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Introduktion 

Gylletemperaturen i svinestalde og gyllelagre har stor betydning for metanemissionen fra disse kilder og 
det efterfølgende biogaspotentiale for gyllen. Endvidere vil viden om gylletemperaturen i svinestalde 
bidrage til vurdering af potentialet for gyllekøling og hyppig udslusning i forhold til reduktion af 
metanemissionen fra stald og lager samt med og uden biogasproduktion. I Mikkelsen et al. (2016) blev 
effekten af gyllekøling i forhold til metanemissionen fra stald og lager samt biogaspotentialet estimeret ved 
en antagelse om at gyllens temperatur kunne sænkes fra 18,6 til 8,6 ℃ og i forhold til hyppig udslusning 
blev effekten estimeret for en reduktion af gyllens opholdstid fra 19 til 7 dage. 

Effekten af gyllekøling uden biogasproduktion på metanemissionen fra stald og lager blev estimeret til 44% 
reduktion i forhold til ubehandlet gylle eller svarende til 28 kg CO2-ækv./ton gylle. Effekten af gyllekøling 
med biogasproduktion på metanemissionen fra stald og lager blev estimeret til 73% reduktion i forhold til 
ubehandlet gylle eller svarende til 46 kg CO2-ækv./ton gylle. Dertil kommer, at gyllekøling reducerer 
ammoniakemissionen fra stalden og dermed en indirekte kilde til lattergas. Effekten af hyppig udslusning 
uden biogasproduktion på metanemissionen fra stald og lager blev estimeret til 41% reduktion i forhold til 
ubehandlet gylle eller svarende til 25 kg CO2-ækv./ton gylle. Effekten af hyppig udslusning med 
biogasproduktion på metanemissionen fra stald og lager blev estimeret til 69% reduktion i forhold til 
ubehandlet gylle eller svarende til 43 kg CO2-ækv./ton gylle.  

Formålet med nærværende notat er, at vurdere om nye resultater vedrørende gylletemperatur i 
svinestalde skal lægges til grund i forbindelse med vurderinger af emissioner og effekter af virkemidler i 
svinestalde, eller om der er behov for at afvente yderligere forskning og målinger.  

Data og diskussion 

Der er gennemført målinger af gylletemperatur i forbindelse med test af gyllekøling som miljøteknologi til 
reduktion af ammoniak (Holm & Hansen, 2016; Holm et al., 2017) samt i forbindelse med EUDP-projektet 
”Præ-proces biogas til energi” (Møller et al., 2019).  

I Holm & Hansen (2016) blev gylletemperaturen målt i en farestald med gyllekøling med en køleeffekt på 40 
W/m2 samt i en kontrolstald. Gylletemperaturen blev målt i 1) toppen og 2) bunden. I kontrolstalden var 
den gennemsnitlige gylletemperatur 18,6 ℃ i toppen og 17,3 ℃ i bunden og i stalden med gyllekøling var 
gylletemperaturen 14,9 ℃ i toppen og 11,6 ℃ i bunden.  

I Holm et al. (2017) blev gylletemperaturen målt i to slagtesvinestalde med gyllekøling med en køleeffekt på 
26 og 27 W/m2 samt i to kontrolstalde. Gylletemperaturen blev målt i 1) toppen, 2) 10 cm over bunden og 
3) bunden. I stalden med en køleeffekt på 26 W/m2 blev den gennemsnitlige gylletemperatur i punkt 1, 2 og 
3 målt til 17,1, 16,7 og 14,9 ℃ og kontrolstalden til 19,7, 19,1 og 19,5 ℃. I stalden med en køleeffekt på 27 
W/m2 blev den gennemsnitlige gylletemperatur i punkt 1, 2 og 3 målt til 16,7, 16,4 og 14,0 ℃ og 
kontrolstalden til 19,1, 19,1 og 18,6 ℃. 
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I Møller et al. (2019) blev der målt gylletemperatur i en slagtesvinestald, en farestald og en løbestald i 
perioden fra marts til juli 2017. Temperaturen blev målt i nederste 5 cm i gyllekanalen og vurderes at svare 
til gennemsnitstemperaturen, der er vigtig i forhold til metanemission medens det i forhold til ammoniak-
emission er overflade temperaturen, der er vigtigst. I slagtesvinestalden blev der målt gylletemperaturer 
mellem 18-24 ℃, i farestalden mellem 18-22 ℃ og løbestalden mellem 16-22 ℃, hvor de højeste 
gylletemperaturer blev målt i den varme periode fra maj til juli. Målingerne i slagtesvinestalden viser 
endvidere, at der er en korrelation mellem staldtemperaturen og gylletemperaturen, hvor 
gylletemperaturen i gennemsnit er ca. 1 ℃ lavere end staldtemperaturen.  

De undersøgelser, der er tilgængelige på nuværende tidspunkt, viser således, at der afhængig af 
staldtemperaturforholdene kan forventes en gennemsnitlig gylletemperatur omkring 19-21 ℃ i stalde uden 
gyllekøling. I projektet ”Rådgivningsordningen for biogasfællesanlæg og deres leverandører af gylle om 
muligheder for hurtig udslusning fra stalde og på lagre” er der monteret følere i 9 gyllekanaler, der måler 
temperaturen i gyllekanalen, hvoraf tre stalde er med gyllekøling. Det er endnu for tidligt at konkludere 
noget fra disse forsøg, men det forventes at dataene vil kunne give et større vidensgrundlag. 

