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Forord
Denne rapport blev udarbejdet efter anmodning fra ”National Emission Ceiling” (NEC) ekspertudvalg, som
var udpeget af ministeriet i januar 2020 med det formål at undersøge mulighederne for nye initiativer, der
kunne reducere ammoniakemissionen fra landbruget. Udvalgsmedlemmerne var fra Dansk Landbrug &
Fødevarer (to medlemmer), Dansk Agroindustri (et medlem), Danmarks Naturfredningsforening (et medlem)
og Aarhus Universitet (et medlem). Udvalget var ledet af ministeriet (otte medlemmer). På baggrund af et
ønske fra det daværende Miljø- og Fødevareministerium tilbød Aarhus Universitet i foråret 2020 at udføre
forskning i effekter på ammoniak og metan ved forsuring af gylle i lagertanke (gylletanke). Dette blev aftalt
som en Allonge til rammeaftale vedr. ”Dokumentation af Ammoniak- og metan emissions effekt af
lagerforsuring af gylle i sommerperioden”. Denne kontrakt blev indgået den 24. april 2020, og skulle
omhandle forsuring udført relativt tidligt i lagerperioden, hvilket er nyt i forhold til hidtidig praksis. Forsuringen
skulle ske i sommeren 2020, da effekten på ammoniak- (NH3) og metan (CH4)-tabet fra gyllen her måtte
forventes at være størst. Disse var planlagt til februar 2021, men blev rykket, da hård frost i februar (og til dels
Covid-19-nedlukning) ikke gjorde det muligt at gennemføre målekampagner. Der er lavet supplerende
undersøgelser i mindre skala frem til medio maj 21, ligeledes forlænget på grund af Covid-19 og
vinterforhold.

Baggrund
Lagring af gylle i åbne gylletanke er forbundet med tab af både NH3 og CH4. Tab af lattergas er ikke
omfattet af denne undersøgelse, men forventes at udgøre et lille bidrag til den samlede klimabelastning fra
lagret gylle (Kupper et al., 2020). Formålet med forskningsprojektet var at undersøge, i hvilken grad en ny
strategi for gylleforsuring ville påvirke NH3 og/eller CH4-tabet. Derudover var målet med forskningsprojektet
at udføre målinger på tabet fra gylletanke i fuld skala under realistiske betingelser. Tidligere er effekten af
forskellige miljøteknologier, herunder lagerforsuring, ved lagring af gylle stort set udelukkende undersøgt i
pilotskala eller laboratorieskala. For at imødegå en for hurtig stigning i pH ved at forsure i starten af
lagringsperioden, er der i dette projekt forsuret til pH 5,0 frem for den typiske forsuring til pH 5,5. Ønsket om
lavere pH end sædvanligt var med henblik på at undersøge, om det kunne påvirke hvor meget mere frisk
gylle, der kan tilsættes den forsurede gylle, før pH og emissionerne ville nå niveauet før forsuring igen.
For at undersøge effekten på NH3 og CH4-tabet iværksattes en målekampagne i starten af juli 2020.
Undersøgelsen fandt sted på 4 midtjyske gårde; 2 gylletanke indeholdende svinegylle og 2 gylletanke
indeholdende kvæggylle. Baggrunden for, at 2 gylletanke for hver dyrekategori blev undersøgt, var, at det
vurderedes at være realistisk gennemførligt i forhold til både den økonomi og det tidsforløb, der var afsat til
projektet. Projektet skulle oprindelig være afsluttet og afrapporteret i 2020. Samtidigt forventedes det at ville
give mulighed for at påpege mere sikre tendenser til effekter ved at undersøge to tanke for hver kategori.
Dette var et kompromis, idet opnåelse af statistisk sikre konklusioner typisk forudsætter et større antal
gentagelser og en kontrolleret case-control-situation. Et veldefineret case-control-design ville kræve adgang
til to tomme tanke, der kunne fyldes med samme gylle og med samme løbende input af gylle til begge
tanke. De gennemførte målinger er således ikke udført med henblik på at bestemme emissionsfaktorer (på
årsmiddelbasis), men for at teste effekten af forsuring i forhold til et standard-scenarie (ubehandlet gylle med
flydelag) med hensyn til emissioner af NH3 samt at give et niveau for effekten af forsuring på CH4-emission.
Samtidig kan målingerne bruges til sammenligning med normtalsbaserede emissioner og referencedata fra
litteraturen. Effekter af forsuring er tidligere kun undersøgt i laboratorie- eller pilot-skala. Kampagnen blev af
praktiske og logistiske omstændigheder planlagt på den måde, at tabet af NH3 og CH4 først blev målt fra
ubehandlet gylle og siden fra forsuret gylle. Det vil sige, at gyllen i de 4 tanke blev forsuret efter minimum én
emissionsmåleperiode. Således blev reference-situationen etableret for hver af de 4 tanke i juli og starten af
august, mens emissionen efter forsuring blev målt i perioden august til oktober 2020, samt marts 2021. En
detaljeret forklaring for dette valg følger i et senere afsnit.
Foruden målingerne af NH3 og CH4-tabet, blev der etableret et nedskaleret forsøg med henblik på at følge
pH udviklingen i gyllen. Dog skal det nævnes, at pH også blev målt regelmæssigt i fuldskala-tankene. Ved at
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nedskalere pH forsøget til 1 m3 tanke, blev der mulighed for under kontrollerede betingelser at undersøge pH
udviklingens afhængighed af tilsætning af frisk gylle til den forsurede gylle.

Materialer og metoder
Beskrivelse af de 4 gylletanke
Nedenfor er vist billeder og data om de 4 gylletanke, se Tabel 1. Udvælgelsen af gylletanke var en meget
tidskrævende proces. Kriterierne for, at en gylletank kunne anvendes i denne målekampgane, var mange.
Blandt vigtigste kan nævnes: at der var gylle i tanken det pågældende tidspunkt, at det var enten kvægeller svinegylle (ikke ”blandingsgylle” med mink- og biogasgylle), ingen betydelige kilder af ammoniak og
metan inden for minimum 3-400 meters afstand (i de dominerende vindretninger); adgang til strøm;
minimum afstand til fysiske forhindringer højere end gylletankenes væghøjde over jorden på 10 gange
objektets højde. Derudover skulle landmændene også være villige til at samarbejde. De 4 valgte tanke var
stort set de eneste egnede blandt flere hundrede undersøgte tanke i Midtjylland.
Tabel 1. Oversigt og tilhørende data over gylletanke der indgår i emissionsforsøget.
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Navn
Gylletype
Tank diameter (m)
Tank volumen (m3)
Gylle i tanken ved forsuring (m3)
Gyllehøjde ved forsuring (m)
Syreforbrug (L/m3)
pH før forsuring
Flydelag før forsuring
Flydelag efter forsuring

Bjerringbro
Svin 1
30
2800
1590
2,2
7,9
7,5
Ja
Nej*

Navn
Gylletype
Tank diameter (m)
Tank volumen (m3)
Gylle i tanken ved forsuring (m3)
Gyllehøjde ved forsuring (m)
Syreforbrug (L/m3)
pH før forsuring
Flydelag før forsuring
Flydelag efter forsuring

Silkeborg
Svin 2
15
710
247
1,4
9,3
7,5
Ja
Nej*

Navn
Gylletype
Tank diameter (m)
Tank volumen (m3)
Gylle i tanken ved forsuring (m3)
Gyllehøjde ved forsuring (m)
Syreforbrug (L/m3)
pH før forsuring
Flydelag før forsuring
Flydelag efter forsuring

Kvorning
Kvæg 2
18
1017
389
1,5
3,9
6,7
Ja
Ja

Navn
Gylletype
Tank diameter (m)
Tank volumen (m3)
Gylle i tanken ved forsuring (m3)
Gyllehøjde ved forsuring (m)
Syreforbrug (L/m3)
pH før forsuring
Flydelag før forsuring
Flydelag efter forsuring

Foulum
Kvæg 1
21
1385
468
1,3
3,6
7,0
Ja
Ja

*Snittet halm blev tilført gyllen efter forsuring (mellem 25. august og 10. september), således flydelaget blev
genetableret.

