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Sammenfatning  

De undersøgelser, som er præsenteret her, understøtter IPCC’s N2O emissionsfaktorerne for 

kvægdybstrøelse, men antyder, at IPCC’s N2O emissionsfaktorer for svinedybstrøelse er høje 

(Tabel 7). Det samme gør sig gældende for CH4 emissionsfaktorerne, hvor dette studie er nået frem 

til, at de fundne studier har resulteret i emissionsmålinger på niveau med IPCC’s emissionsfaktorer 

for kvægdybstrøelse, men lavere end emissionsfaktorerne for svinedybstrøelse. Der er ikke fundet 

studier af drivhusgasemission fra dybstrøelse fra pelsdyr, fjerkræ og heste. 

Der foreligger ikke danske studier, som kan bidrage til beregning af CH4 og N2O emissionsfaktorer 

for dybstrøelsesmåtter, og kun et enkelt pilot studie af emissionen fra lagre. Derfor, anbefales det, at 

man venter med en revurdering af emissionsfaktorer til resultaterne af en netop påbegyndt 

undersøgelse ved Aarhus Universitet er afsluttet. Dette studie er bestilt i sommeren 2019 af Miljø- 

og Fødevareministeriet.  

 
Indledning 

I dette notat gives en oversigt over de af forfatteren kendte målinger af metan- (CH4) og 

lattergasemissioner (N2O) fra dybstrøelse i stalde og på lager. På baggrund af disse vil det blive 

vurderet, hvorvidt der er et fagligt grundlag for at ændre de nationale danske emissionsfaktorer. I 

DCE rapporten (Nielsen et al. 2019) findes en opgørelse af ammoniak-emissionsfaktorer (NH3) for 

dybstrøelse i stald og lager, og det oplyses at drivhusgas-emissionen er beregnet med IPCC 

emissionsalgoritmer (IPCC 2006). I tabel 1 er en oversigt over emissionsfaktorer for NH3 og N2O.  

 

Tabel 1. Emissionsfaktorer for emissionen af NH3 og N2O fra dybstrøelse i stald og lager (1; DCE 

2019, 2; IPCC 2006,) 

Kategorier Stald1 Lager1 (Stald + lager)2 

 NH3-N  

pct. af total N 

NH3-N 

pct. af total N 

N2O-N  

pct. af total N 

Kvæg 6 1 1 

Svin 15 9,8 7 

Høns 28 4,8 0,1 

Slagtekyllinger (Broilers) 7-9 6,8 ID 

Pelsdyr 40 ID 1 

Heste 15 4 1 

ID: Ingen data  

https://apsa.dk/om-apsa/
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Metan-emissionsfaktorer (EF, kg CH4 kg-1(VS)) for dyrekategorier, klimazoner og dybstrøelse 

beregnes med IPCC tier 2 modellen som følger:  

EF = BMP * MCF * 0,67 

BMP er biokemisk metanproduktion potentiale (m3 CH4 kg-1(VS)) og MCF (%) er en metan-

omdannelsesfaktor som afhænger af dyrekategori, håndtering af gødning og klima. De to faktorer 

for dybstrøelse er angivet i tabel 2. Det er IPCC standard emissionsfaktorer (EF), som benyttes ved 

beregning af CH4 emission for kvæg og svinedybstrøelse. Faktorerne findes ikke for andre 

dyrekategorier. 

 

Tabel 2. Parametre til beregning af CH4-emission fra kvæg- og svinedybstrøelse. Der er en 

emissionsfaktor for stald + lager (IPCC 2006, tabel 10.17) 

Kategorier Lagrings 

periode 

MCF 

% af BMP 

BMP 

CH4 m
3 kg-1(VS) 

EF 

Kg CH4 kg-1(VS) 

Kvæg < 1 måned 3 0,24 0,005 

Kvæg > 1 måned 17 0,24 0,027 

Svin < 1 måned 3 0,45 0,009 

Svin > 1 måned 17 0,45 0,051 

 

Det er emissionsfaktorerne vist i tabel 1 og 2, som anvendes ved beregning af de Danske emissioner 

af NH3 og drivhusgasser fra dybstrøelse. Modellen til beregning af drivhusgas-emission fra 

dybstrøelse er udviklet i 2006 (IPCC 2006). I det følgende vurderes det om der bør ske ændringer i 

den model. For eksempel om der i beregningerne bør indgå flere kategorier af dyr, og om der er 

viden til at understøtte eventuelle ændringer. 

