget estimeres til hhv. ca. 11,6 og ca. 14,2 kg konc. svovl-
syre per ton gylle i de to stalde.  
 
Jonassen (2016) undersøgte effekten på lugtemissionen af separering af staldforsuret svinegylle i seks 
forsøgsstalde på forsøgsstation Grønhøj. Ved forsøget blev syreforbruget til at sænke gyllens pH-værdi 
til 5,5 opgjort til ca. 7 kg konc. svovlsyre per produceret gris. Separering havde ingen effekt på syrefor-
bruget. Rapporten angiver ikke mængden af gylle per produceret gris, men hvis der antages en gylle-
produktion på 0,5 ton gylle per produceret slagtesvin, kan syreforbruget estimeres til ca. 14 kg per ton 
gylle. 
 
På baggrund af de rapporterede forsøg med staldforsuring med konc. svovlsyre kan syreforbruget esti-
meres til 12-13 kg per ton gylle i slagtesvinestalde (Tabel 2). Da den anvendte litteratur har angivet 
syreforbruget per produceret gris og ikke per ton gylle, er mængden af gylle per produceret gris estime-
ret ud fra husdyrgødningsnormerne, hvorfor det anførte syreforbrug per ton gylle er behæftet med en 
vis usikkerhed. Det skal samtidig understreges, at syreforbruget blandt andet afhænger af gyllens pH-
værdi før og efter forsuring samt af gyllens sammensætning. Det kan derfor forventes, at syreforbruget 
til forsuring af slagtesvinegylle og sogylle er nogenlunde ens, mens smågrisegylle, som i udgangspunk-
tet har en lavere pH-værdi, må forventes at være forbundet med et lavere syreforbrug. 
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Tabel 2. Forbrug af koncentreret svovlsyre målt i danske forsøg i svinestalde. 
 Kg/produceret 

gris 
Kg/ton gylle 

Pedersen (2004) 5,0* 10,0* 
Pedersen & Albrecthsen (2012) 7,1 14,2 
Jørgensen (2016) 5,3 10,6 
Riis (2016) 7,1 

5,8 
14,2 
11,6 

Jonassen (2016) 7,0 14,0 
Gennemsnitligt forbrug 6,2 12,4 

*Forbruget er estimeret ud fra en formodning om at tallet fejlagtigt er opgivet i liter i stedet for kg per produceret gris. 

 
Jensen (2011) gennemførte en såkaldt farmtest, hvor erfaringer med staldforsuring i kvægstalde blev 
indsamlet fra 15 kvægbedrifter. Otte mælkeproducenter oplyste, at deres syreforbrug lå mellem 5,4 og 
12,7 kg konc. svovlsyre per m3 kvæggylle og med et gennemsnit på 8,3 kg konc. svovlsyre per m3 gylle. 
Af de otte bedrifter var der dog to stalde, der skilte sig ud med meget høje forbrugstal: hhv. 11,9 og 12,7 
kg per m3 gylle, mens de øvrige stalde lå i området 5,4 til 8 kg konc. svovlsyre per m3 gylle. Stalden 
med det højeste syreforbrug husede slagtekalve, mens de øvrige var malkekvægsstalde. 
 
AgroTech gennemførte en VERA-test i fire kvægstalde af typen sengebåsestald med spaltegulv og ring-
kanal. Ved testen, som forløb over et år, blev der målt et syreforbrug på i gennemsnit 5,7 kg konc. 
svovlsyre per m3 kvæggylle (Andersen, 2013). Staldene med laveste og højeste forbrug brugte hen-
holdsvis 5,5 og 6,3 kg konc. svovlsyre per m3 kvæggylle. Dette er således markant lavere forbrug sam-
menlignet med Jensen (2011).  
 
Mens de oplyste forbrugstal i Jensen (2011) bygger på interview af landmænd, bygger Andersen (2013) 
på måledata, hvorfor denne undersøgelse bør tillægges størst værdi. Hvis de to stalde med høje forbrug 
(hhv. 11,9 og 12,7 kg per m3) i Jensen (2011) betragtes som outliers, kan det gennemsnitlige forbrug i 
de to undersøgelser beregnes til 6,5 kg konc. svovlsyre per m3 kvæggylle. Et forbrug på 6-7 kg konc. 
svovlsyre per ton gylle må derfor anses for forventeligt i kvægstalde. Dette tal repræsenterer mal-
kekvægsstalde med et typisk mix af malkekøer og kvier. Indholdet af uorganisk og organiske kompo-
nenter i gylle fra kviehoteller og slagtekalvestalde adskiller sig formodentlig væsentligt fra sammen-
sætningen i gylle fra malkekvægsstalde, og syreforbruget ved forsuring af gylle fra sidstnævnte stalde 
kan derfor afvige fra syreforbrug i kvægstalde. 
 
Syreforbruget på hhv. 12-13 kg/ton gylle ved forsuring af gylle i svinestalde og 6-7 kg/ton gylle i kvæg-
stalde er i nogen lunde overensstemmelse med det syrebehov JH Agro oplyste (ca. 10 og 7 kg/ton 
hhv.). Det vil sige, at indføres der en fast grænse for syretildeling per ton gylle i forbindelse med ind-
førsel af et evt. gyllenedfældning- og gylleforsuringspåbud, da bør den være minimum 12 og 6 kg/ton 
gylle for hhv. svin- og kvæggylle, hvis kravet er at gyllens pH skal reduceres til 5.5. Det skal dog under-
streges at denne værdi er arbitrær og kan diskuteres i og med, der ikke findes undersøgelser af hvor 
meget ammoniak, der fordamper som følge af pH-sænkning til forskellige niveauer. 
 
