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Vurdering af måleprogram/forslag til 
måleprogram til fastsættelse af fælles 
emissionsfaktor for flydende husdyrgødning 
med fast overdækning 

Af seniorforsker Anders Peter Adamsen og seniorrådgiver Peter Kai, Institut for Ingeniørvidenskab, 
Aarhus Universitet 

Fagfællebedømmer: professor Sven G. Sommer, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet 

 

Baggrund  

Miljø- og Fødevareministeriet (MFVM) ønsker en vurdering af det nødvendige omfang af målinger 
inkl. antal dyretyper og gentagelser pr. dyretype mhp. at kunne fastsætte en fælles 
ammoniakemissionsfaktor for alle typer flydende husdyrgødning i gyllebeholdere med fast 
overdækning. 

SEGES er i gang med emissionsmålinger på fire gyllebeholdere med teltoverdækning (to kvæg og 
to svin). SEGES testplan er vedhæftet bestillingen. Desuden eftersendes de foreløbige 
måleresultater fra sommermålingerne for alle 4 gyllebeholdere samt efterårsmålingerne fsva. de 2 
gyllebeholdere med svinegylle med udgangen af uge 45. Der er endnu ikke foretaget 
efterårsmålinger på de 2 beholdere med kvæggylle. MFVM ønsker vurderet, om målinger på 
baggrund af denne testplan er tilstrækkelige til fastsættelse af fælles emissionsfaktor (kg NH3-
N/m2/år) fra gyllebeholdere med teltoverdækning af flydende husdyrgødning på tværs af 
dyretyper. 

Hvis det igangværende måleprogram efter vedlagte testplan ikke er tilstrækkeligt, ønsker MFVM 
forslag til et nødvendigt måleprogram for fastsættelse af fælles emissionsfaktor for gyllebeholdere 
med teltoverdækning. Emissionsfaktoren skal være dækkende for flydende husdyrgødning fra 
kvæg, svin, fjerkræ og mink samt for afgasset husdyrgødning og biomasse. Forslaget skal tage 
hensyn til allerede eksisterende viden, samt den viden om fx spredning mellem dyretyper og årstid 
som SEGESs igangværende målinger bidrager med.  

Endvidere ønskes en vurdering af, hvorvidt en emissionsfaktor for teltoverdækkede gyllebeholdere 
med flydende husdyrgødning også kan anvendes for andre typer fast overdækning, fx betonlåg 
eller flydedug. 

Besvarelse 

Ammoniakemission i forbindelse med godkendelse af husdyrbrug 

I forbindelse med godkendelser af husdyrbrug regnes der med en emission på 0,40 kg NH3-N per 
m2 overfladeareal per år for flydende gylle opbevaret i gylletanke med såkaldt tæt overdækning 
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omfattende overdækning af gylletanke med naturligt flydelag (Miljø- og Fødevareministeriet, 
2019). Denne emissionsværdi er fastlagt som et gennemsnit af den estimerede ammoniakflux fra 
gylletanke med gylle fra alle dyrekategorier og staldtyper vægtet på grundlag af antallet af 
rapporterede dyrenheder i de enkelte kategorier. Den vægtede emissionsværdi blev etableret ud 
fra et ønske om flexibilitet i forhold til lagring af gylle fra forskellige dyrekategorier i gylletanke i 
forbindelse med overgangen fra miljøregulering af husdyrbrug baseret på dyreenheder til en 
arealbaseret regulering. Arbejdet med at omregne fra dyrerelateret til arealrelateret 
ammoniakemission er beskrevet i to rapporter (Adamsen et al., 2016 og Kai & Adamsen (2016). 
Den beregnede emission er vist i tabel 2-6 i Kai & Adamsen (2016). Ved omregning fra normtal 
fandtes, at ammoniakemissionen for eksempelvis malkekøer af tung race og Jersey var 
henholdsvis 0,36 og 0,37 kg NH3-N per m2 per år. For søer med grise til fravænning og slagtesvin 
fandtes henholdsvis 0,32 og  0,40 kg NH3-N per m2 per år.  