 

Vidensgrundlag 

I 2012 indsamlede en gruppe europæiske eksperter i husdyrgødning alt tilgængeligt materiale om 

emnet, herunder også målinger præsenteret i nationale publikationer, som er vanskelig tilgængelig 

(Webb et al., 2012). Der var på det tidspunkt 17 publicerede studier af CH4- og N2O-

emissionsmålinger fra kvægdybstrøelsesstalde, og lidt flere studier fra stalde med svin på 

dybstrøelse, i alt 12 CH4-målinger og 20 N2O-målinger. Der var ingen målinger af 

drivhusgasemission fra fjerkræstalde og der blev ikke rapporteret målinger fra dybstrøelsesstalde 

med heste og mink. 

Bernal et al. (2017) indsamlede i 2016 data fra artikler publiceret i “peer reviewede” internationale 

tidsskrifter til en oversigtsartikel om kompostering. Sven G. Sommer bidrog til denne artikel med 

viden om emission af gasser fra lagre med husdyrgødning. I mange af de studier, hvorfra data blev 

indsamlet, blev gødningen ikke vendt eller aktivt beluftet. Resultaterne kan således give indsigt i 

emissionen af N2O og CH4 fra lagre af dybstrøelse. 

Det vurderes at de to nævnte artikler (Webb et al. 2012 og Bernal et al. 2017) giver en grundig 

beskrivelse af processerne for dannelse og emission af drivhusgas fra stalde og lagre med fast 

staldgødning.  
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Dybstrøelse 

Dybstrøelse er ikke en veldefineret gødningstype. Forholdet mellem strøelse og urin og fæces kan 

varierer inden for dyrekategorier. For eksempel vil økologiske svin på dybstrøelse afsætte gødning i 

udearealet, og dybstrøelsen derfor have et højere C:N forhold end dybstrøelsen i en stald, hvor der 

ikke er udeareal. For kvæg på dybstrøelse vil C:N-forholdet i nogle stalde afhænge af om afsætning 

af gødning alene sker i dybstrøelsen, eller dels i dybstrøelse og dels i gyllekanaler ved foderbordet. 

Som vist ovenfor i tabel 1 og 2 skelnes ikke mellem staldtyper og produktionsformer, og 

emissionsfaktorerne er ikke differentieret mellem dyrekategorier inden for samme race.  

 

 

Figur 1. Lattergas- (N2O) og metanemission (CH4) fra stalde med dybstrøelse og fra bindestalde 

(Webb et al. 2012). 

 

Emission af CH4 og N2O fra stald 

Metan produceres i iltfrie miljøer, som kan dannes under et overfladelag i en dybstrøelsesmåtte. 

Danske studier har vist, at i kvægdybstrøelsesstalde dannes anaerobe miljøer i lag, der er mere end 

10 cm fra overfladen af måtten. I de øverste lag forbruger aerobe mikroorganismer den 

indtrængende ilt og temperaturen kan stige til 40-50oC (Rom og Henriksen 2000). Det er forbruget 

af ilt, som bidrager til, at der er iltfrit (anaerobt) i de dybere lag. Høje temperaturer er også målt i 

svinedybstrøelsesmåtter (Møller et al. 2000), men der er ikke rapporteret iltfrie miljøer i dybere lag, 

enten fordi svinene roder op i dybstrøelsen eller fordi der ikke har været fokus på at måle dette. I 

modsætning til svin tramper køer dybstrøelsen sammen til en hård måtte, hvilket fremmer dannelse 

af iltfrie bundlag. I dybstrøelse fra svinestalde er potentialet for CH4-dannelse således væsentlig 

lavere end i kvægstalde, hvilket forventes, at resulterer i en lavere CH4-emission fra svinestalde 

med dybstrøelse end fra kvægstalde, hvilket ikke fremgår af IPCC’s emissionsfaktorer (Tabel 2). 