Tankforsuring 
Forsuring kan findes sted direkte i en gylletank (kaldet tankforsuring herefter) og sker oftest umiddel-
bart før udbringning af gylle. Begge teknologier er optaget på Miljøstyrelsen teknologiliste til tankfor-
suring (Harsø gylleomrører med forsuring, Harsø Maskiner, 6818 Årre og Ørum smedens TF-12, 
Ørum-Smeden, 9830 Tårs), godkendt til forsuring hhv. 3 uger (Harsø) og 3 måneder (Ørum Smeden) 
før udbringning, så længe gyllens pH-værdi nedbringes til 5,5 i forbindelse med forsuring, og pH er lig 
eller mindre end 6 ved udbringning. For at overholde disse krav, har det vist sig nødvendigt at benytte 
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omtrent samme mængde syre per ton gylle, som ved staldforsuring (Hansen og Knudsen, 2018). Der-
for antages det, at der skal anvendes samme mængder af konc. svovlsyre per ton gylle ved forsuring i 
forbindelse med udbringning af gylle som ved staldforsuring, dvs. minimum 12 og 6 kg/ton gylle ved 
tankforsuring af hhv. svin- og kvæggylle.  
 
 
Markforsuring 
Nylige undersøgelser af Nyord et al. (2013a) og Huijsmanns et al. (2015), har dokumenteret, at ammo-
niakemissionen fra overfladeudbragt gylle kan reduceres ved at reducere pH gennem tilsætning af 
syre.  
 
Disse to undersøgelser og en undersøgelse af Sommer og Husted (1995) viser tydeligt, at mængden af 
syre per ton gylle, der er nødvendig for at nå en bestemt pH varierer meget, som følgen af gyllens ke-
miske egenskaber. Dette skyldes en stor variation i pH-bufferkapaciteten i gyllen (Sommer og Husted 
1995). 
 
Reduktionen i ammoniakemissionen ved at tilsætte syre til gyllen til en given pH værdi varierer. I et 
studie af Huijsmans et al. (2015) reduceredes emissionen fra kvæggylle med 27 % ved en pH reduktion 
til 6,5, og en reduktion til pH 6,0 gav en reduktion i ammoniakemission på 32 %. Effekten af forsuring 
var større i forsøg udført af Nyord et al. (2013a) hvor forsuring af kvæggylle til pH 6,4-6,5 medførte en 
reduktion i ammoniakemissionen på 34– 61 %. Forskelle i jordtype kan måske forklare noget af de for-
skellige effekter opnået. Bussink et al. (1994) nævner, at jordtype er vigtig, når der tilføres forsuret 
gylle på bar jord men ikke når der udbringes gylle til græsarealer, som det er tilfældet i undersøgelsen 
af Huijsmans et al. (2015). Når der tilføres ubehandlet gylle til ubevoksede organiske jordtyper (45% 
organisk stof) og tung lerjord er emissionen højere end fra gylle udbragt på sandblandet lerjord og 
sandjord (Bussink et al., 1994), og nogle af forsøgene i Danmark fandt sted hvor gyllen blev udbragt på 
jorden mellem afgrøden. Virkningen af forsuring er højest fra 0 - ca. 24 timer efter udbringning. Her-
efter kan emissionshastigheden fra den forsurede gylle være højere end fra den ubehandlede gylle 
(Huijsmans et al., 2015).  
 
Klima- og jordtypeeffekter kan forklare en del af forskellen i den målte ammoniakemission. Derfor skal 
det understreges, at forskellige forsøg har resulteret i meget varierende effekt af samme teknologi – det 
lader til at være et vilkår, når effekten af ammoniakreducerende teknologi afprøves i felten.  
 
Siden 2014 er data fra undersøgelser af ammoniakemissioner fra gylle udbragt på marker blevet ind-
samlet fra institutter i Europa, Canada og USA i ALFAM 2.0-projektet ledet af Sasha Hafner (Aarhus 
Universitet). Desværre har det ikke været muligt at indsamle tilstrækkelig data fra forsøg med forsuret 
gylle, således at ammoniakfordampningsmodellen ALFAM 2.0 kunne anvendes til at beskrive effekten 
af forsuring af gylle; men ambitionen er at udvikle modellen så den kan give et retvisende estimat 
heraf.  
 
 
Ad 2.  Hvilke udbringningsteknologier skønnes erhvervet at vælge på etablerede korn- og rapsarea-
ler med de nuværende teknologiske muligheder? (% fordeling mellem nedfældning, staldforsuring, 
tankforsuring og markforsuring) 
 