Forløbet i de 4 gylletanke har overordnet været som følger:
Svin 1: 7 % af gyllen fjernet mellem første og anden måling efter forsuring. Flydelag delvis gendannet efter
forsuring. Halm tildelt efter fjernelse af gylle for at sikre et flydelag. En betydelig mængde gylle tilført i
december 2020.
Svin 2: 50% af gyllen fjernet efter første målerunde og inden forsuring. Flydelag ikke gendannet efter
forsuring. Yderligere gylle tilført efter tredje måling efter forsuring samt tildeling af halm for at sikre et flydelag.
Kvæg 1: Ingen yderligere tilsætning af gylle og ingen tilsætning af halm. Naturligt flydelag gendannet 2
dage efter forsuring og bevaret.
Kvæg 2: Tilsætning af yderligere gylle i november 2020 efter de primære måleperioder. Naturligt flydelag
gendannet 2 dage efter forsuring og bevaret.
I alle tilfælde medførte forsuring, at flydelaget blev tabt, men for kvæggylle blev det hurtigt gendannet. De
forskellige forløb har til dels været underlagt landmandens behov og været uden for projektets kontrol, især
efter oktober 2020. Den visuelle udvikling er vist i Figur 1.
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Figur 1. Visuel udvikling af gylletanke i projektperioden. AA1-AA3 er fra august-oktober 2020, mens AA4 er fra februar-marts 2021.
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Forsuring
Efter referencemålinger af NH3- og CH4-tabet var tilendebragt og data var undersøgt for anvendeligheden
af målingerne, blev en maskinstation rekvireret til at forsure gyllen i tankene. Der blev forsuret med 96%
koncentreret svovlsyre. Ved alle 4 forsuringer blev pH i gyllen sænket til maksimum 5, og der blev udstedt en
forsuringsattest. Forud for forsuringen blev et antal prøver fra forskellige tanke forsuret i laboratoriet for at
estimere syrebehovet i forhold til den ønskede pH. Som det fremgår af Figur 3 viste dette sig som et godt
estimat for syrebehovet, idet syretilsætningen blev tilpasset efter at opnå pH 5.

Figur 2. Gylleforsuring i fuldskala.
Det skal bemærkes, at der skete en særdeles kraftig skumdannelse under og efter forsuring, hvilket er
normalt ved lager-forsuring. Da afstanden fra gyllens overflade til gylletankens kant i disse tilfælde er langt
større end sædvanligt sidst i lagerperioden, kunne maskinstationen dosere med større syremængde per time
end sædvanligt. Maskinstationen mente derfor, at forsuringen forløb ca. dobbelt så hurtigt som vanligt og
dette er interessant viden, da tidsforbruget til forsuring er en af de væsentlige omkostninger ved
lagerforsuring af gylle.
Målinger af pH er foretaget flere gange i løbet af projektet i de 4 gylletanke. Målingerne blev udført ved at
udtage gylleprøver 3 steder i tanken i hele tankens dybde (vertikal kolonne), og disse prøver blev
efterfølgende blandet sammen og kombineret til én prøve per gylletanke per prøveperiode. Figur 3 viser at
pH niveauet i gyllen inden forsuring for hver tank, varierede fra 6,7 til 7,5, som også angivet i Tabel 1. I Figur 3
ses, at pH blev sænket til ca. pH 5 for alle gylletankene efter forsuring. Det ses også at pH steg igen i alle
gylletanke, men til forskellige niveauer. Ved 1. oktober er pH omtrent steget til et interval mellem 5,4 og 6,4.
Efter emissionsmålingernes ophør i uge 42, 2020, fik gylletankenes ejere lov til igen at tilføre ikke-forsuret
gylle/frisk gylle til gylletankene. Det har 3 af ejerne benyttet sig af. Som det ses af Figur 3 er pH steget
hurtigere efter, at ikke-forsuret gylle er tilsat gylletankene. Dog skal det bemærkes, at der ikke er tilsat ekstra
gylle i ”Foulum”-gylletanken (Kvæg 1), som altså indeholder den samme gylle som ved forsuring. Her er pH
heller ikke steget til udgangspunktet igen, hvilket gælder for de tre andre tanke, men er dog steget til pH 6,7.
Den ene tank med svinegylle (Svin 1) blev tilført en stor mængde gylle i december 2020, hvilket formentlig
har været medvirkende til en højere stigning i pH i denne tank til pH 7,8.
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Figur 3. Udvikling i gyllens pH i 4 gylletanke. Efter 10 oktober 2020 blev der tilsat ikke-forsuret gylle til 3 af de
4 gylletanke (Kvæg 2, Svin 1, og Svin 2). Der er ikke tilsat ekstra gylle til ”Foulum” gylletanken (Kvæg 1).

Valg af overordnet metode-tilgang
Der er i projektet valgt en overordnet metode og udviklet en specifik målemetode til måling af emissioner af
NH3 og CH4 fra fuldskala-gyllebeholdere i det åbne land. Metoden skal kunne leve op til følgende kriterier:
1.
2.
3.

4.

Den samlede absolutte emission fra hele beholderen skal kunne kvantificeres.
Der skal kunne måles både NH3 og CH4 med samme overordnede metode, dog med forskellige
instrumenter til måling af koncentrationer.
Målingerne skal resultere i data med en tidsopløsning, der potentielt gør det muligt at relatere
emissioner til klimatiske forhold, specielt vindhastighed og temperatur, så det er muligt at
sammenligne emissionsdata fra forskellige måleperioder.
De anvendte måleinstrumenter skal have en følsomhed, der gør det muligt at måle forholdsvis lave
emissioner og at skelne mellem lageremissioner og baggrundsbidrag.