Lattergas dannes ved omsætning af ammonium (NH4) til nitrit (NO2) og reduktion af nitrat (NO3) til 

frit kvælstof (N2). Man vil derfor forvente, at der i de iltrige miljøer i svinedybstrøelse dannes mere 

N2O end i kvægdybstrøelse, hvilket også fremgår af IPCC’s emissionsfaktorer (Tabel 1).  
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Tabel 3. Ekskretion og strøelse pr år for en årsko- og slagtesvinestiplads (Lund et al. 2019, Møller 

et al. 2000, Kai et al. 2014). 

 Mængde, kg TS Kvælstof, kg N 

 Ekskretion Strå** I alt Ekskretion Strå** I alt 

Årsko 2400 3600*0,85=3060 5460 159 18 180 

Slagtesvin 

ekskretion, 

stiplads* 

510*0,066  

*3=101 
110*0,85*3=280 381 2,99*3=9 2 11 

Søer 3880*0,07=271 900*0,85=765 1036 24*** 5 29 

*Antages der produceres 3 slagtesvin per stiplads årligt, 300 dage. 

**Halm kvælstof ca. 0,6% af tørstof og 85% tørstof 

***Søer og smågrise 

 

Det ses af figur 1 at CH4-emissionen pr. stiplads er mindre fra svinestalde end fra kvægstalde. 

Imidlertid er det mest korrekt, at sammenligne emission pr. kg organisk stof eller kvælstof, hvilket 

kræver et kendskab til mængden af organisk stof og kvælstof i dybstrøelsen. Følgende data ligger til 

grund for en beregning af kulstof (C) og kvælstof (N) opsamlet i dybstrøelse. Der tildeles ca. 900 kg 

halm per stiplads med løsgående søer og 70 kg per produceret slagtesvin (Kai et al. 2014) eller 930 

– 1100 g pr. kg tilvækst, (Seges 1991, Møller et al. 2000). I Danmark tilføres dagligt omkring 6 kg 

halm per ko af lille race og 10 kg pr. ko af stor race, hvilket svarer til de mængder, der tilføres pr. 

ko i hollandske stalde (Anonym 2019; Groenestein and Reitsma 1993). I alt tilføres således mellem 

2160 og 3600 kg halm om året per ko, hvilket er inden for det niveau givet af Webb et al. (2012). 

Foruden tildeling med halm opsamles også gødning i dybstrøelsen (tabel 3). I alt tilføres 

kvægdybstrøelsesmåtten for hver stiplads ca. 16 gange mere tørstof og kvælstof end 

slagtesvinedybstrøelse og ca. 5 gange mere en sodybstrøelse.  

 

Tabel 4. Metan- og N2O-emission fra dybstrøelsestalde omregnet til g pr kg tørstof eller kvælstof.  

Emissionsdata fra stiplads er præsenteret i figur 1 og er fra Webb et al. (2012). 

 CH4 

g CH4 dag sti plads 

N2O 

g N per dag stiplads 

CH4 

g CH4 kg-1(TS) 

N2O  

g N kg-1(N) 

Årsko* 1250 2 83 (66)* 4 

Slagtesvin  9 2,5 7 68 

*I parentes emission fratrukket enterisk produktion (250 g CH4 pr dag pr ko)  

 

I de målte emissioner af CH4 fra kvægstalde indgår både CH4 fra dybstrøelsen og enterisk CH4 fra 

kvægets vom. Det antages, at den enteriske emission er 150-370 g CH4 dag-1 ko-1 (Groenestein og 