Nedenstående estimater er skøn baseret på samtaler med planteavlskonsulenter DLBR systemet og 
konsulenter i Seges planteinnovation, samt data indhentet fra MarkOnline (Petersen, 2018). Af dette 
notat fremgår det, at der i 2018 er udbragt ca. 44 mio. tons organiske gødninger til danske marker. Af 
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disse er ca. 7 mio. tons fast møg, slam og dybstrøelse, være, da man regner med at der produceres ca. 
37 mio. ton gylle Danmark i 2018 (Mette Hjorth Mikkelsen, personlig meddelelse). Af de organiske 
gødninger udbringes ca. 62 % før etablering af- og på vinter- og vårsæd (hhv. 13,6 og 13,7 mio. tons). 
Det må formodes at de afgrøder der især modtager faste organiske gødninger er ”roer og majs” og her 
antages det at drejer sig om ca. 4 mio. tons. Altså skal der trækkes ca. 3 mio. tons fra den mængede or-
ganisk gødning, som udbringes til vinter og vårsæd, hvilket giver et skøn på 24 mio. tons gylle. Peter-
sen (2018) angiver at praksis i de seneste år er at der udbringes ca. 5 % af den samlede mængde gylle 
til vintersæd, svarende til 700.000 ton, i august måned. Dette må formodes primært at være sortjords-
nedfældning før såning af vinterraps. Der sortjordnedfældes også gylle før etablering af vårsæd, især 
på sandjord. Der er intet datagrundlag for at beregne denne mængde præcist, men det antages at dreje 
sig om ca. 10 % af al gyllen der udbringes til vårsæd – dvs. ca. 1,2 mio. ton. I alt antages det altså, at der 
sortjordnedfældes knap 2 mio. ton gylle hvert år, svarende til ca. 8 % af al gyllen til vinter- og vårsæd.        
 
Tabel 3 Skøn over anvendelse af forskellig gylleudbringningsteknologi ved udkørsel af gylle i korn og raps i DK, før og efter et 

påbud om nedfældning eller forsuring af gylle.   
Teknologi Skøn for udbredelse 

i dag (%) 
Forventet udbre-
delse efter et påbud 
(%) 

Sortjordsnedfældning* (før såning) 8 12 
Øverlig nedfældning** (i voksende afgrøde) 0 5 
Staldforsuring 1 1 
Tankforsuring <1 15 
Markforsuring 5 67 
I alt 14 100 

*Sker kun før såning af vinterraps og vårsæd 
**Ofte kaldet græsnedfældning, hvor gyllen efterlades i en åben rille i jorden, modsat sortjordsnedfældning, hvor gyllen indarbej-

des i jorden. 

 
Som det fremgår forventes det at markforsuring er den gylleudbringningsteknologi der især vil blive 
anvendt mere, hvis der indføres et nedfældning og forsuringspåbud. Dog er tallene behæftet med me-
get store usikkerheder. Den største usikkerhed er nok hvorvidt tankforsuring vil blive et mere udbredt 
valg end angivet i Tabel 2, hvilket vil afhænge af det økonomiske ”konkurrenceforhold” der mellem 
mark- og tankforsuring. Her tænkes der især på syreforbruget, som i dag er meget forskelligt de to tek-
nologier imellem, hvilket formodentlig også resulterer i markant forskellig effekt på ammoniakfor-
dampningen, hvilket dog burde undersøges nærmere, da ingen direkte sammenligninger er foretaget. 
Der er dog andre forhold omkring tankforsuring der har betydning for udbredelsen af teknologien. 
F.eks. er der i dag et lovgivningskrav om at der ikke må tilføres ikke-forsuret gylle til tanken, når først 
gyllen er forsuret. Det er et problem, da man for at udgå overløb ved skumning i forbindelse med tank-
forsuring, bliver nødt til at foretage forsuringen når afstanden fra gylleoverfladen til tanken er 0,5-1 m, 
hvilket er en betydelig del af tankens volumen. En gylletank er typisk 4 m dyb og skumning indebærer 
at lager kapaciteten reduceres med op til 25%, hvilket er helt uacceptabelt for en landmand. Der er be-
hov for en undersøgelse af om man kan løse dette problem ved tilsætning af ekstra syre i forbindelse 
med forsuringen, således tilsætning af ekstra gylle ikke vil øge pH til over 6 den dag gyllen udbringes.       
 
 
Ad 3.  Hvor stor en del af udbringningen af flydende husdyrgødning vil blive foretaget af maskinsta-
tioner i forhold til i dag? (% af flydende husdyrgødning som udbringes af maskinstationer i dag og 
efter et sådan krav) 
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En af de store maskinproducenter, der producerer gylleudbringningsteknologi, har oplyst, at deres 
markedsundersøgelse fra 2016 viste, at ca. 85 % af al gylle i Danmark udbringes af maskinstationer. 
Dette tal understøttes af brancheorganisationen Danske Maskinstationer & Entreprenører. Et ned-
fældnings- og forsuringspåbud forventes at øge denne andel, fordi landmænd som følge af et påbud 
ellers vil blive nødt til at investere i ny (og dyr) teknologi. Det kan derfor forventes, at andelen af gylle 
udbragt af maskinstationer øges til omkring 90 %. 
 
 
Ad 4. Der ønskes en vurdering af de nuværende samlede investeringer i udbringningsteknologi pri-
mært gyllevogne med slæbeslanger fordelt på maskinstationer og øvrige landbrugsbedrifter, og 
hvor meget af dette, som ville kunne bruges i forbindelse med markforsuring? Det forudsættes at alt 
eksisterende udstyr kan bruges ved tankforsuring, men dette må gerne bekræftes. 
 
Første del af ovenstående spørgsmål er særdeles vanskeligt at svare på, derfor angår svaret ikke den 
totale investering i udbringningsteknologi men antal gyllevogne. Vi har tilladt os at omformulere den 
del af spørgsmålet:  
 
Der ønskes en vurdering af de nuværende antal gyllevogne med slæbeslanger fordelt på maskinstati-
oner og øvrige landbrugsbedrifter, og hvor mange af disse vil kunne bruges i forbindelse med mark-
forsuring? 
 