Målinger af emissioner fra åbne kilder er særdeles komplicerede og kræver anvendelse af komplekse
målemetoder evt. kombineret med avancerede modelleringsværktøjer. Der er så vidt vides stort set ingen
erfaringer med målinger af store udækkede lagertanke (produktionsskala), hverken i Danmark eller
internationalt. Eneste kendte sammenlignelige undersøgelse er et studie fra Schweiz, hvor man har målt
emissioner fra hhv. en åben beholder og en delvis lukket beholder i et forløb på i alt ca. 2 år (Kupper & Häni,
2018). Data for en ikke-overdækket tank findes i Kupper et al. (2021). Undersøgelsen omfatter dog kun NH3.
Øvrige undersøgelser, som vi er bekendt med, er baseret på, hvad man må karakterisere som laboratorieeller pilot-skala, hvor man ofte har lukket beholderne i forbindelse med emissionsmålinger for at udføre
målingerne som dynamiske flux-kammermålinger. Sådanne målinger er mindre velegnede til absolutte
emissioner, idet forsøgene ikke relaterer emissioner til klimatiske forhold. Navnlig er det ikke muligt at
efterligne en realistisk vindpåvirkning, der har stor betydning for emissionen af specielt ammoniak. Forsøg i
lille skala er desuden mindre egnet til at simulere heterogenitet af f. eks. flydelag og fast materiale.
I realiteten er der overordnet to muligheder for at måle emissioner fra en hel gyllebeholder: 1)
Massebalance-metoder (IHF; Integrated Horizontal Flux eller MMB; mikrometeorologisk masse-balance) hvor
man måler koncentrationer i mindst 4 højder på 3-4 positioner langs beholderens kant og omregner dette til
en emission, og 2) en metode baseret på invers spredningsmodellering (bLS; Backward Langrangian
Stochastic model), hvor koncentrationer måles opstrøms og nedstrøms og modellens output bruges til at
omregne dette til en emission. I en sammenligning af de to metoder, er det tidligere vist, at manglende
korrektion for den såkaldt turbulente flux-komponent medfører fejl på op til 20% (Gao et al., 2009) ved
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anvendelse af MMB. Denne korrektion forudsætter unikt og kostbart laserudstyr og målinger med høj
tidsopløsning. En senere sammenligning af de to metoder har vist forholdsvis god overensstemmelse (Bai et
al., 2017) med den nævnte korrektion, der dog må sættes arbitrært og derfor kan medføre en systematisk
fejl.
Andre metoder til fluxmålinger (f. eks. eddy-covarians, sporgasmålinger eller gradientmetoden) er kort fortalt
ikke egnede til formålet, herunder til den type af kilde som en gylletank udgør.
Både IHF/MMB og bLS har forskellige fordele og ulemper, der er taget i betragtning i planlægningen af
målekampagnen. IHF stiller færre krav til beholderens placering og omgivelser, men er meget
arbejdskrævende og giver typisk resultater for ammoniak med en tidsopløsning på 1 uge. Anvendelse af bLS
giver efter vores vurdering den mest retvisende emissionsmåling, men stiller forholdsvis store krav til lokalitet,
regnekraft og omgivelser, og forudsætter forholdsvis følsomt måleudstyr, da koncentrationerne vil være
lavere. Til gengæld omfatter målingerne hele den samlede kilde og det er muligt at opnå målinger af både
NH3 og CH4 med en tidsopløsning på en halv time. Det gælder for begge metoder, at det ikke ville være
muligt at måle emissioner af både CH4 og NH3 på flere beholdere samtidig med det udstyr, der har været til
rådighed.
I den førnævnte schweiziske undersøgelse (Kupper & Häni, 2018) valgte man på grund af
omstændighederne en tillempet metode, hvor en horisontal online-måling af koncentrationen med et
såkaldt miniDOAS-instrument blev empirisk korrigeret til en halv-times flux ud fra en korrelation med ugebaserede IHF-målinger. Denne indirekte fremgangsmåde blev anvendt som løsning, da lokaliteten af
beholderne ikke tillod bLS, hvilket var den foretrukne metode (Christoph Häni, pers. komm.).
På baggrund af ovenstående og på anbefaling af internationale ekspertkolleger (telefonmøder med hhv.
Claudia Wagner-Riddle, University of Guelph i Canada, samt Thomas Kupper og Christoph Häni, Bern
University of Applied Sciences i Schweiz) blev det besluttet, at bLS var den mest egnede metode under
forudsætning af, at 4 egnede lokaliteter kunne findes. I vurderingen indgik endvidere, at der på AU var
opnået gode erfaringer med bLS-metoden og den tilhørende modellering, herunder fra
kontroleksperimenter med veldefinerede udslip af NH3 og CH4.
Måleinstrumenter og prøveopsamling
Den valgte metode forudsætter målinger med lav detektionsgrænse opstrøms og nedstrøms i forhold til
kilden. Dette gøres mest hensigtsmæssigt med en linje-integreret måling, hvilket kan udføres med et openpath optisk instrument eller med en prøveslange med et antal diskrete opsamlingsindgange. En
linjeintegreret måling er sammenlignet med en punktmåling bedre egnet til at opfange vindfanen fra en
beholder. Et mini-DOAS instrument til open-path-målinger er tidligere brugt til NH3 (Bell et al., 2017) under
anvendelse af specialbygget udstyr, der ikke er kommercielt tilgængeligt. Alternativ kommercielt tilgængelig
instrumentering (Boreal Gasfinder) til dette formål (Balde et al., 2019, Häni et al., 2020) er vurderet til ikke at
være følsomt nok til de lave koncentrationer, der var forventet, og ville have givet uforholdsmæssig høj
usikkerhed og frasortering af mange data. Endvidere er det beskrevet, at det anvendte udstyrs kalibrering
skrider i et omfang, der er sammenligneligt med de koncentrationer, der skulle måles (Häni et al., 2020). Det
blev derfor besluttet at udvikle et nyt opsamlingssystem bestående af en 16 meter lang isoleret og opvarmet
slange med indgange placeret med 2 meters mellemrum (9 indgange) for at opnå en linjeintegreret måling.
Til hver indgang er specialfremstillet kritiske åbninger, der sikrer et ensartet og veldefineret flow i hvert punkt
(<10% variation). Prøveslangen er koblet til et måleinstrument, der måler koncentrationer af NH3 og CH4 med
en tidsopløsning på ca. 2 sekund. Til dette formål anvendes cavity-ringdown spektroskopi (CRDS; Picarro
Inc.), da det vurderes at være ”state-of-the-art” som følsom metode med høj tidsopløsning.
Detektionsgrænsen for NH3 er omkring 1 ppb eller lavere og detektionsgrænsen for CH4 er omkring 10 ppb.
Dette har betydning for, hvorvidt det er muligt at skelne koncentrationer, der skyldes en gylletank, fra
baggrundskoncentrationer. Den lidt højere detektionsgrænse for CH4 hænger sammen med en højere
baggrundskoncentration (ca. 2 ppm), men der vil typisk også observeres højere koncentrationer af CH4 end
af NH3. Både op- og nedstrøms eranvendt linjeintegrerede målinger til måling af NH3, mens CH4 kun er målt
linjeintegreret nedstrøms. I enkelte tilfælde, hvor vindretningen er skiftet omkring 180o, så den typiske
baggrundsmåling bliver til flux-måling og omvendt, er derfor anvendt en punktmåling af CH4. Punktmålinger

9

kan fint håndteres af bLS-metoden, men sandsynligheden for at emissionen giver nedslag ved målepunktet
er større ved linjeintegreret måling. I det forventede opstrøms-målepunkt er normalt målt med separate
CRDS-instrumenter til hhv. CH4 og NH3 (G4301 og G2103; Picarro Inc), mens der i det forventede nedstrømsmålepunkt er anvendt et multikomponent-instrument til måling af begge stoffer (G2508; Picarro Inc).
Instrumenterne er på forhånd og undervejs i projektet kalibreret og sammenlignet i både laboratorie og i
felten for at sikre, at selv små forskelle mellem opstrøms- og nedstrømskoncentrationer skyldes emissioner og
ikke forskelle mellem instrumenterne.
Ud over koncentrationer er der løbende målt meteorologiske data på stedet. Vindprofiler (vindretning og
vindhastighed) er målt med et 3D ultralyds-anemometer. Desuden er lufttryk og lufttemperatur målt på
stedet.