Reitsma 1993; Ngwabie et al. 2009). En mindre andel af CH4 emitteret fra slagtesvinestalde kan 

være fra flatus (prutter), og er ikke fratrukket emissionen fra stald. Der er igangsat et studie af 

enterisk CH4-emission fra svin ved Aarhus Universitet. Under de her givne forudsætninger er den 

beregnede CH4-emission fra dybstrøelsen i svinestalde væsentlig mindre end fra dybstrøelsen i 

kvægstald og N2O-emission væsentlig større (Tabel 4). Det ses, at målinger understøtter tendensen 

udtrykt i IPCC’s emissionsfaktorer for N2O, men ikke for CH4. Beregninger med IPCC modellen 
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resulterer i, at både CH4- og N2O-emissionen stald + lager fra svinedybstrøelse er højere end fra 

kvægdybstrøelse.   

Hvis det antages, at enterisk CH4 udgør omkring 250 g CH4 day-1 (Groenestein and Reitsma (1993); 

Groenestein and Huis in‘t Veld (1994); Ngwabie et al. (2009)), så er emission fra dybstrøelse 1000 

g CH4 day-1, når emissionen pr. stiplads vurderes at være 1250 g CH4 d
-1 stiplads-1 (SD 1250 g CH4 

d-1 stiplads-1, Webb et al. 2012). En gennemgang af litteraturen viser, at en del af den CH4-emission, 

der indgår i beregningen af emissionen i kvægdybstrøelse (Fig. 1 og tabel 4) er Hollandske 

målinger, og disse er generelt højere end emissionen fra andre kendte studier. Resultaterne af de 

Hollandske studier, hvor dybstrøelsen typisk muges ud 1-2 gange om året (Mosquera et al. 2006), 

kan opsummeres som følger:  

 Groenestein and Reitsma (1993): Stald med 40 køer og 18 kalve, svarende til 49 køer. Emissionen 

var 1000 g CH4 dag-1 ko-1 af hvilken enterisk emission var 150-370 g CH4 day-1 ko-1. 

 Groenestein and Huis in‘t Veld (1994): 44 amme køer med tilgang af 27 kalve i måleperioden. 

Emissionen var 797 g CH4 dag-1 ko-1 af hvilken 150-260 g CH4 day-1 ko-1 var enterisk. 

 Mosquera et al. (2006) målte at emission af CH4-dybstrøelse og enterisk fra 

kvægdybstrøelsesstalde gennemsnitlig var 1300 g dag-1 ko-1 (enterisk + dybstrøelsen). 

 

I andre studier har den målte emission været mindre. Metanemissionen var 79-114 kg CH4 LU-1 yr-1 

(LU=dyreenhed) fra en svensk malkekvægstald med dybstrøelse og gyllekanal (gylle fjernet to gang 

om dagen), hvor hovedparten af køerne stod opstaldet på dybstrøelse (Ngwabie et al. 2009). I et 

polsk studie måltes en daglig emissionsrate på 369 g CH4 d
-1 ko-1 fra dybstrøelsesstalde (dybstrøelse 

og enterisk), hvor dybstrøelsen blev fjerne to gange om året (Rzeznik et al. 2016), hvilket er på 

niveau med de svenske resultater. I et belgisk studie, over 66-73 dage var den samlede emissionen 

fra måtten 1400-2200 g CH4 per dyr (Mahot et al. 2016). Dette studie er specielt på grund af den 

korte varighed (ca. 2 måneder), og fordi der ikke blev målt en signifikant øget temperature i 

dybstrøelsen. I et dansk studie blev CH4-emissionen målt fra kalve og kvier på dybstrøelsen, og det 

blev vist, at måtten bidrog 11% af den samlede emission fra kalve stier og 18% fra kvier (Rom and 

Henriksen 2000), hvilket er væsentlig lavere end forholdet i de hollandske studier. I det belgiske 

studie (Mahot et al. 2016) androg CH4 fra måtten 2-5% af den samlede emission. 