En af Danmarks store producenter af gyllevogne anslår, at der nu er ca. 400-450 gyllevogne i Dan-
mark. Af disse er stort set alle udstyret med en slæbeslangebom (nedfældere og slæbeslangebomme 
kan monteres på samme vogn – dog ikke samtidig – hvorfor der ofte er både en slæbeslangebom og en 
nedfælder til samme vogn). Af disse forventes ca. 120 vogne at være forberedt til markforsuring (sva-
rende til antallet af SyreN og Kyndestoft markforsuringsanlæg i Danmark i 2018). Kun en meget be-
grænset andel af disse er i drift på landbrugsbedrifter, hvor landmanden selv udbringer gyllen. Eksiste-
rende gyllevogne kan for en udgift på ca. 20.000 dkk få eftermonteret udstyr til forsuring. Dertil skal 
så lægges udgiften til at købe selve forsuringsanlægget som ofte er op mod 500.000 dkk.   
 
Med hensyn til spørgsmålet: Det forudsættes at alt eksisterende udstyr kan bruges ved tankforsuring, 
men dette må gerne bekræftes. 
 
Dette kan ikke umiddelbart bekræftes. Dog oplyses det fra producenterne af tankforsuringsudstyr, at 
det teknisk er muligt at udvikle tankforsurings udstyr som kan eftermonteres på eksisterende gylleom-
rører. Dog skal det oplyses, at der for nuværende kun er to tankforsurings teknologier på Miljøstyrel-
sens teknologiliste. Hvorvidt producenterne af disse to teknologier er interesserede i at producere ud-
styr til eftermontering er tvivlsomt. For at øge konkurrencen på dette område, vil det jo nok kræve 
VERA godkendelse eller i det mindste godkendelse på ”Teknologilisteniveau” af nye teknologier 
(https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoeteknologi-og-bat/teknologilisten/muligheder-for-opta-
gelse/danetv-paa-teknologiliste-niveau/).   
 
 
Ad 5. Hvor store og hvilke investeringer i udbringningsteknologi skal gennemføres før kapaciteten er 
tilstrækkelig, og hvor lang tid vil det realistisk set tage at gennemføre disse investeringer? Vurderin-
gen må gerne indeholde konkrete oplysninger om eksisterende firmaer, som i dag kan forsure i prak-
sis, og deres muligheder for at udbygge kapaciteten, og mulighederne for at nye firmaer kan komme 
ind på markedet. 
 

https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoeteknologi-og-bat/teknologilisten/muligheder-for-optagelse/danetv-paa-teknologiliste-niveau/
https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoeteknologi-og-bat/teknologilisten/muligheder-for-optagelse/danetv-paa-teknologiliste-niveau/
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For at svare på spørgsmålet vedrørende hvilke investeringer der skal foretages i dansk landbrug, for at 
kunne udbygge kapaciteten så den modsvarer gylleudbringningskapaciteten generelt, har vi igen set os 
nødsaget til at ændre på spørgsmålet, så det går på: hvilken type investering skal der ske i udbring-
ningsteknologi, før kapaciteten er tilstrækkelig, og hvor lang tid vil det realistisk set tage at gennem-
føre disse investeringer?  
 
Der har ikke været muligt inden for de angivne tidsrammer at indhente oplysninger og foretage analy-
ser af hvor store investeringer der skal til. Derimod er det muligt at angive hvilken type og omtrent 
hvor lang tid der skal til. 
 
I forbindelse med forarbejdet til notatet af Mikkelsen og Nyord (2018) blev de to primære importører 
af konc. svovlsyre til DK landbrug, BrenntagNordic og Helms begge interviewet. De oplyser, at der på 
intet tidspunkt har været problemer med at skaffe den nødvendige mængde syre til staldforsuring. 
Derfor forventes det ikke at være praktiske problemer med yderligere udbredelse af forsuringsteknolo-
gen i DK. Der er dog muligvis nogle lagringsfaciliteter til konc. svovlsyre, der skal udbygges og dermed 
investeres i, ved indførsel af et nedfældnings eller forsuringspåbud. Dette anses dog for at være en 
overkommelig investering. 
 
Forsuring af gylle medfører også et yderligere kalkningsbehov. Hansen og Knudsen (2017) angiver at, 
citat: det øgede kalkningsforbrug vil udgøre i størrelsesordenen 1,0-1,8 kg CaCo3 per liter svovlsyre. 
Dette er en omkostning der også skal indregnes som investering for erhvervet. I dag er praksis, at land-
mænd får tilført kalk hvert 4-6 år, og det formodes at denne frekvens opretholdes, men at mængden af 
udspredt kalk øges.      
 
Staldforsuring: 
JH Agro, Lundholmvej 41, 7500 Holstebro, har oplyst at der er ca. 140 staldforsuringsanlæg i drift i 
Danmark. Firmaet mener, at begrænsningen for at øge antallet af stalde med forsuring i Danmark ikke 
ligger hos leverandøren, men i antallet af nybyggede stalde, da staldforsuring ikke umiddelbart kan 
etableres i eksisterende stalde. En undtagelse er kvægstalde af typen sengebåsestald med spaltegulv og 
gyllekanal med rundskyl (ringkanalstalde), hvor der kan etableres staldforsuring i eksisterende stalde. 
 
For at øge omfanget af staldforsuring skal der altså bygges mange nye stalde med staldforsuring og til-
hørende faciliteter til håndtering af syre. 
 