Dataindsamling og modellering
Emissionsdata er opgjort i halv-times intervaller ved at relatere de målte koncentrationsforskelle til emissioner
ved hjælp af en dispersionsmodel (bLS), der beregner forholdet mellem koncentration og emission (C/E). Der
anvendes en række kriterier for filtrering af data, således det sikres, at modellens resultater er gyldige. Af de
vigtigste selektionskriterier kan nævnes vindretning, vindens friktionshastighed, atmosfærisk stabilitet og
antallet af såkaldte ”touchdowns” (nedslag), hvor koncentrationsmålingens position er signifikant påvirket af
emissionskilden via atmosfærisk transport.
For hvert halv-times interval anvendes følgende input, der måles direkte eller beregnes ud fra parametre, der
er afledt fra målinger: friktionshastighed u* (m s−1), ruhedshøjde z0 (m), Obukhov længde L (m),
standardafvigelsen på vindkomponenterne σu, σv, σw (m s−1) normaliseret ud fra friktionshastigheden, og
vindretningen. En nærmere forklaring og definition af disse er forholdsvis omfattende og er derfor ikke med i
denne rapport (Se: Flesch et al., 2004; Häni et al., 2018). Modellen tager emissionskildens geometri i
betragtning og geometrien er derfor også et modelinput i forhold til måleposition. Der anvendes nøjagtige
positions-koordinater (GNNS) til at beskrive kilden og målepositionerne i modellen.
Udvælgelseskriterier, kvalitetssikring og datafiltrering medfører f.eks. at der frasorteres data for tidspunkter
med meget lave vindhastigheder (ofte om natten) eller meget høj atmosfærisk stabilitet. Kriterierne er valgt
ud fra anerkendte studier på området (Flesch et al., 2004). Under målingerne ved de forskellige tanke var
vindretningen rigtig i 13,5% af tiden. Efter frasortering grundet vindretning bliver 23% af målingerne
frasorteret pga. de opstillede kvalitetskriterierne, som sikrer en høj nøjagtighed af resultaterne.
Selve modelleringen foregår i programmet R ved anvendelse af softwarepakken ”bLSmodelR” (Häni, 2020),
der er baseret på Flesch et al. (2004). For at få tilpas sikkerhed beregnes normalt 106 trajektorier (en
”luftpakkes” bane fra kilde til målepunkt), hvilket er særdeles processorkrævende. I dette projekt er
modelleringen udført i AU’s computer-cluster PRIME (Programming Rig for Modern Engineering), hvilket
reducerer regnetiden med ca. en faktor 10 sammenlignet med en kraftig PC. Data til en halvtimes-midlet
emissionsværdi kan typisk beregnes på en halv time.

Supplerende undersøgelse af pH-stabilitet (nedskaleret)
I efteråret 2020 blev der etableret et forsøg der udelukkende havde til formål at undersøge pH udviklingen i
gylle, der forsures, og hvor der efterfølgende tilsættes frisk gylle til det forsurede gylle. Der blev indsamlet
gylle fra 2 svinebedrifter og 2 kvægbedrifter. Det var ikke muligt at indsamle gylle fra de 4 bedrifter, der
indgik i fuldskalaforsøget beskrevet ovenfor. Det skyldtes, at der i så fald skulle have været indsamlet gylle fra
gårdene inden forsuringen af gyllen. Grundet stort tidspres var dette ikke muligt. Derfor blev der udtaget gylle
fra 4 bedrifter nær AU Foulum. Det skal understreges, at i og med der er målt pH i såvel fuld-skala-tanke som
i den supplerende undersøgelse, er det muligt at sammenligne pH-udvikling i lille og stor skala.
Beskrivelse af forsøg:
Der blev udtaget ca. 1000 l fra hver besætning. Herfra fyldtes ca. 250 L gylle i to palletanke ved start af
forsøget. Der blev udtaget gylleprøver igennem hele forsøget, på nær en periode, hvor forsøget blev stoppet
pga. Covid-19-nedlukning og frost. De resterende ca. 500 l ubehandlet gylle blev tilsat den ene palletank

10

med forsuret gylle. Denne proces blev fulgt for alle 4 gylletyper og der var altså 3 palletanke med gylle for
hver af de 4 gylletyper.
Efter gyllen blev udtaget 7. oktober 2020, blev den omrørt og forsuret ned til pH 5,0 den 22. oktober med 96%
koncentreret svovlsyre. Herefter blev der 7 gange tilsat frisk gylle til den ene af palletankene. Dvs. at en
palletank med 250 l forsuret gylle forblev urørt i hele forsøgsperioden. Nedenfor ses udregning af, hvor meget
gylle der blev tilsat per gang og baggrunden herfor.
Man tog udgangspunkt i, at der var 1 m gylle i en 4 m dyb gylletank ved udtagning af gylle. Derfor er
udgangspunktet 250 l i palletankene (en fjerdedel af tankens volumen). Ved at antage, at de 3 meter skal
fyldes op i løbet af 180 dage, udregnedes den daglige tilførsel: 300 cm/180 dage = 1,6 cm/dag. Ved tilførsel
hver 14 dag, er det altså ca. 23 cm gylle der skal tilføres, hvis det var en fuldskala gylletank. Men her er der 75
cm til kanten af tanken og da der af praktiske årsager gerne må være lidt plads i toppen af palletanken,
fyldes den op til 85 cm. Dvs. 60 cm/ 180 dage = 0,33 cm/dag, 0,33 cm/dag *14 dage = 4,7 cm hver 14 dag.
Altså blev der tilsat ca. 45 l per gang til hver palletank i perioden fra november 2020 til maj 2021 bortset fra
medio december 2020 til medio marts 2021. Her blev forsøget afbrudt først pga. Covid19-nedlukning og
dernæst meget hård frost, hvilket betød, at gyllen i palletankene frøs til is.
Hver gang der blev tilført frisk gylle, blev der målt pH i alle tanke, og der blev udtaget gylle til analyse for pH,
TAN, tørstof og VS (omsætteligt tørstof). Dette blev gjort for hver af de 4 bedrifter, der indgik i forsøget.

Resultater
Angivelse af effekt
For at kunne angive effekten af forsuring på emissionerne af CH4 og NH3 er det nødvendigt med en
passende reference-situation. Da det ikke var muligt at finde parvise gylletanke med præcist samme
indhold, dimensioner, placering i landskabet, grad af flydelag mm. blev det vurderet, at det ikke vil være
muligt at lave parallelle målinger (case-control) i fuld skala. Risikoen for at emissionerne ikke ville være
sammenlignelige er meget stor. Det skal her bemærkes, at det ikke er muligt at identificere gylletanke, der
med sikkerhed ikke udvikler et naturligt flydelag (tværtimod). Endvidere er det ikke lovligt at have beholdere
uden naturligt eller tilvirket flydelag medmindre der er indført andre tiltag. I realiteten vil forsuring derfor i fuld
skala altid blive sammenlignet med situationer, hvor der er en vis grad af flydelag, hvilket bevirker, at testen
af effekt af forsuring i realiteten går på om der kan skelnes mellem effekten af flydelag og effekten af
forsuring. Det skal her bemærkes, at flydelag ofte ødelægges af selve syretilsætningen og ikke nødvendigvis
genetableres. I dette projekt blev flydelagene naturligt genetableret i kvægbeholderne efter ca. 2 dage,
men ikke i gylletankene indeholdende svinegylle.
Et alternativ i forhold til at få sammenlignelige målinger til bestemmelse af effekt er at bruge den forsurede
gyllebeholder som reference inden syretilsætning, idet der måles på samme system og i nogen grad på
samme gylle. Udfordringen med flydelag vil være den samme, men der kan opnås en brugbar
sammenligning af 1) gylle med naturligt flydelag og 2) forsuret gylle med eller uden flydelag (afhængig af
den naturlige udvikling i beholderen). Målingerne vil nødvendigvis skulle foretages på forskellige tidspunkter,
men hvis man opnår, at målingerne dækker samme intervaller af klimatiske forhold (temperatur og
vindhastighed), forventes det at være muligt at sammenligne emissionerne. Hvis muligt kan der gøres brug af
empiriske korrelationer, hvor der f.eks. kan normaliseres til ensartede forhold. En lignende fremgangsmåde er
brugt af Kupper & Häni (2018), der dog har haft væsentligt længere tid til rådighed til opgaven og kun har
målt på den samme lagertank med kvæggylle, hvor der i dette projekt er målt på 4 beholdere.