I det polske studie var mælkeproduktionen lav, ca. 8 ltr. dag-1 ko-1 sammenlignet med ca. 30  ltr. for 

en dansk ko, det kan antages, at dette har haft indflydelse på ekskretion fra dyrene, og bidraget til en 

reduceret emissionen af CH4 fra måtten. I studiet fra Belgien skete opbygning af dybstrøelsesmåtten 

over en kort periode (66 - 73 dage), og den lave temperatur antyder, at dette har påvirket lagdeling 

og aerob-/anaerob-forholdet (Mahot et al. 2016).  

Det skal nævnes, at gaskoncentrationer blev målt med fotoakustiske instrumenter i de polske og 

belgiske studier (Rzeznik et al. 2016, Mahot et al. 2016). Det er ikke nævnt, hvilket instrument, der 

blev anvendt i de hollandske studier.  Fotoakustiske instrumenter, der benyttes til måling af CH4, 

har vist sig at være følsomme for interferens med vanddamp og VOC (A.P.S. Adamsen, ikke 

offentliggjorte data), og det kan give problemer ved måling af CH4 i kvægstalde, hvor der fodres 

med ensilage, som afgiver megen VOC til luften.  
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Massebalancer -  evaluering af CH4-emissions data 

En beregning af massebalancen for C kan bidrage til en vurdering af kvaliteten af målinger 

præsenteret i figur 1 og tabel 4. Mængden af C i halm er ca. 470 g kg-1 (TS) (Bernal et al. 2017) og 

410 g C kg-1(TS) i fæces fra både kvæg og svin (Petersen et al. 1998). Til sammenligning er 

koncentrationen af C i dybstrøelse overført til lager målt til ca. 450 g C kg-1(TS) (Chadwick ) og 

440 g C kg-1(TS) (Sommer 2001). Benyttes koncentrationen 470 g (C) kg-1(TS) for strå og 410 g 

(C) Kg-1(TS) for ekskreter fra svin og kvæg, kan det beregnes, at der årligt tilføres 2422 kg C til 

kvæg og 173 kg C til svinedybstrøelsen   

 

Tabel 5. Ved brug af data fra Webb et al. (2012) artiklen, se figur 1 og tabel 4, er beregnet den 

årlige emission af C (CO2+CH4) i pct. af C tilført dybstrøelse. ”Lav” er hvor C-emissionen er 1,66 

gang CH4-C-emissionen, og ”høj” er hvor C-emissionen er 9 gange CH4-C-emissionen. 

 C tab 

Lav 

kg 

C tab 

Høj 

Kg 

C tab 

lav 

% af C tilført 

C tab 

Høj 

% af C tilført 

Årsko strøelse 

og enterisk 

1,250*(12/16) 

*1,66*365=570 

1,250*(12/16) 

*9*365=3080 

570/2422*100=24 3080/2422*100=127 

Årsko Strøelse 1,000*(12/16) 

*1,66*365=450 

1,000*(12/16) 

*9*365=2460 

450/2422*100=19 2460/2422*100=101 

Slagtesvin  0,009*(12/16) 

*1,66*300=3,4 

0,009*(12/16) 

*9*300=18 

3,4/173*100=2 18/173*100=10 

 

Foruden CH4 udledes også kuldioxid (CO2) fra dybstrøelsen, som også skal indgå i beregningen af 

C-tabet fra dybstrøelsesmåtten. I biogasanlæg produceres gas med et indhold af CH4 på 60% og 

CO2 på 40% (Volumetrisk) svarende til, at det samlede C-tab (total-C) er 1,66 gang højere end CH4-

C-emissionen. Rom og Henriksen (2000) målte, at CH4-emissionen udgjorde 11% af den samlede 

kulstoftab i form af CH4 og CO2 fra måtten, svarende til, at det samlede C-tab er 9 gange 

emissionen af CH4-C. Benyttes disse forhold mellem CO2- og CH4-emission til beregning af den 

samlede emission af C i en massebalanceberegning, resulterer dette i et C-tab på 19 - 101% for 

kvægdybstrøelse og 2 - 10% for svinedybstrøelse, hvis CH4-emissiondata fra Webb et al. (2012 

(Tabel 5) lægges til grund for beregningerne.  Massebalancer støtter den antagelse, at resultaterne 

præsenteret i Webb et al. (2012) ikke er korrekte, fordi total-C:CH4-C-forholdet i gas udledt fra 

staldene er nærmere 9:1 end 1,66:1. Det vurderes, at studierne fra Sverige (dybstrøelse og gylle), 

Polen og Belgien giver de mest retvisende niveauer for CH4-emissionen fra kvægdybstrøelsesstalde.  