Staldforsuring etableres typisk i forbindelse med etablering eller udbygning af større husdyrproduktio-
ner, der skal reducere ammoniakfordampningen som led i erhvervelse af en miljøgodkendelse. Stald-
forsuring er forbundet med en relativ stor investering; kvægstalde mindst ca. 650.000 dkk per anlæg, 
og svinestalde mindst ca. 1 mio. dkk per anlæg. Staldforsuringsanlæg har til gengæld en meget stor ka-
pacitet, hvorfor investeringen per staldplads falder stærkt med antallet af staldpladser. Samtidig skær-
pes kravet til ammoniakemission fra stalde og gødningslagre generelt med stigende husdyrproduktion 
som følge af de såkaldte BAT-emissionsgrænseværdier. Som følge heraf skønnes det, at landmænd 
med ejendomme med mindre end ca. 200 køer, 500 søer eller 2500 slagtesvin formodentlig er tilbøje-
lige til at investere andre ammoniakreducerende teknologier end staldforsuring, og at incitamentet til 
at investere i staldforsuring stiger med stigende husdyrproduktion på grund af faldende investerings-
behov per staldplads samt stigende krav til ammoniakemissionen med stigende antal staldpladser. 
 
Som det ses af figur 1 er Danmark stadig kendetegnet ved en husdyrproduktion funderet på ejen-
domme med relativ lille husdyrproduktion og kun få ejendomme med stor husdyrproduktion. I takt 
med, at de eksisterende stalde nedslides, er der tendens til at de nedlægges, og at husdyrproduktionen 
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koncentreres på stadigt større produktionsanlæg, som så kan designes på en måde, så de vil være vel-
egnede til staldforsuring. Dette vil dog tage mange år, idet stalde generelt skønnes at have en levetid på 
ca. 30 år. Hvis etablering af gylleforsuring ikke kan ske i eksisterende stalde, kan implementering af 
staldforsuring således først ske i takt med, at de eksisterende stalde nedslides og erstattes af nye stalde 
med det nødvendige antal staldpladser. For så vidt angår de stalde, der er egnede til implementering af 
staldforsuring, vil mange være for små til at staldforsuring er realistisk. 
 
 

  
Figur 1. Størrelse og antal af ejendomme med henholdsvis malkekøer og slagtesvin i 2017 (Statistikbanken, 

www.dst.dk). 

 
 
Tankforsuring: 
Det er oplyst, at Ørum Smeden Vrejlev Klostervej 310, 9830 Tårs, har solgt 53 anlæg og Harsø Maski-
ner, Fåborgvej 5, 6818 Årre, har solgt 25 anlæg til primært danske maskinstationer inden for de sidste 
5 år, og det må formodes at stort set alle anlæg er i drift i dag. Teoretisk er der en meget stor kapacitet 
ved tankforsuring, da man har lov til at forsure gyllen op til 3 mdr. før udbringning, hvorfor dette ar-
bejde kan udføres i vinterperioden, hvor der er stor ledig kapacitet hos danske maskinstationer, og 
samme anlæg kan forsure op til 4.000 ton gylle om dagen. Dog er der nogle praktiske forhold, der skal 
være i orden, såsom at der skal være 0,5-1 m fra gylleoverfladen til tankens kant, da der ellers vil 
kunne ske overløb, som følge af skumning. Da der for at opfylde loven, ikke må blandes ikke-forsuret 
gylle i en tankforsuret gylletank, efterlader det altså en stor uudnyttet lagringskapacitet, hvilket for 
mange landmænd vil være en meget dyr løsning.    
 
For at øge kapaciteten for tankforsuring, skal der leveres flere gylleomrørere beregnet til tankforsu-
ring. Dertil må man påregne, at der skal etableres langt flere og større betonpladser hos danske ma-
skinstationer, som mellemlager for svovlsyren inden den skal anvendes til gylleforsuring, for at kunne 
håndtere svovlsyren forsvarligt – det er allerede sket hos mange maskinstationer i dag, men man må 
påregne at de bliver nødt til at udbygge kapaciteten. Dertil skal der flere traktorfører på AMU kursus i 
”betjening og sikkerhed ved gylleforsuring”. Ca. 800 personer har allerede gennemført et sådan AMU 
kursus i dag. 
 
Begge producenter vil relativt nemt kunne levere mange anlæg til tankforsuring og det vil være et om-
råde, hvor man godt kunne forestille sig andre fabrikant udvikle konkurrerende systemer til tankforsu-
ring.  
 
Det skønnes, at investering i gylleomrørere forberedt for tankforsuring, der modsvarer behovet ved et 
påbud om nedfældning og forsuring af gylle Danmark, vil kunne ske inden for 3-4 år.   
 

http://www.dst.dk/
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Markforsuring 
Der findes to firmaer, der producerer og forhandler anlæg for markforsuring; henholdsvis Biocover 
Veerst Skovvej 6, 6600 Vejen, der producerer SyreN anlæg, af hvilke der findes 114 anlæg af i DK, og 
Kyndestoft Maskinfabrik, Vesterled 38 A, 7830 Vinderup, der har seks anlæg i drift hos danske land-
mænd og maskinstationer. Kapaciteten på anlæg til markforsuring er stor, men ikke nær så stor som 
for tankforsuring, da forsuringen sker i forbindelse med gylleudbringning, og et anlæg kan ”kun” for-
sure gyllen til én gyllevogn. Desuden sker forsuringen selvsagt i en travl periode, da langt det meste af 
gyllen i Danmark udbringes gyllen over ca. 4 uger hovedsageligt i april måned (Petersen, 2018), hvilket 
vil sige, at det ekstra tidsforbrug, der er forbundet med forsuring (påfyldning af syre mm.), vil gå ud 
over kapaciteten på gylleudbringningen og derved øge prisen på udbringning af gylle. 
 
