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Levering på bestillingen ”Fastsættelse af krav til prøvetagning på biogasanlæg” 

 
Landbrugsstyrelsen har i en bestilling sendt d. 14. januar 2020 bedt DCA – Nationalt 
Center for Fødevarer og Jordbrug – om at ”bidrage med hvilke specifikke metode-
mæssige krav der kan stilles til prøvetagning for afgasset biomasse, således, at der 
sikres kvalitetsikrede og repræsentative prøver”. 
 
Nedenfor følger besvarelsen, der er udarbejdet af Professor Sven G. Sommer, Senior-
rådgiver Tavs Nyord og Seniorforsker Henrik Bjarne Møller alle fra Institut for Ingeniør-
videnskab ved Aarhus Universitet. Fagfællebedømmer har været Seniorforsker Peter 
Sørensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Notatet er revideret i lyset af 
hans kommentarer. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet”, ”Ydelses-
aftale Husdyrproduktion 2020-2023”.  

 
 
Venlig hilsen 
 
Klaus Horsted 
Specialkonsulent, Kvalitetssikrer DCA-centerenheden 
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Formål 
Ifølge bestillingen fra landbrugsstyrelsen er formålet med dette notat, at bidrage med konkrete 
kriterier/metodekrav for, hvordan prøver af afgasset biomasse skal foretages for at kunne siges, 
at være repræsentative. 
 
Baggrund 
Landbrugsstyrelsen vil gerne sikre sig at prøverne af afgasset biomasse udtages, så de er så 
repræsentative som mulig, og vil derfor gerne stille flere krav til prøvetagning i 
gødskningsbekendtgørelsen. Derfor beder Landbrugsstyrelsen DCA bidrage med hvilke 
specifikke metodemæssige krav, der kan stilles til prøvetagning for afgasset biomasse, således at 
der sikres kvalitetssikrede og repræsentative prøver. 

I dag er kravene til prøvetagning og analyse, at Indholdet af kvælstof og fosfor bestemt ved 
analyse skal ske ved repræsentative prøver foretaget i passende intervaller mindst 12 gange i den 
planperiode, hvori gødningen skal anvendes, jf. stk. 3. Biogasanlægget skal opgøre den leverede 
mængde afgasset biomasse, som analysen gælder for. 

 
Besvarelse 
I dag er praksis enten at udtage prøver ved overførsel til gylletankvogne, fra gylle omrørt i 
gyllelagre eller ved overførsel af gylle fra biogasreaktoren til gyllelageret. Prøverne udtages af 
driftspersonale på biogasanlæggene, og det vurderes, at de normalt ikke er trænet i repræsentativ 
udtagning af gylleprøverne. Problemet i forbindelse med udtagning af gylleprøver fra 
biogasanlæg (afgasset gylle) er repræsentativitet. Gyllens indhold af tørstof synker til bunds eller 
flyder til overfladen, og det bidrager til en systematisk variation i indholdet af totalkvælstof, 
tørstof og fosfor i gyllen (Tabel 1). Data i tabel 1 er gennemsnit for forskellige typer gylle, men 
det er vist, at kvælstofindholdet i lagret svinegylle fordeler sig som vist i tabellen (Sørensen 
2003). For svinegylle ses kvælstofindholdet at variere betydeligt som følger: bund 5,04 kg N ton-

1, midte 4,54 kg N ton-1 og overflade 3,40 kg N ton-1. Ifølge dette studie varierer indholdet af 
ammonium ikke mellem lagene. 

Det kan konkluderes, at de positive monovalente ioner ammonium og kalium ikke i 
nævneværdig grad adsorberes til de negativt ladede organiske forbindelser, og derfor er jævnt 
fordelt i gyllen (Sørensen 2003, Sommer og Hansen 2005, Petersen 2006). Det samme er ikke 
tilfældet for fosfor og organisk kvælstof, der indgår i organiske forbindelser bundet i tørstoffet, 
og som derfor findes i højere koncentrationer i bundlagene og i overfladen, hvis der dannes 
flydelag. I lagret svinegylle, hvor der ikke er dannet flydelag, er total kvælstofindholdet i 



overfladen lavere end i bundlagene (Sørensen, 2003). Gylle fra biogasanlæg danner kun i 
begrænset omfang flydelag, og fordeling af NPK og tørstof forventes derfor, at være som i 
svinegylle (Sommer og Hansen 2005). Det er især fosfor, som findes i høje koncentrationer i 
bundlag. Der sker for tiden en betydelig udvikling af biogasanlæg, som kan håndtere biomasse 
med et højere tørstofindhold end tidligere, men det vides endnu ikke hvordan det vil påvirke 
lagdeling. 