I forhold til gyllekøling blev det som tidligere nævnt antaget i Mikkelsen et al. (2016), at gylletemperaturen 
kan reduceres med 10 ℃ fra 18,6 ℃. I Holm & Hansen (2016) blev der vist en reduktion på ca. 4-6 ℃ i 
forhold til en gylletemperatur på 17-19 ℃ i kontrolstaldene. I Holm et al. (2017) blev der vist en reduktion 
på 3-5 ℃ i forhold til en gylletemperatur på 19-20 ℃ i kontrolstaldene. I Holm & Hansen (2016) blev der 
anvendt en væsentlig højere køleeffekt på 40 W/m2 sammenlignet med Holm et al. (2017), hvor der blev 
anvendt 26-27 W/m2. Selv en køleeffekt på 20-25 W/m2 vil give en betragtelig mængde varme som skal 
kunne anvendes på bedriften eller som skal fjernes ved brug af en kalorifer, som er forbundet med et 
energiforbrug. I praksis vil gyllekølingsanlægget blive dimensioneret ud fra det maksimale varmebehov på 
den del af bedriften som skal aftage varmen, men eftersom varmebehovet ikke er ens over året vil 
driftstiden for gyllekøling som regel være mindre end 100%. De beskrevne undersøgelser indikerer således, 
at der ikke kan opnås den reduktion i gylletemperaturen ved gyllekøling som tidligere antaget, men 
samtidig er gylletemperaturen for stalde uden gyllekøling formentligt er 1-2 ℃ højere end tidligere antaget. 
Dette betyder samlet set, at effekten af gyllekøling på metanemissionen fra stald og lager samt ved 
biogasproduktion formentligt er mindre end tidligere antaget.  Effekten af hyppig udslusning på 
metanemissionen fra stald og lager samt ved biogasproduktion kan derimod være større en hidtidig 
antaget, hvis det viser sig at temperaturen er højere end de 18,6 ℃, der hidtil er antaget. Det antages, at 
metanemissionen er lineært afhængigt af opholdstiden i de første 30 dage, men dette er ikke eftervist i 
praksis. 

Det bør dog understreges, at tidligere antagelser om effekten af gyllekøling og hyppig udslusning på 
metanemissionen og biogaspotentialet er baseret på modelberegninger og ikke konkrete målinger af 
metanemissionen og biogaspotentialet. Generelt er udfordringen, at der ikke er tilstrækkelig data 
tilgængelige for metanemissionen fra stald og lager ligesom der ikke findes et tilstrækkeligt stor 
datamateriale med målinger af temperaturer i gyllekanaler og brug af virkemidler såsom gyllekøling og 
hyppig udslusning. Der er behov for yderligere forskning og målinger for at validere de anvendte modeller. 

 

Konklusion 

Der er udført målinger af temperaturer i gyllekanaler blandt andet i forbindelse med gyllekøling og forsøg i 
Aarhus Universitets forsøgsstalde på Foulum. Antallet af målingerne er dog stadig for sparsomme til at 
kunne fastsætte en temperatur, der repræsenterer forskellige staldtyper. Der er dog indikationer på at de 
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18,6 ℃, der i dag anvendes som gennemsnit for alle stalde, kan være 1-2 ℃ højere, og hvis dette er 
tilfældet vil effekten af hurtigere udslusning formentlig være højere end tidligere antaget. I projektet 
”Rådgivningsordningen for biogasfællesanlæg og deres leverandører af gylle om muligheder for hurtig 
udslusning fra stalde og på lagre”, vil der i den kommende tid blive indsamlet yderligere data målt over en 
længere periode. Antallet af målinger er dog stadig sparsomt og der er brug for yderligere forskning og 
dataindsamling. 

 

Referencer 

Holm, M., Hansen, R.K. 2016. Gyllekølings effekt på spaltegulvstemperaturen i farestalde. Erfaring nr. 1602, 
SEGES Svineproduktion. 

Holm, M., Sørensen, K.B., Nielsen, M.B.F. 2017. Ammoniak- og lugtreduktion ved gyllekøling i 
slagtesvinestalde. Meddelelse nr. 1105, SEGES Svineproduktion. 

Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R., Gyldenkærne, S. 2016. Biogasproduktions konsekvenser for 
drivhusgasudledning i landbruget. DCE-rapport 197, Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og 
Energi. 

Møller, H.B., Nielsen, K.J., Nedergaard, A.H. 2019. Præproces biogas til energi – slutrapport. Aarhus 
Universitet og Plan Energi. 

 


	Følgebrev300120
	Gylletemperaturer i svinestalde_endelig udgave
	Fagfælledbedømmer: Anders Peter Adamsen, enkeltmandsfirmaet APSA, https://apsa.dk/om-apsa/, samt adjungeret seniorforsker ved Institut for Ingeniørvidenskab