For at øge kapaciteten for markforsuring, skal der leveres flere gyllevogne forberedt for markforsuring. 
Der skal som nævnt under afsnittet om tankforsuring indrettes faciliteter til teknologien på maskinsta-
tionerne og der skal uddannes traktorførere.  
 
Begge producenter vil relativt ”nemt” kunne levere mange anlæg til markforsuring, og det vil være et 
område, hvor man kan forestille sig, at andre fabrikant ville udvikle konkurrerende systemer til mark-
forsuring.  
 
Det er oplyst, at en gennemsnitlig levetid for en moderne gyllevogn forberedt for markforsuring, på 
danske maskinstationer typisk er 5 år og derefter eksporters mange af de brugte vogne til markeder 
uden for Danmarks grænser. Faktisk er der flere af de store maskinstationer, der udskifter vognen ef-
ter 2 år, da man på den måde opnår meget driftssikre vogne med høj gensalgsværdi. Derfor forventes 
udbygningen af kapaciteten at kunne ske inden for 5 år. 
 
Nedfældning  
Der findes omtrent 12 leverandører af nedfældere til nedfældning af gylle i voksende afgrøder i Dan-
mark (Mikkelsen og Nyord, 2018). Med nuværende teknologi vil nedfældning i voksende afgrøder ikke 
opnå et stor omfang, selv efter indførsel af et nedfældnings- og forsuringspåbud. Det vurderes, at der i 
2018 er ca. 300 såkaldte ”græsnedfældere” i drift i Danmark (Mikkelsen og Nyord, 2018). Det er græs-
nedfældere, der umiddelbart kan anvendes til nedfældning af gylle i voksende afgrøder. Grunden til, at 
der ikke forventes en større udbredelse af denne teknologi skyldes : 1) omkostningerne til gylleud-
bringning vil stige som følge af lavere kapacitet ved nedfældning end ved tank- og markforsuring 2) 
korn og raps udbyttet vil falde, som følge af nedfældere overskærer rødder og kræver flere kørespor i 
marken grundet mindre arbejdsbredde end slæbeslangebomme (Nyord 2013b) 3) nedfældere kræver 
øget brug af diesel som følge af øget trækkraftbehov end slæbeslangebomme 4) på stenrige jorde kan 
nedfældere (særligt såkaldte dobbeltskærsnedfældere) ”trække” sten op fra jorden i afgrøden, som kan 
være til gene ved høst af afgrøden. Benyttes den såkaldte ”enkeltskærnedfældere” er ”sten problemet” 
marginalt – dog er der andre problemer ved brugen af denne type nedfældere, da denne type ikke pe-
netrerer jorden så effektivt som ”dobbeltskærsnedfældere”, hvorfor brugen af denne type nedfældere 
på især lerjorde, medfører dårligere effekt på reduktionen af ammoniakfordampning, som følge af for 
lille arbejdsdybde). 
           
For at øge kapaciteten ved gylleudbringning med nedfældere, skal der leveres flere nedfældere til dan-
ske landmænd og maskinstationer. Det vil typisk være 12 m nedfældere, da det er den største bredde 
for standard nedfældere i dag. Der er så vides fem leverandører af 12 m nedfældere i dag. Øges dette 
marked betydeligt kan man forvente at flere producenter inden for en periode af fem år vil tilbyde 12 m 
eller endnu bredere nedfældere til markedet. Dog vil den lavere kapacitet på den enkelte gyllevogn 
(pga. lavere kapacitet ved nedfældning end slæbeslangeudbringning) medføre at der sandsynligvis skal 
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investeres i flere gyllevogne (pris på en moderne gyllevogn uden bom er typisk mellem 1 og 2 mio. dkk 
afhængig af mærke, udstyrsniveau – bom og nedfælder er typisk 300-600.000 dkk oveni, for hver af 
redskaberne).  
  
Det er oplyst, at en gennemsnitlig levetid for en moderne gyllevogn på danske maskinstationer typisk 
er 5 år og derefter eksporters mange af de brugte vogne til markeder uden for Danmarks grænser. Fak-
tisk er der flere af de store maskinstationer, der udskifter vognen efter 2 år, da man på den måde opnår 
meget driftssikre vogne med høj gensalgsværdi. Derfor forventes udbygningen af kapaciteten af kunne 
ske inden for 5 år.       
 
 
Ad 6. Arbejde med forsuring kan sikkerhedsmæssigt være et problem, som kan løses ved kurser og 
tilstrækkeligt godt sikret udstyr og procedure. Der ønskes en vurdering at den nødvendige oplys-
ningsindsats og tidshorisonten for en sådan indsats i forhold til maskinstationer og andre som arbej-
der med forsuring. 
  