For nogle andre dyregrupper var emissionen væsentlig højere, fx opdræt af kvier, tung race på 
0,76 kg NH3-N per m2 per år. På grundlag af beregnede emissioner og fordeling af dyregrupper 
blev der foreslået en fælles emission på 0,4 kg NH3-N per m2 per år.  

Beregning af de nationale udledninger af ammoniak 

I forbindelse med opgørelse af den nationale emission af ammoniak anvender DCE en metode, der 
anvender emissionsfaktor i procentdel af ammoniumkvælstof (TAN) eller total kvælstof tilført 
gylletanken efter samme princip som anvendes i Normtal for husdyrgødning (Hellwing et al., 
2020). På baggrund af emissionsfaktorer baseret på TAN ab stald på 3,4 % for kvæg og 2,5 % for 
svin (Kai et al., 2018) samt såkaldte aktivitetsdata beregnes den nationale udledning af ammoniak 
(Albrektsen et al., 2017). De nævnte emissionsfaktorer er baseret på en antagelse om tæt 
overdækning, som kan være et naturligt flydelag eller dækket af teknologier med tilsvarende 
egenskaber med henblik på, at reducere ammoniakemission, fx letklinker eller flydebrikker 
(Miljøstyrelsen, 2020).  

For såkaldt fast overdækning anvendes en emissionsfaktor på 50 % af emissionen fra gylletanke 
med tæt flydelag (Miljøstyrelsen, 2020). Fast overdækning omfatter telt, betonlåg og flydedug. 

De TAN baserede emissionsfaktorer er fastlagt ved omregning af den tidligere vurdering, dvs 2 % 
af totalkvælstof ab stald for både kvæg og svin, som så blev omregnet til ammoniakemission i 
forhold til TAN ab stald (Hansen et al., 2008).  

Emissioner fra gyllelagre 

En ny oversigtsartikel over emissioner fra gylletanke og –laguner indikerer stor forskel på 
ammoniakemission fra gylletanke for svine- og kvæggylle (Kupper et al., 2020). Emissionen fra 
udækket kvæg- svinegylle har en emission på henholdsvis 0,08 og 0,24 g NH3 per m2 per time, 
hvilket svarer til henholdsvis 0,6 og 1,7 kg NH3-N per m2 per år. Udækket gylleoverflade er dårligt 
defineret, så værdierne skal tages med stor forsigtighed. Med flydelag af halm ses en reduktion på 
72 %, hvilket for danske forhold vil give en emission på henholdsvis 0,2 og 0,5 kg NH3-N per m2 per 
år, hvilket er lidt lavere for kvæggylle end den fælles emssion på 0,40 kg NH3-N per m2 per år for 
gylle, der anvendes i forbindelse med godkendelse af husdyrbrug, men lidt højere for svin. Selvom 
disse tal skal tages med stort forbehold, så tyder det ikke på, at der vil være en ens emission fra 
kvæg- og svinegylle.  

Der foreligger kun meget få data for emission fra teltoverdækkede lagre (Kupper et al., 2020). 
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Måling af emission fra teltoverdækkede beholdere  

Seges måler for tiden på emissioner fra gylletanke med teltoverdækning. De bruger en såkaldt 
sporgas-henfaldsmetode, hvor de tilsætter lattergas op til en koncentration på ca. 200 ml/m3 luft 
under teltoverdækningen på gylletankene. Herefter moniteres henfaldet i 
lattergaskoncentrationen og luftskiftet beregnes ud fra henfaldet. Metoden er velkendt fra 
indeklimamålinger i boliger, kontor- og produktionsmiljøer, men er ikke set anvendt i 
gyllebeholdere udover i en svensk rapport (Andersson & Gustavsson, 1998). 