Emissionsmålinger
I det følgende præsenteres udvalgte resultater af de gennemførte måleprogrammer. Trods udfordrende
omstændigheder er det lykkedes at gennemføre de planlagte måleserier bestående af 5-7 dages målinger
på referencesituationerne i hver af de 4 tanke og efterfølgende er lavet 3 måleserier på hver tank efter
forsuring, hver af 4-7 dages varighed. Som opfølgning er det lavet en ekstra måleserie i marts 2021. Disse
vintermålinger var planlagt til februar, men på grund af længerevarende frost var det nødvendigt at udskyde
målingerne til marts. Ved den ene tank (Kvæg 2; Kvorning) var det imidlertid ikke muligt at lave
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emissionsmålinger i marts, da der blev udbragt gylle omkring tanken kort efter frostperiodens afslutning,
hvilket gjorde det umuligt at sætte måleudstyr op. I alt er der altså gennemført 19 måleserier. Hver måleserie
er opgjort i halv-times værdier for emission, hvis antal er varierende afhængig af hvor meget data, der er
frafiltreret på grund af ugunstige forhold. I de fleste måleserier indgår >20 brugbare halvtimes-værdier for
emission fordelt over nogle døgns målinger. I Figur 4 og Figur 5 er vist eksempler på emissionsmålinger fra en
af beholderne med svinegylle (Svin 1, Bjerringbro) for hhv. CH4 og NH3. Der ses en tydelig døgnvariation for
NH3 med lave værdier om natten og høje værdier om dagen, hvilket er helt som forventet, da emissionen af
NH3 i høj grad afhænger af lufthastigheden og temperaturen i overfladen. For CH4 ses ikke et tilsvarende
tydeligt mønster da fluxen af CH4 i mindre grad er direkte påvirket af vindhastighed (og andre ydre faktorer)
og i højere grad er påvirket af temperaturen i gyllen, der er forholdsvis konstant. Emissionen forventes
derimod at være påvirket af bl.a. bobledannelse, gennembrydning af flydelag og evt. flydelagsaktivitet (fx
metanoxidation), hvilket giver et mere variabelt emissionsmønster.
Tabel 2. Emissioner af NH3 og CH4 fra gyllebeholder før og efter forsuring sammenlignet med litteraturdata
og emissioner beregnet ud fra normtal. Data er angivet som middelværdi ± standardafvigelsen baseret på
de halvtimes-værdier, der indgår.
Emission af NH3
(g m-2 time-1)

Emission af CH4
(g m-3 time-1)

Kvæg

Svin

Kvæg

Svin

Dette projekt, reference 1

0,03±0,01

0,03±0,02

0,47±0,10

1,63±0,42

Dette projekt, reference 2

0,05±0,021

0,015±0,010

0,46±0,11

2,38±0,81

Dette projekt, Forsuret AA13 (tank 1, middel)

0,03±0,01

0,014±0,004

-0,03±0,04

0,104±0,007

Dette projekt, Forsuret AA13 (tank 2, middel)

0,013±0,009

0,001±0,015

0,004±0,027

0,04±0,06

Dette projekt, Forsuret (tank
1, vinter)

0,024±0,01

0,17±0,03

-0,04±0,02

-,002±0,002

Dette projekt, Forsuret (tank
2, vinter)

Mangler2

-0,019±0,006

Mangler 2

0,007±0,007

”Baseline” (review-data)
Kupper et al (2020)

0,08

0,24

0,58

0,68

Kupper og Häni (2018)
(fuld-skala)

0,07

Beregnet ud fra normtal
MST tæt overdækning3

0,055

0,055

Beregnet ud fra normtal
MST fast overdækning3

0,028

0,028

Normtal for gylle uden
flydelag4

0,28

0,28

1

Kun en enkelt halvtimes-værdi efter filtrering af data. Den viste variation på hhv. 0.02 og 0.1 er et skøn
baseret på de øvrige målinger.
2
Målinger ikke udført på grund af frost.
3
Baseret på tal fra Kai & Adamsen (2017)
4
Hypotetisk emission uden flydelag eller fast overdækning.
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Figur 4. Eksempel på data for emission af NH3 fra en beholder med svinegylle før tilsætning af syre.

Figur 5. Eksempel på data for emission af CH4 fra en beholder med svinegylle før tilsætning af syre.
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I Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. samt Figur 6 og Figur 7 er vist oversigter over de gennemsnitlige
emissioner målt i hhv. referenceperioderne og efter forsuring. Da der generelt ikke var nogen tydelig trend i
emissionerne i de første 3 målerunder efter forsuring er emissionerne efter forsuring vist som et gennemsnit af
de 3 måleserier for hver beholder. Dog er vintermålingerne (marts 2021) vist for sig, idet det skal bemærkes,
at der som før nævnt ikke blev udført målinger på ”Kvæg 2”.
Det bemærkes, at der optræder negative emissioner, hvilket forekommer i tilfælde, hvor de målte
koncentrationer er meget lave og baggrundskoncentrationen (opstrøms) er marginalt højere end nedstrømskoncentrationerne. Det tilskrives en kombination af meget lave emissioner samt forholdsvis lave bidrag til
baggrundskoncentrationen fra omgivelserne, f.eks. vegetation (NH3) eller gårdanlæg der giver en lille
påvirkning. Negative emissioner bør derfor fortolkes som emissioner, der ikke er signifikant forskellige fra
omgivelsernes afgivelse og bør ikke regnes med i en eventuel effekt af forsuring (da det vil give en kunstig
høj reduktion), men er vist i tabeller og figurer som dokumentation for datagrundlaget.
Variationen i målingerne (vist i Figur 6 og Figur 7) repræsenteres ved en standardafvigelse bestemt ud fra de
halvtimes-værdier, der indgår i målingerne. I et enkelt tilfælde er der kun en enkelt halvtimes-værdi efter
sortering af data og derfor ikke angivet en variation. Bemærk at vi følger den gængse opfattelse og angiver
NH3 som areal-normeret emission og CH4 som volumen-normeret emission. Denne praksis skyldes at
emissionen af CH4 primært afhænger af produktionen i hele dybden, mens emissionen af NH3 primært
afhænger af frigivelse fra overfladen og dermed overfladens areal. Forskellen skyldes, at CH4 i modsætning
til NH3 (i ligevægt med NH4+) har meget lav opløselighed i vandige matricer.

Figur 6. Målte emissioner af NH3 for de 4 tanke vist som gennemsnit for hver måleperiode.
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Figur 7. Målte emissioner af CH4 for de 4 tanke vist som gennemsnit for hver måleperiode.