For at samle viden om sikkerhed i forbindelse med forsuring, har Institut for Ingeniørvidenskab ved 
Aarhus Universitet (AU ENG) interviewet 5 større maskinstationer omkring deres erfaringer med 
Markforsuring af gylle, samt været i dialog med brancheorganisationen Danske Maskinstationer og 
Entreprenører (DM&E). Undersøgelsen var anonym, men AU ENG kender naturligvis navnene på de 
interviewede maskinstationer. For alle gælder det, at de ikke kender til deciderede personskader forår-
saget af håndtering af svovlsyre ved tank- eller markforsuring. Der er blevet rapporteret nogle få hæn-
delser som har forårsaget maskinskade, som f.eks. en bristet syreslange, der resulterede i en ”tåge af 
svovlsyre” der overbrusede en traktor, hvilket forårsagede at malingen på traktoren forsvandt. En en-
kelt af de interviewede maskinstationer har oplevet en lækage af syre ved skift af en palletank, men det 
skete på betonplads, så skadens omfang blev hurtig inddæmmet. Alle interviewede nævner vigtigheden 
af de obligatoriske AMU kurser, der udbydes til traktorfører, der udfører tank- og markforsuring, samt 
vigtigheden af det årlige kontrolbesøg, hvor udstyret gennemgås. Det er også karakteristisk, at maskin-
stationerne peger på påfyldning af syre, som den mest kritiske situation, der er forbundet med forsu-
ring af gylle. Det skal blandt andet sikres, at systemet er trykløst, da skiftet ellers kan medføre at en 
(om end ganske) lille mængde syre, tabes og forstøves, hvilket selvsagt kan være farligt for personen 
der står for påfyldningen. 
  
Det skal understreges, at alle interviewede ikke finder håndtering af svovlsyre i forbindelse med tank- 
og markforsuring farligere end så mange andre operationer i landbruget. Ingen af de interviewede har 
fundet det nødvendigt at træffe yderligere forholdsregler, end dem, der anbefalet af leverandørerne af 
forsuringssystemerne. 
 
Der er allerede i dag en relativt kraftig oplysningsindsats over for især maskinstationer, der arbejder 
med forsuring af gylle. Ved gennemførsel af et påbud om nedfældning eller forsuring af gylle i Dan-
mark, bør indsatsen rettet mod maskinstationer fortsættes og evt. udbygges. Ved et evt. påbud om 
nedfældning eller forsuring af gylle bør oplysningsindsatsen især rettes mod ”almindelige” landmænd, 
da man nemt kan forestille sig, at nogle kan ”finde på alternative og risikable metoder” til forsuring af 
gylle, og det vil kunne medføre farlige situationer. En sådan har været rapporteret, hvor en landmand 
hældte en palletank svovlsyre direkte i gylletanken, hvilket medførte en så kraftig varmeudvikling, at 
en person blev voldsomt skoldet kraftigt. For at undgå hændelser af den karakter, må der påregnes en 
endog meget kraftig oplysningsindsats. Tidshorisonten for denne kan være flerårig, men det er eller 
ikke noget vi har meget erfaring med og vil derfor ikke yderligere angive, hvad tidshorisonten for dette 
arbejde kan være.  
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Ad 7. Øvrige udfordringer i forhold til gennemførelsen af et sådan krav bl.a. nødvendige initiativer 
til sikring af den forventede effekt og forslag til indsatsområder i forhold til kontrol. 
 
Med hensyn til den ønskede miljøeffekt ved nedfældning og forsuring, henvises der til afsnittet ad 1. 
(svaret til det første spørgsmål). Det kan oplyses, at nedfældning i af gylle med ”græsnedfældere” har 
været afprøvet i mange forsøg og effekten vil typisk være på 10-50 % reduktion (Webb et al., 2010, 
Thorman et al., 2008, Hansen et al., 2003) af ammoniakfordampningen fra slæbeslangeudbragt gylle. 
Effekten er ofte størst på sandede jorde (som der findes meget af i Danmark), da skiver i denne jord-
type næsten altid har mulighed for at lave rillen i jorden dyb og bred nok, til at rumme hele den ud-
bragte mængde gylle.  
 
For at sikre effekten af stald- og tankforsuring er der allerede i dag krav om, at der føres logbog over 
syretilsætning og pH værdi i gylle, samt kontrol af om den indkøbte syremængde svarer til mængden af 
forsuret gylle. Denne kontrol vil blive vanskeligere at udføre, efter evt. indførsel af påbud om nedfæld-
ning og forsuring af gylle. Problemerne vil særligt opstå omkring kontrol af syremængde i forhold til 
gyllemængde. En del af gyllen vil nemlig sandsynligvis blive nedfældet, hvor der intet syrebehov er, 
hvorfor det kan blive svært at afgøre, om der er blevet indkøbt nok syre til at sikre tilstrækkelig lav pH i 
gyllen på udbringningstidspunktet. Derfor det overvejes at udbygge systemet med systematisk logbog-
kontrol.  
 
For markforsuring gælder flere af de samme overvejelser som for stald- og tankforsuring mht. tilsat 
syremængde ift. gyllemængde, som også anført under ad 1. Der findes i dag systemer, der automatisk 
kan registrere pH niveau i gyllen på udbringningstidspunktet og som lagrer oplysningerne i en krypte-
ret fil. Dette system er dog ikke mere troværdigt end den pH-måling, der løbende foretages på gylle-
vognen, og det har vist sig meget svært at udføre retvisende pH-målinger. Desuden kan et pH-meter 
meget nemt fejlkalibreres eller på anden måde ”tvinges” til at fejlregistrere pH-niveauet i gyllen. Da 
erfaringen i dag er, at der benyttes meget lavere syremængder ved markforsuring, end anbefalet for at 
opnå den reduktion i ammoniakfordampning som ønsket (Mikkelsen og Nyord, 2018). Derfor er det 
vores anbefaling, at MFVM overvejer at indføre faste grænser for markforsuring baseret på syretilde-
ling/ton gylle. Dette vil alt andet lige være nemmere at kontrollere end en pH- grænse, som kun kon-
trolleres i marken i forbindelse med udbringning af gylle.  
 