Ved søgning på Web of Science er fundet nogle få studier af emissionen fra 

svinedybstrøelsesstalde, som er nyere end de der er præsenteret i Webb et al. (2012). Et af disse var 

fra Australien, hvor emission blev målt fra svin på dybstrøelse i åbne stalde og hvor temperaturen i 

dybstrøelsen varierede med udetemperaturen. Målinger i dette studie resulterede i en CH4-

omregningsfaktor (MCF, > 3 mdr) på 3,6% af gødnings-BMP (Phillips et al. 2016), hvilket er meget 

lavere end antaget af IPCC. I et belgisk studie var CH4-emissionen ca. 4% af VS i dybstrøelsen, 

hvilket er lidt lavere end antaget af IPCC (Tabel 2). Med data fra et review af Phillipe og Nick 

(2015) er det beregnet at CH4-emissionen fra svin er 0.007 kg CH4/kg TS og fra søer 0,003 kg 

CH4/Kg TS, hvilket er på niveau med emissionen beregnet af IPCC, som er for stald og lager og per 

kg VS. Det forekommer problematisk, at IPCC’s CH4-emissionsfaktorer (Tabel 2) er højere for 

svinedybstrøelse, hvor strøelsen forventes at blive rodet op, end for kvæg dybstrøelse, hvor 
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strøelsen presses sammen og anaerobe lag dannes nede i måtten. Med de data, der er til rådighed, er 

det imidlertid ikke muligt at foreslå nye emissionsfaktorer for CH4 fra svinedybstrøelse.   

 

 

N2O-emission  

Rom og Henriksen (2000) fandt ikke, at der var N2O-emission fra kvægstalde med dybstrøelse i 

deres studie, hvor emissionen blev målt med statiske kamre. I studiet af Mathot et al. (2016) var den 

målte N2O-emission fra måtten efter dyrene var fjernet 0,18 og 0,42 g kg-1(vægtforøgelse) og der 

blev tilført i alt 210 og 257 g kg-1(vægtforøgelse).  Det procentiske tab (N2O i pct. af N) fra 

dybstrøelsesmåtten i stalden er således 0,1-0,2%, (66-73 dage), hvilket er væsentlig lavere end 

IPCC emissionsfaktoren for kvægstalde. 

I det australske studie af drivhusgasemission fra svinestalde resulterede målingerne i en N2O-N-

emissionsfaktor på 0,01 kg N2O-N/kg N ekskretion (Phillips et al. 2016) og i et belgisk studie var 

emissionsfaktoren 2% af N i dybstrøelsen (Phillipe et al. 2012). Resultater, der er betydeligt lavere 

end IPPC’s emissionsfaktor for stald og lager og faktoren for staldemission givet i Webb et al. 

(2012). Phillipe og Nicks (2015) beregnede nye estimater for CH4 og N2O-emission fra 

svinedybstrøelse. Disse blev givet i g dyr-1 dag-1 og er i tabel 6 omregnet til % af henholdsvis VS og 

N i ekskretion. En omregning af deres estimater giver en emissionsfaktor for N2O på 2% af total N i 

dybstrøelsen.  