Figur 8. Målte NH3 emissioner før forsuring sammenlignet med
baseline-værdier fra Kupper et al. (2020) og normtal for lagret gylle
uden flydelag (eller overdækning) samt baseret på normtal for tæt
overdækning (Kai & Adamsen (2017); samme tal for kvæg og svin).
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Figur 9. Målte CH4 emissioner før forsuring sammenlignet med
baseline-værdier fra Kupper et al. (2020).
Til sammenligning er i Fejl! Henvisningskilde ikke fundet., Figur 8 og Figur 9 vist data fra den omfattende
oversigtsartikel af Kupper et al. (2020), der samler emissionsdata og angiver såkaldte baseline-emissioner for
gylletanke for hhv. svin og kvæg. Det skal understreges, at disse baseline-data i høj grad bygger på
pilotskala-undersøgelser, samt at data bygger på tanke med varierende grad af flydelag, der ofte ikke er
kvantificeret. Forskellen mellem kvæg og svin i Kupper et al. (2020) kan derfor delvis skyldes, at der er større
tendens til flydelagsdannelse i kvæggylle end i svinegylle.
Som det fremgår er især emissionerne af ammoniak målt i dette projekt forholdsvis lave (også før forsuring).
Det skal i øvrigt bemærkes, at baggrundsniveauerne af NH3 selv i åbent land i visse tilfælde var væsentlig
højere end forventet, hvilket kan indikere en betydelig emission af NH3 fra vegetation.

Gyllesammensætning og klimatiske forhold
Der er løbende taget prøver fra alle 4 tanke til analyser af gylleparametre. I Tabel 3 er sammensætningen
inden forsuring vist. Der er ikke nogen entydig sammenhæng mellem gylle-egenskaber og emissioner,
hvilket formentlig skyldes, at faktorer som udvikling i mikrobiel population og flydelagets
egenskaber/aktivitet ligeledes har stor betydning. Betydningen af flydelag understøttes eksempelvis af, at
emissionerne af NH3 er lave sammenlignet med normtal for emission fra gylle uden flydelag (se Figur 8 og
Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.).
Tabel 3. Gyllens sammensætning inden forsuring. Til sammenligning er
angivet emissioner af CH4 og NH3 inden forsuring samt lufttemperatur og
vindhastighed.
Svin 1
0,90
3,5
7,5
2,5
1,63
0,032
15,0
2,9

VFA (g L-1)
TS; Tørstof (%)
pH
TAN (g kg-1)
CH4 emission (g m-3 time-1)
NH3 emission (g m-2 time-1)
Lufttemperatur ( C), middel for måletidspunkter
Vindhastighed (m s-1) , middel for måletidspunkter

Svin 2
9,4
3,6
7,6
3,9
2,38
0,015
14,1
4,2

Kvæg 1
2,9
4,4
7,2
1,3
0,47
0,028
16,2
1,8

Kvæg 2
7,5
6,3
6,8
1,6
0,46
0,054
16,2
1,2

For at kunne sammenligne emissionerne før og efter forsuring er det væsentligt, at de klimatiske forhold er
sammenlignelige. I Figur 10 og Figur 11 er vist gennemsnitlige lufttemperaturer og vindhastigheder for
måleperioderne. Temperaturen har betydning for emission af NH3 og CH4 omend det primært er hhv.
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overfladetemperaturen (NH3) og den gennemsnitlige gylletemperatur (CH4), der er styrende for
emissionerne. Lufttemperaturen har en kobling til overfladetemperaturen og dermed betydning for
emissionen af NH3, men er mindre væsentlig for CH4. Som det fremgår er de klimatiske forhold for de fire
første måleperioder forholdsvis sammenlignelige med stort overlap mellem de temperatur- og
vindhastighedsintervaller, der blev målt. Det medfører, at eventuelle forskelle mellem emissioner før og efter
forsuring primært kan tilskrives selve forsuringen og ikke forskelle i klimatiske forhold. For vintermålingerne er
temperaturerne ikke overraskende lavere, hvilket alt andet lige vil give lavere emissioner.

Figur 10. Gennemsnitstemperaturer for måleperioderne. Usikkerhedslinjerne
repræsenteret variationen i form af to standardafvigelser svarende til 95% af
variationen. Der er ikke angivet en temperatur for vintermålingen ved Kvæg 2, da der
ikke kunne gennemføres emissionsmålinger.

Figur 11. Gennemsnitlige vindhastigheder. Usikkerhedslinjerne repræsenteret
variationen i form af to standardafvigelser svarende til 95% af variationen. Der er ikke
angivet en vindhastighed for vintermålingen ved Kvæg 2, da der ikke kunne
gennemføres emissionsmålinger.
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Nedskaleret forsøg – pH-reduktion
Formålet med det nedskalerede pH-forsøg var at undersøge udviklingen i pH i en ikke-forsuret tank
sammenlignet med 1) forsuret gylle uden tilsætning af yderligere gylle og 2) forsuret gylle med tilsætning af
gylle. Syreforbruget (for at opnå pH 5) var i gennemsnit 5.7 kg svovlsyre per ton gylle med lidt højere forbrug
til svinegylle (6.3 kg/ton) end til kvæggylle (5.1 kg/ton).

*

Figur 12. Målinger af pH under nedskaleret gyllelagring. Data for pH er vist som gennemsnit af de fire
beholdere (2 svinegylle og 2 kvæggylle) med tilhørende standardafvigelse (fejllinjer). *: En værdi på 6,4 er
udeladt, da den opfattes som outlier, idet den tilsvarende værdi for 28. april var 5.8.
Som det ses i Figur 12 var pH i ubehandlet gylle med en gennemsnitlig pH mellem 6,8 og 7,0 forholdsvis
stabil i perioden frem til April 2021, hvorefter den stiger til 7,0 – 7,4. Det er normalt, at pH i gylle stiger over tid
pga. fordampning af CO2, der i opløsning fungerer som en syre (CO2 + H2O -> HCO3- + H+) og det er
forventeligt, at pH stiger mere i april-maj, hvor døgnets gennemsnitstemperatur er stigende. Som det
ligeledes fremgår var pH i den forsurede gylle (uden tilsætning) lav gennem hele forløbet og generelt under
6 selv ca. 7 måneder efter forsuring. I 3 af tankene var pH uden tilsætning af ekstra gylle under 5,3 gennem
hele forløbet. I tankene med forsuring og løbende tilsætning af gylle var pH steget til 5,9±0,3 (gennemsnit af
4 tanke) efter 54 dage (og 2 tilsætninger) og holdt sig derefter stabil frem til april (5,9-6,2), hvorefter der skete
en yderligere stigning til 6,8 (gennemsnit), hvor der også skete en stigning for den ikke-forsurerede gylle. Ved
forsøgets afslutning var pH i Forsuret + tilsætning 0,44 pH-enheder lavere end kontrolgyllen. Det skal dog
bemærkes, at gyllen blev udtaget og forsuret sidst på efteråret, og at gyllens temperatur i stort set hele
lagringsperioden selvsagt var relativ lav grundet årstiden. Hvis forsøget var blevet gennemført på et andet
tidspunkt på året, med højere gennemsnitstemperaturer, kan pH i gyllen, gyllens alder og pH-stigningen i den
forsurede gylle, have været anderledes.
Da forsøget sluttede var der tilsat 7 * 45 l = 315 l til tanken med forsuret gylle. Dvs. at til de 250 l var tilsat 315 l,
i alt var volumen altså ca. 565 l. Oprindelig var planen, at hele palletanken skulle være fuld ved forsøgets
afslutning. Dette var ikke muligt da forsøget blev forsinket grundet Covid-19nedlukning og frostperiode. Dette
vurderes dog ikke at have nogen nævneværdig betydning for resultaterne. Det må formodes, at pH
sænkningen igennem hele måleperioden, vil have betydning for emissionspotentialet for NH3 og CH4. Det
må forventes, at tabs-potentialet for CH4 som minimum har været reduceret frem til april måned (over et
halvt år), hvor pH steg til over 6,0. Det er tidligere fundet, at selv en pH-reduktion til 6,5 kan give >90%
reduktion i CH4-emission (Petersen et al., 2014). Det skal endvidere bemærkes, at den tilsatte sulfatmængde
(i form af svovlsyre) kan medvirke til at reducere dannelsen af CH4 på trods af stigende pH (Petersen et al.,
2012). Endvidere har temperaturen en markant indflydelse, men her er det vigtigt at huske på, at dette er
forsøg udført i pilotskala, hvor gyllens temperatur har været mere påvirket af luftens temperatur end hvis der
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var tale om en stor gylletank delvis nedgravet i jorden. Bedst illustreret ved at hele gyllens volumen frøs til is
under den hårde frost i februar måned, hvilket normalt ikke sker for fuldskala-gylletanke.