Vi har endnu ikke set afrapportering fra Seges, men foreløbige data indikerer ammoniakemissioner 
væsentlig under det nuværende godkendelsesniveau. Da vi ikke har set kontrolforsøg eller om 
emission af andre gasser, fx metan, ligger på et forventet niveau, er det for tidligt at inddrage disse 
resultater. Emission af ammoniak og metan er styret af forskellige transportmekanismer. 
Emissionen af ammoniak er hovedsageligt styret af forhold i gylleoverfladen, dvs. TAN-
koncentration, temperatur og pH i gyllen, og luftskifte, lufttemperatur og ammoniakkoncentration 
i den ovenstånde luft. Teltoverdækning og betonlåg reducerer luftskiftet og forøger 
ammoniakkoncentrationen i luften, hvorved emissionen reduceres (fx Chowdhury et al., 2014). 
Metan dannes ved mikrobiel omsætning i gylle under anaerobe (iltfrie) forhold og frigives 
hovedsageligt via bobler. Kort sagt styres frigivelse af ammoniak mest af forholdene i den 
ovenstående luft, hvorimod metan styres mest af dannelsen i gyllen.  

Fastsættelse af emission og emissionsfaktorer 

Fastlæggelse af emission, fx som kg NH3-N per m2 overflade per år, og emissionsfaktorer, fx % 
TAN, der udledes som NH3-N sker ved inddragelse af eksperter og indstilling til MFVM. 
Emissionsfaktorer beregnes i Normtalsudvalget og er baseret på tilgængelig viden, fx direkte 
målinger, massebalancer, udlandske resultater og ekspertskøn. Der er ganske få direkte målinger 
til rådighed, og der er stor variation på målingerne, hvilket betyder, at ekspertskøn er af stor 
betydning, både i vurdering af måleresultater og anvendelse af målinger til omregning fra 
dyregruppe, staldsystem eller lagre til andre.  

Nye solide målinger udført efter en godkendt protokol eller af Miljøstyrelsens udvalg for 
miljøeffektiv landbrugsteknologi (MELT) godkendte testplaner tillægges naturligvis stor betydning, 
men data skal være konsistente således, at massebalancerne passer nogenlunde sammen med 
kendte produktioner og målte koncentrationer op- og nedstrøms. 

Forslag til måleprogram 

Der skal minimum gennemføres et måleprogram på:  

 Svinegylle: 8 tanke (fordelt på slagtesvin og so-/smågriseproduktion) 

 Kvæggylle: 4 tanke (typiske malkekostalde med blandede køer og kvier):   

 Fjerkræ – gylle: 4 tanke  

 Mink - gylle: 4 tanke (ved vedtagelse af lovforslag mod hold af mink frem til udgangen af 
2021 vil det ikke være muligt at foretage målinger på tanke med overdækning med 
minkgylle før tidligst fra 2021)  

 Afgasset gylle: 4 tanke. 



4 

 

Antallet af tanke for hver dyregruppe er begrundet i at der typisk er forholdsvis stor variation 
mellem tanke. 3 tanke vil være et minimum ud fra en statistisk vurdering, og jo flere jo bedre.  

Der skal måles over ét år (sommer, efterår, vinter og forår) og under realistiske forhold, det vil sige 
med typiske vejrsituationer, tilførsler af gylle, TAN, total-kvælstof, tørstof, omrøringer, 
udtagninger og åbninger.  

Det foreslås, at lave nogle indledende målinger af de forskellige dyregrupper for at vurdere om 
TAN mv. er tilsvarende som forudsat i Kai & Adamsen (2017).  

Anvendelse af emissionsfaktorer for teltoverdækkede 

gyllebeholdere til betonlåg eller flydedug 

Ammoniakemissionen fra gylletanke med teltoverdækning og anvendelse af betonlåg vurderes at 
være sammenlignelige ved samme luftskifter over gyllen. Flydedug er lidt anderledes, idet det som 
navnet siger er en dug, som flyder på gylleoverfladen (det meste af tiden). Der vil være åbninger 
mellem dugen og gylletankens vægge samt ventilationsåbninger. Derved vil der ikke være 
udveksling af ammoniak mellem gyllen og luften ovenover. 

Flydedug kan således sammenlignes med flydebrikker, som er godkendt som tæt overdækning 
(Miljøstyrelsen, 2020). men flydedug vil under realistiske forhold dække et langt større areal, 
hvorfor det er medtaget på Teknologilisten som en fast overdækning 

Emission fra teltoverdækkede gyllelagre vurderes, at kunne anvendes på gyllebeholdere med en 
anden type fast låg, fx betonlåg, hvorimod det er vanskeligt, at vurdere effekten af flydedug.  
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