 

 

Tabel 6. Drivhusgasemission fra svin på halm, gennemsnit er beregnet for hver dyrekategori og kun 

for dyr på halm med data fra review af Phillipe og Nicks et al. (2015). Disse beregnede emissioner i 

g dyr-1 dag-1  

 g CH4 

dyr-1 

dag-1 

g N2O 

dyr-1 

dag-1 

Kg CH4 kg-1(TS) N2O  

N% af Ntot 

Smågrise 0,75 

(n=1) 

0,03 

(n=1) 

  

Slagtesvin 9 

(SD=7, 

n=3) 

0,9 

(SD=0,3, 

n=2) 

(9/1000)*300/381=0,007 0,9*300*28/44/*100/(11*1000)=2 

Søer 9 

(n=1) 

2,2 

(n=1) 

(9/1000)*365/1036=0,003 2,2*365*28/44/*100/(29*1000)=100/29=2 

Koncentrationen af C i dybstrøelse fra slagtesvinestalde er 173 kg C pr 381 kg TS og en so 470 kg 

C pr 1036 kg TS. 

 

En gennemgang af de studier og reviewartikler fundet ved søgning på Web of Science viser, at 

N2O-emissionen fra svin (Stald og lager) beregnet med IPCC modellen er højere (7% af N) end det 

fremgår at nyere målinger (1-2% af N, stald). Studierne bekræfter, at N2O-emissionen fra 

svinedybstrøelse er højere end fra kvægdybstrøelse, som antaget for stald og lager af IPCC (Tabel 

7), men resultaterne tyder på, at IPCC’s emissionsfaktorer måske er i den høje ende, idet det skal 

erindres, at IPCC faktorerne er for stald og lager, og de her nævnte emissioner for 

stalddybstrøelsesmåtten. 
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Tabel 7. Emissionsfaktorer for emissiontab af CH4 og N2O fra dybstrøelse i stald og lager (IPCC 

2006, DCE 2019) 

 IPCC Vurdering her IPCC Vurdering her 

Kategorier 
MCF EF 

Stald Lager Stald + 

lager 

Stald Lager 

 
% af 

BMP 

Kg CH4 

kg-1(VS) 

Kg CH4 

kg-1(TS) 

 N2O  

pct. af 

total N 

N2O  

pct. af 

total N 

 

Kvæg<1mdr 3 0,005   1   

Kvæg>1 mdr 
17 0,027 

0,007-

,070* 

 
1 

0-0,2 0,1-2,3 

Svin<1 mdr 3 0,009   7   

Svin>1mdr 

17 0,051 

0,003-

0,04 

MCF 1-

2,8 

 

7 

1-2 0,004-

0,03 

*Antages at emissionen i de citerede Svenske, Polske og Belgiske studier er ca. 1/10 af målingerne i 

Hollandske studier. 

 

 

Emission af N2O- og CH4-emission fra dybstrøelsesstakke 

 

Dybstrøelsen lagres i stakke indtil den spredes ud på marken. I løbet af få dage stiger temperaturen i 

dybstrøelsesstakken til 60-70oC (Figur 2), samtidigt afgives store mængder kuldioxid.  

 

 

 
 

Figur 2. Eksempler på variation i temperatur over tid i dybstrøelsesstakke som funktion af stakkens 

størrelse (”Venstre”, Sommer (2001) stak 1 ton, og ikke publiceret datamateriale ”stak” 7 kg), 

koncentration af ilt og N2O i stakke af organisk materiale (”Midt”, Bernal et al. 2017) og kuldioxid 

og CH4 i stakke (”Højre”, Bernal et al. 2017) 

 

Methanafgivelsen fra en komposterende dybstrøelsesstak starter efter en periode med opvækst af 

CH4-producerende bakterier, som kun producerer metan under iltfattige forhold. 

Methanproduktionen finder hovedsaglig sted ved temperaturer fra 10 til ca. 70oC med optimum ved 

40 - 50oC. Der kan derfor forventes en betydelig CH4-emission nogle dage efter etablering af 

dybstrøelsesstakken, hvor den kraftige mikrobielle aktivitet reducer iltindholdet i stakken, og 

temperaturen er høj. I fasen, hvor der sker afkøling, vil CH4-emissionen falde. 