Diskussion
NH3 emission
I Figur 8 og Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. er vist emissionsdata for dette projekt sammenlignet med
emissioner baseret på normtal for husdyrgødning fra Kai & Adamsen (2017) (kun NH3; omregnet fra hhv. 0,4
og 0,2 kg N m-2 år-1, hvilket svarer til hhv. 0,55 og 0,28 g NH3 m2 h-1) ) for gyllebeholdere med hhv. tæt
overdækning (flydelag) og fast overdækning (teltoverdækning). Endvidere er det vist en hypotetisk emission
(ud fra normtal) fra en gyllebeholder uden flydelag eller overdækning. Det kan bemærkes, at de målte
emissioner før forsuring i dette projekt i alle tilfælde er lavere end normtallet for tæt overdækning (flydelag).
Den gennemsnitlige emission før forsuring var 0,032±0,016 g m-2 time-1, hvilket ikke er signifikant forskelligt
fra normtallet for fast overdækning på 0,028 g m-2 time-1 (teltoverdækning). Det er bemærkelsesværdigt, at
emissionerne er så lave, idet der er tale om sommermålinger, hvor emissionerne forventes at være højere
end årsgennemsnittet (pga. højere temperatur). Det er positivt, at emissionerne er lave, men måleteknisk er
det en udfordring at kvantificere emissionsreduktioner relativt til et i forvejen lavt tal. Reduktionen af NH3emission er vist i Tabel 4 for hhv. svine- og kvæg-gylle. I de tilfælde, hvor der er målt negative emissioner er
emissionen sat til 0.005 g m-2 time-1 som nedre grænse for ikke at overestimere reduktionen. Denne værdi
svarer til de tilfælde, hvor de laveste emissioner med positivt fortegn er målt og skønnes at være et rimeligt
estimat for de laveste emissioner, der kan måles. Tilsyneladende negative emissioner kan som før nævnt
opstå ved meget lave emissioner, hvor baggrundskoncentrationen er en anelse højere end nedstrømskoncentrationen på grund af lokale lave baggrundsemissioner.
I perioden efter forsuring ses omtrentligt en halvering i forhold til situationen før forsuring (Tabel 4). For kvæg
ses det, at denne halvering er bevaret ved målingen i marts 2021 på trods af, at pH er steget markant (Figur
3). Vintermålinger på tankene med svinegylle gav forholdsvis forskellige resultater, idet den ene tank
medførte en ubetydelig emission, mens den anden gav anledning til en forholdsvis høj emission (se Figur 6).
Den høje emission observeredes for en tank uden genetableret flydelag efter påfyldning af en stor mængde
gylle i december 2020 (Figur 1) og med en pH på 7,8. Resultatet viser, at effekten af forsuring på NH3 er
følsom over for tilførsel af store mængde ubehandlet gylle samt tilstedeværelsen af flydelag (eller manglen
på samme). I forhold til en hypotetisk (uden tiltag) emission af NH3 på 0,28 g m-2 time-1 observeres en
gennemsnitlig reduktion på 89% for NH3 (både kvæg og svin). Denne reduktion dækker over data, der er
baseret på situationer, hvor der er varierende grad af tæt overdækning og varierende stigning i pH over tid.
Resultaterne tyder ikke på, at der er en stor forskel mellem emissioner af NH 3 fra svinegylle i forhold til
kvæggylle, hvilket er i modsætning til Kupper et al. (2020), der angiver en 3 gange højere emission for lagret
svinegylle. Data fra Kupper et al. (2020) er imidlertid ikke korrigeret eller normaliseret for effekten af flydelag
og da kvæggylle er mere tilbøjelig til dannelse af flydelag er det forventeligt, at data for kvæggylle i højere
grad end for svinegylle er baseret på målinger med flydelag.
Tabel 4. Effekter af forsuring på emissioner af hhv. NH3 og CH4.
Reference
Kvæg NH3
Svin NH3
NH3 samlet