Erfaringerne fra studiet af Sommer og Hansen (2005) var, at udfældning af tørstof i svinegylle og 
afgasset gylle skete i løbet af få timer fra omrøring. Dette vanskeliggør udtagning af 
repræsentative prøver fra gyllebeholdere, medmindre man omrører før og under udtagning af 
prøver.  

Kvælstof og fosfor er de to plantenæringsstoffer, som er omfattet af lovgivning for anvendelse af 
gylle. Som nævnt er fosfor et plantenæringsstof, som ikke er homogent fordelt i den lagrede 
gylle ligesom total kvælstof varierer, men ikke i samme grad som fosfor. Fosfor fordamper ikke 
fra lagret gylle, og derfor ændrer indholdet af fosfor sig ikke fra udledning fra reaktoren til den 
afgassede gylle transporteres til slutlager. Kun i fald der sker en bundfældning i 
opbevaringstanke på biogasanlægget, hvor der over tid kan ske en ophobning i bundslam, der af 
og til skal fjernes ved tømning af tankene. Der kan imidlertid ske ændringer i slut-
koncentrationen af fosfor under lagring som følge af nedbør (nettonedbør). Indholdet af kvælstof 
reduceres som følge af ammoniakfordampning, og koncentrationen kan derfor blive mindre, som 
følge deraf, ligesom der kan ske en fortynding med nedbør (nettonedbør). Ændring i 
koncentrationen af kvælstof vil være beskeden i de tilfælde, hvor lagrene er overdækkede med 
PVC-dug/tag. Generelt vil middelkoncentrationen af fosfor og total kvælstof i den lagrede gylle 
ændres som følge af nedbør hvis nedbøren ikke afledes. Denne effekt vil kunne beregnes. Prøver 
udtaget i forbindelse med transport fra biogasreaktor til lager vil kunne anses for repræsentative 
for mængden af næringsstoffer, der er til rådighed ved transport ud til landmændene, men 
koncentrationen af næringsstofferne i gylle fra lageret kan være forskellig fra gylle udledt fra 
reaktoren som følge af ammoniaktab fra fordampning og fortynding med regnvand.  

Et nederlandsk studie viste, at variationen i koncentrationen af næringsstoffer i gylleprøver 
reduceres ved at udtage prøverne fra rør eller slanger, som anvendes i forbindelse med overførsel 
af gylle fra en beholder til en gyllevogn i forhold til at udtage prøver fra gyllevognen efter 
overførsel (Derikx et al. 1997).  
 
Det anbefales på baggrund af ovenstående, at gylleprøverne udtages med jævne mellemrum fra 
rør som overfører afgasset gylle fra reaktor til lagertank eller til lastbil/slamsluger. Kravene til 
udtagning af prøver kunne være som følger. 

• Reaktoren skal være under omrøring når prøven udtages. 
• Delprøven udtages manuelt fra rør, der leder gyllen fra biogasreaktor til efterlager på 

biogasanlægget eller fra reaktor til gyllevogn/gylletrailer for at give maximal opblanding 
og homogenitet af prøven.  

• Før udtagning af prøven tappes ca. 10 l gylle for at sikre mod at prøven består af gammel 
gylle. 



• Der udtages 0,5 l en gang i ugen til en beholder på 2 l, som umiddelbart efter 
prøvetagning opbevares i fryser. Efter en måned sendes prøven på 2 l til analyse 

• Der skal udarbejdes en ”egenkontrol” af prøvetagningen, der indebærer en beskrivelse af 
procedure for prøvetagningen, opbevaring og forsendelse til laboratorie.  

 
Det anbefales, at man tager kontakt til nederlandske kontrolinstanser og hører om deres erfaring 
med automatisk prøvetagning, der praktiseres rutinemæssigt i forbindelse med gylletransport i 
Holland 
 
Tabel 1. Det relative indhold af tørstof og næringsstoffer i fire gyllebeholdere. Gennemsnitlig 
indhold i prøverne = 100. LSD95 er mindste sikre forskel på 95% niveauet (Petersen 2006). 
 Tørstof Kvælstof Ammonium Fosfor Kalium 
Flydelag 125 103 93 129 98 
5 cm under flydelag 77 99 103 77 101 
½ Dybde 87   103 85 101 
Bundlag 111 101 101 109 102 
LSD95 22  6 24 3 
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