I den lagrede dybstrøelse vil der dannes NO3 i aerobe zoner, der typisk findes i overfladen hvor luft 

siver ind i stakken. Nitrat kan blive denitrificeret i ilftrie zoner, der dannes, hvor iltforbruget er 
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større end ilttilførslen. Ved nitratdannelsen og denitrifikation dannes mellemproduktet N2O, som 

udledes fra dybstrøelsesstakken. Normalt er N2O-dannelsen ubetydelig lige efter etablering af 

stakken, fordi temperaturen stiger til over 50oC, hvor nitrifikation ikke finder sted. Når komposten 

køler af, sker der en genopvækst af nitrificerende bakterier, og der afgives igen N2O som følge af 

nitrifikation og denitrifikation. Lattergasproduktion hører op når kompostens indhold af NH4
+ og 

NO3
- er brugt op ved immobilisering, NH3-emission og denitrifikation.  

 

 

 

Figur 3. Lattergas- og CH4-emission fra lagre af fast staldgødning/dybstrøelse og organisk affald 

som funktion af stakkens massefylde og vandindhold. I diagram B indgår effekt af, at reducere 

luftskifte ved komprimering eller overdækning (Bernal et al. 2017) 

 

I et review af Bernal et al. (2017) blev indsamlet data fra studier af drivhusgasemission fra stakke af 

organisk materiale i form af dybstrøelse og organisk affald. I figur 3 ses en præsentation af data fra 

dette studie, hvor resultater fra studier med aktiv beluftning er fjernet, og N2O- og CH4-emissionen 

er afbilledet som funktion af stigende massefylde eller stigende vandindhold. Det er kendt, at 

luftskiftet reduceres ved stigende massefylde eller stigende vandindhold i møg eller kompoststakke. 

Som forventet stigerer N2O-emissionen ubetydelig, hvis massefylden er lav og der må forventes at 

være et godt luftskifte i stakken. Er massefylden over 0,6 ton m-3 er N2O-emissionen høj fordi 

luftskiftet hæmmes, men med det datasæt der er til rådighed kan man ikke udlede en sammenhæng 

af niveauet for N2O-emission som funktion af massefylde. Metanemission fra stakke af dybstrøelse 

og organisk affald øges ligeledes ved stigende vandindhold og deraf følgende reduceret luftskifte. 

Emission af CH4 er ubetydeligt ved et vandhindhold under 60% og stiger ved stigende vandindhold. 

I studier, hvor dybstrøelses eller fiberfraktionen fra separation af gylle er blevet lagret i stakke tæt 

overdækket af plast, har emissionen af både CH4 og N2O være ubetydelig (Hansen et al. 2006). Et 

engelsk studie af gasemission fra lagret dybstrøelse viste, at N2O-emissionen reduceredes med 30% 

ved overdækning med plast, men samtidig øgedes CH4-emissionen (Chadwick 2005). 
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Tabel 8. Metan- og N2O-emissionsfaktorer målt i studier hvor dybstrøelse er lagret i pilot eller fuld 

skala. 

 N2O 

% af Ntotal 

CH4 

% af  Ctotal 

MCF 

%, VS total 

 

Kvæg, 

ubehandlet 

0,1-2,3 1,8-4,4  Chadwick 

(2005) 

Kvæg 

kompakteret 

0,6-2,1 1,7-9,7  Chadwick 

(2005) 

Kvæg, 

ubehandlet 

0,1 0,01  Sommer (2001) 

Kvæg 

kompakteret 

0,3 0,03  Sommer (2001) 

Svine 

dybstrøelse 

0,004-0,032*  1 – 2,8* Phillips et al. 

(2016) 

Kvæg 0,3-0,7 0,03-0,06  Yamulki (2006) 

*Høj vinter – lav sommer (Australsk studie) 

 

Der er gennemført få studier af drivhusgasemissionen fra dybstrøelse lagret i pilot eller fuld skala. 

Resultaterne af målingerne viser, at lattergasemissionen fra ”lagret ubehandlet kvægdybstrøelse” er 

fra ca. 0.1 - 2,3 % af Ntotal og fra svinedybstrøelse 0,004 - 0,03% af Ntotal.  
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