 
Ad 8. AU bedes desuden komme med forslag til modifikationer af nedfældnings/ forsuringskravet 
med henblik på at afbøde de praktiske problemer for landbruget. 
 
Et af de områder, der vil blive mødt med store udfordringer ved indførsel af et påbud om nedfældning 
eller forsuring af gylle i Danmark, vil være biogasanlæggene. Afgasset gylle kræver meget syre for, at 
pH sænkes til det ønskelige niveau, og det må derfor anses for urealistisk at benytte forsuring alene 
som metode til at nedbringe ammoniakfordampningen fra biogasgylle. Da nedfældning af biogasgylle i 
voksende korn og raps vil være omfattet af de samme ulemper som angivet i ad 5., vil det uden tvivl 
være en hindring for biogasanlæggene at skaffe aftagere til gyllen efter afgasning. Derfor bør det un-
dersøges, om andre teknologier vil kunne reducere ammoniakfordampningen på et tilsvarende niveau, 
som nedfældning eller forsuring. Her tænkes der især på separering af gyllen i en tørstofrig fraktion og 
en væskerig fraktion. Dog under hensyntagen til ammoniaktabet fra den faste tørstofrige fraktion ifb. 
med håndtering og udspredning, som bør iberegnes, når man laver sammenligning af metoderne ef-
fekter. Desuden bør det også undersøges, om kombination af flere teknologier, såsom forsuring, sepa-
rering og udbringningsmetode kan nedbringe ammoniaktabet fra udbragt biogasgylle. Her skal der gø-
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res opmærksom på, at der findes andre udbringningsmetoder end slæbeslanger og skiveskærsnedfæld-
ning. Disse kunne være forskellige former for slæbeskær (ofte kaldet slæbesko), hvor nogle af disse gi-
ver mulighed for en delvis indarbejdning af gyllen i jorden og reduktion af gyllens kontakt med atmo-
sfærisk luft.   
 
En anden teknologi, som kunne være fordelagtigt at undersøge yderligere, er det vi kalder ”tidlig tank-
forsuring”. Her menes der, forsuring af gylle i tanken tidligt i lagerperioden og altså ikke som nu, hvor 
tankforsuring ofte udføres umiddelbart før udbringning. Der bør iværksættes undersøgelser af, om 
man uden risiko for nedbrydning af betonen i lagertanken kan tilføre mere syre end nødvendigt, såle-
des at man kunne tildele hele den forventede mængde svovlsyre, der skal til at forsure hele lagertan-
kens volumen, allerede når tanken kun er 1/4 eller 1/3 fuld. Denne metode ville formodentlig også 
have god reducerende effekt på metan- og ammoniakudledningen fra lagertanken, ligesom det er fun-
det ved staldforsuring.  
 
Økologiske landmænd må ikke tildele svovlsyre til gyllen, da svovl, da det er syntetisk producerret og 
dermed ikke tilladt i gødning til økologiske bedrifter. Derfor vil økologiske landmænd være tvunget til 
at nedfælde al gylle, hvilket med sikkerhed vil medføre udbyttetab, som følge af ekstra kørsel i marken 
med gyllevogn (pga. lavere arbejdsbredde på nedfældere, end for slæbeslanger) og skader påført afgrø-
den af selve nedfælderskærerne. Derfor er der behov for at igen at undersøge muligheden for at kombi-
nere andre teknologier, såsom separering og udbringningsmetode, samt om det der kaldes ”biologisk 
forsuring” kan udvikles og udbredes i økologisk landbrug. ”Biologisk forsuring” er en teknologi, hvor 
man tilvejebringer forhold for bakterier i gyllen, der producerer organiske syrer (især mælkesyre), så-
ledes deres syreproduktion får pH til at falde i gyllen (Yao et al., 2010; Bussink et al., 2012)     
 
Endelig mener vi, at det bør undersøges, om reglen, der tillader nedfældning af gylle før etablering af 
efterafgrøder, der etableres på lerjord om efteråret, før der skal sås roer i det følgende dyrkningsår, 
kan udbredes til andre afgrøder og jordtyper. Med denne metode må der dog forventes en ringe kvæl-
stofvirkning af gyllen i den følgende afgrøde, idet kun en mindre andel af kvælstof optaget i efteraf-
grøde frigives til den følgende afgrøde (Li et al 2015), men i nogle tilfælde vil dette kunne opvejes af 
forbedret kvælstofvirkning som følge af muligheden for sortjordsnedfældning og minimeret afgrøde-
skade. 
 
 
Ad. 9. Beskrivelse af sikkerheden ifb. med håndtering af syre på landbrugene – har man oplevet 
uheld med syrehåndtering og hvad gør man i dag for at undgå uheld. 
 
Se pkt 6. 
 
 
Ad. 10. Hvor lang indfasningstid vil erhvervet have behov for ved indførsel af et totalt nedfældnings- 
og forsuringskrav 
 
Her kan kun svares på ovenstående spørgsmål, med hensyntagen til hvad der teknologisk kræves – 
ikke med hensyn til kapital krav, evt. dyrkningsændringer eller andre faktorer der måtte influere på 
dette.  
 
Det forventes, at landbruget inden for 5 år, vil kunne udbygge kapaciteten på nedfældning, tank- og 
markforsuring, i et omfang, der vil gøre et totalt nedfældnings- og forsuringskrav muligt, se i øvrigt ad 
5. for yderligere uddybning. Dog finder vi det vigtigt at understrege, at både den agronomiske effekt og 
de sikkerhedsmæssige aspekter bør undersøges yderligere.  
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