0,041 ± 0,018
0,024 ± 0,012
0,032 ± 0,016

Efter forsuring 1
(0-2 mdr)
0,019 ± 0,013
0,011 ± 0,006
0,015 ± 0,010

Efter forsuring 2
(marts 2021)
0,024 ± 0,01
0,090 ± 0,11
0,066 ± 0,09

Reduktion
(alle data)
51%
-30%1
19%

Reduktion
(0-2 mdr)
53%
51%
52%

Kvæg CH4
0,47 ± 0,10
0,016 ± 0,009
0,036 ±0,023
96%
97%
Svin CH4
2,0 ± 0,5
0,080 ± 0,04
0,009 ± 0,002
97%
97%
CH4 samlet
1,2 ± 0,9
0,050 ± 0,04
0,018 ± 0,016
97%
97%
1
Den negative reduktion dækker over stor forskel mellem de to tanke pga. en høj emission i vintermålingerne
for Svin 2 (se Figur 6).
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Resultaterne viser samlet set, at forsuring kan reducere NH3-emissionen til et niveau der som minimum er
sammenligneligt med tæt overdækning. Hvis pH holdes <6,5 og der sikres tilstedeværelse af et flydelag
(etableres naturligt for kvæggylle forholdsvis hurtigt) viser resultaterne, at man typisk vil se en halvering af
emissionen, der således i de fleste målinger er sammenlignelig med emissionen forventet for fast
overdækning. Ud fra de foreliggende målinger er det ikke muligt at kvantificere effekten af forsuring i forhold
til en hypotetisk reference-situation, hvor der ikke er flydelag, men det kan i det mindste konstateres, at den
tank med forsuret svinegylle (Svin 2), hvor der i perioden efter forsuring ikke var flydelag, gav anledning til
forholdsvis lave emissioner (Figur 6). Dette tolkes især som et resultat af lav pH (Figur 3) for denne tank.
De nedskalerede forsøg viste, at pH selv ved løbende tilførsel af gylle holdt sig under pH 6,5 i perioden fra
oktober 2020 til april 2021. Dette indikerer, at det er muligt at opnå en langtidseffekt på NH3, selv ved
løbende tilførsel af ubehandlet gylle.
Som nævnt tyder resultaterne på en effekt af forsuring, der er sammenlignelig med effekten af tæt
overdækning. Der er behov for yderligere afklaring af om den samlede effekt af forsuring og flydelag er
sammenlignelig med fast overdækning, hvilket resultaterne indikerer. Dette vil kræve flere gentagelser over
en mere repræsentativ lagringsperiode end hvad der har været muligt i dette projekt og med en typisk
tilførsel af ubehandlet gylle. Endvidere er det nødvendigt at måle en reference, der passende kunne være
gylle med kontrolleret flydelag og uden forsuring. Om end dette principielt er muligt at udføre i fuld skala bør
det overvejes som alternativ at lave målingerne i mindre tanke under mere kontrollerede betingelser, der
sikrer sammenlignelighed.
CH4 emission
For CH4 ses en emission fra kvæggylle, der er sammenlignelig med Kupper et al (2020), hvorimod
emissionen fra svinegylle er ca. 3 gange højere. Sidstnævnte er ikke overraskende, da målingerne er
foretaget i sommerperioden, hvor emissionen af CH4 er højest. Det er til gengæld mere overraskende, at
emissionen fra kvæggylle er forholdsvis lav selv i sommerperioden.
Reduktionen af CH4-emission er vist i Tabel 4 for hhv. svine- og kvæg-gylle. I de tilfælde, hvor der er målt
negative emissioner er emissionen sat til 0.01 g m-3 time-1 som nedre grænse for ikke at overestimere
reduktionen. Denne værdi svarer til de tilfælde, hvor de laveste emissioner med positivt fortegn er målt og
skønnes at være et rimeligt estimat for de laveste emissioner, der kan måles. Tilsyneladende negative
emissioner kan som før nævnt opstå ved meget lave emissioner, hvor baggrundskoncentrationen er en
anelse højere end nedstrøms-koncentrationen på grund af lokale lave baggrundsemissioner.
Som det fremgår af Tabel 4 ses i alle tilfælde en markant reduktion af CH4-emissionen i forhold til emissionen
før forsuring (>95%) trods forholdsvis varierende gyllesammensætning, pH-udvikling og flydelagsforhold.
Bruges alternativt baseline-emissioner fra Kupper et al. (2020) som reference er reduktionerne på hhv. 91%
(svin) og 97% (kvæg). Dette indikerer, at forsuring med svovlsyre til pH 5,0 har en markant og blivende effekt
på CH4-produktionen i gylle. Der er flere faktorer, der bidrager til dette: 1) lav pH giver i sig selv en inhibering
som følge af en højere koncentration af protonerede (neutrale) VFA (Ottosen et al., 2009, Petersen et al.,
2014), 2) Sulfat fra svovlsyre kan i sig selv reducere metan-produktionen ved at forbruge acetat til en
mikrobiel sulfatreduktion (Petersen et al., 2012) (og/eller H2), der ellers ville medføre dannelse af CH4 eller 3)
sulfatreduktion giver anledning til øget produktion af H2S, der virker inhiberende på metanproduktion
(Petersen et al., 2012). Endvidere bidrager temperaturfaldet i vinterperioden til en reduceret CH 4-produktion
(Figur 10). Eftersom effekten af pH alene aftager over tid, som vist i dette projekt såvel i fuld skala som
nedskaleret, skyldes den vedvarende reduktion i vinterperioden (marts 2021) formentlig primært en
kombination af lav temperatur og sulfat. I det gennemførte projekt er der som tidligere nævnt forsuret til pH
5,0. Standardforsuring sker til pH 5,5, men som det ses i Figur 3 ligger pH i første måleperiode efter forsuring
mellem ca. 5,3 og 6 og det vurderes ikke, at resultaterne ville have været væsentlig anderledes, hvis der var
forsuret til pH 5,5 fra starten.
Resultaterne for CH4 bekræfter resultater fra en lang række laboratorie- og pilotskala-forsøg, der har vist en
markant effekt af svovlsyreforsuring på CH4-emissionen fra gyllelagring. De i dette projekt opnåede resultater
viser, at effekten i fuldskala-tanke er i den høje ende i forhold til, hvad der er opnået i mindre skala. Det er
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første gang, at en sådan effekt er dokumenteret i fuldskala, hvilket har været muligt på grund af den indkørte
bLS-metode. Det skal understreges, at der i dette projekt ikke har været målt henover et helt år. De målte
reduktioner gælder derfor kun for den lagringsperiode, der er omfattet af projektet. Hvis det er praktisk muligt
at forsure tidligt i lagringsperioden og inden metan-produktionen stiger, vil der efter al sandsynlighed stadig
være en stor overordnet effekt af tidlig lagerforsuring. En fremtidig strategi for lagerforsuring bør derfor netop
være rettet mod at forsure på det optimale tidspunkt i forhold til gyllemængde og metanproduktion.
De gennemførte målinger giver anledning til en mere grundlæggende og omfattende undersøgelse af den
mest optimale anvendelse af forsuring til reduktion af CH4 fra lagring af gylle, idet dette potentielt er et
effektivt klimavirkemiddel. Følgende bør indgå i en sådan undersøgelse:
•
•
•
•

Afklaring af det mest optimale tidspunkt for forsuring. Tidligere forsuring (i juni eller evt. i fortanken)
kan evt. give en større reduktion, men kan potentielt også medføre en effekt af kortere varighed.
Betydningen af løbende tilførsel af gylle under produktionslignende forhold.
Effekten af forsuring i flere omgange (evt. lavere dosis á flere gange).
Langtidseffekten af sulfat tilført som svovlsyre i forbindelse med forsuring.

Sammenfatning og konklusioner
Projektets kan kort sammenfattes således:
•

•

•
•

•

•

•

Der er gennemført 19 måleserier på 4 gylletanke (2 kvæg og 2 svin) i perioden juli-oktober 2020
suppleret med målinger i marts 2021 på 3 af de 4 tanke. Herunder er der målt før og efter forsuring til
pH ca. 5.
Der er udviklet et nyt prøveopsamlingssystem til at opnå koncentrationsdata, der sammen med
dispersionsmodellering (bLS) resulterer i robuste emissionsdata med en tidsopløsning på en halv
time.
Resultaterne viser, at der i den undersøgte periode og i de undersøgte tanke sker en blivende
reduktion af CH4-emissionen efter svovlsyreforsuring på >90%.
Projektet viser for første gang i fuldskala, at svovlsyreforsuring i gyllelagre udført relativt tidligt i
lagringsperioden kan give en markant reduktion af CH4-emissionen og dermed kan give et
betydeligt bidrag til reduktion af drivhusgasudledningen fra husdyrgødningskæden.
Emissionerne af NH3 efter forsuring er i de fleste tilfælde sammenlignelige med eller lavere end fra
beholdere med tæt overdækning. Effekten aftager dog med stigende pH og tilførsel af ubehandlet
gylle samt fravær af et flydelag gav i en af tankene en forholdsvis høj emission på trods af lav
temperatur.
Projektet har resulteret i en afprøvet metode, der kan bruges fremover til målinger fra store
lagertanke. Der er i det hele taget høstet værdifulde erfaringer, der kan understøtte fremtidige
målinger af emissioner fra lagertanke og andre åbne kilder samt understøtte test af
emissionsbegrænsende teknologier.
Det anbefales at gennemføre måleprogrammer med henblik på at dokumentere effekten af
forsuring over en produktionscyklus på CH4 og NH3 suppleret med målinger af N2O. Sådanne
målinger kan sandsynligvis bedst udføres i en lidt mindre skala, der tillader mere kontrollerede
forsøgsbetingelser, men samtidig i en skala der gør det muligt at opretholde realistiske forhold
(tilførsel af gylle, kontrol af flydelag). Samtidig bør man undersøge om der kan opnås en større effekt
ved at forsure endnu tidligere i opbevaringsperioden.
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