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1 Baggrund 

1.1 Formål med leverancen 

Projektets primære formål er at klarlægge i hvilken grad staldforsuring af gylle giver anledning til ekstra 

lugtgener fra stald ved udbringning af gyllen, samt klarlægge i hvilken grad at VOC emissioner efter ud-

bringning af gylle påvirkes af staldforsuring. Sekundært vil projektet fungere som en screening/undersø-

gelse af variationen mellem besætninger. 

1.2 Uddybende beskrivelse af bestillingen  

Projektet omfatter undersøgelse af om staldforsuret gylle lugter mere og anderledes end ikke behandlet 

gylle efter udbringning af gyllen. Dette indebærer en karakterisering af staldforsuret gylle såvel som ikke 

behandlet gylle (fx diverse indholdsstoffer, pH, gyllens opholdstid i staldkanaler eller lager og hvilken dy-

regruppe den oprinder fra).  

Det kan gøres gennem kvantitative målinger på prøver fra stalde med staldforsuring, hvor der dels måles 

på hvilke kemiske stoffer der er til stede i gyllen og dels hvilke der frigives fra gyllen. Dette kombineres 

med forsøg hvor gyllen udbringes i dynamiske kamre, som simulerer udbringning på marken. Dette gøres 

for både kvæg- og svinegylle. 
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2 Forsøg til undersøgelse af lugt emissioner efter ud-

bringning af forsuret gylle  

2.1 Introduktion til forsøg 

For at besvare spørgsmålet om hvorvidt stald/lagerforsuring af gylle øger potentialet for lugtgener ifb. ud-

bringning af gyllen er der udført fire forsøg. Gylle er blevet overfladeudbragt med slæbeslange i en græs-

mark og flygtige organiske forbindelser (volatile organic compounds, VOC) samt svovlbrinte (H2S) blev 

målt med et system af dynamiske kamre (vindtunneller) og Proton-Transfer-Reaction Time-of-Flight Mas 
Spectrometer (PTR-TOF-MS) i 160 timer. Der blev anvendt to prøver af svinegylle og to prøver af kvæg-

gylle til at undersøge lugt over tid efter udbringning. I hvert forsøg var der tre behandlinger; ubehandlet 

(reference), lagerforsuret og markforsuret gylle. Spørgsmålet fra MIM går på staldforsuret gylle, men da 

den lagerforsurede gylle i nærværende forsøg har været forsuret i minimum fire uger inden udbringning 

vurderes det at være langtidsforsuret og svare til staldforsuret gylle. I forsøgsopstillingen var det muligt at 

måle på to behandlinger og en reference, derfor valgte vi at inkludere markforsuring.  

2.2 Beskrivelse af de anvendte gylletyper, forsuring mv.  

Svinegyllen er fra slagtesvin og kvæggyllen er fra malkekvæg. Gyllen blev indsamlet seks-syv uger før ud-

bringning og opbevaret i 1000 liter palletanke udendørs. Minimum fire uger før udbringning blev den la-

ger-forsurede gylle forsuret med 96 % koncentreret svovlsyre til pH 5. Inden udbringning blev den lager-

forsurede gylle blandet med ubehandlet gylle indtil pH 6. 

For at efterligne markforsuring blev ubehandlet gylle blandet med syre umiddelbart inden udbringning. 

Umiddelbart inden forsøgsstart blev der foretaget en kalibrering af den nødvendige syremængde ude i 

marken for at finde ud af hvilken mængde syre der skulle tilsættes den ubehandlede gylle for at opnå pH 

6,4. 

pH reduktionerne blev bestemt ud fra de lovgivningsmæssige krav der var gældende da forsøgene blev 

udført i november og december 2020 (Miljø- og Fødevareministeriet, 2020). Gyllen blev forsuret til pH 6,0 

og 6,4 for henholdsvis lager- og markforsuret gylle.    

Gyllen blev analyseret for tørstofindhold (American Public Health Association, 1999), viskositet (DV-II + P 

Viscometer, Brookfield AMTEK; Middleboro, MA, USA med en LV2-spindel ved 10 rpm for kvæggylle og 

LV2-spindel ved 50 rpm for svinegylle), total nitrogen (N) (Association of Official Analytical Chemists, 

1999), total ammonium-N (TAN, NH3 + NH4
+) (International Standard, 1984), og indhold af flygtige fedtsy-

rer blev analyseret med GC som beskevet i Dalby et al. (2018). I nogle tilfælde var standard variationen 

imellem gylleprøverne for enkelte af de flygtige fedtsyrer lavere end variationen på kalibreringskurven, i 

de tilfælde blev variationen fra kalibreringskurven indsat som standard variation i Tabel B1 (Bilag 1). Gyl-

lens overfaldeareal efter udbringning (Exposed Surface Area, ESA) blev målt efter metoden beskrevet i 

Pedersen et al. (2020a).  

De målte gylleparametre er vist i Tabel 1. Koncentrationer af de enkelte fedtsyrer kan findes i Bilag 1.  

Det blev valgt at udbringe den samme mængde gylle ved alle forsøg trods forskelle i TAN-indhold (Tabel 

1). Dette blev besluttet da gyllens overfladeareal efter udbringning anses for en vigtig parameter for emis-

sionerne, og denne ville blive meget påvirket hvis forskellige mængder blev udbragt. Der blev udbragt 35 

ton ha-1.   

 



 

 

Tabel 1. Gylleparametre (± standard variation (n = 2)) for de anvendte gylletyper og gylletypers overfladeareal efte udbringning (ESA) (± standard 
variation (n = 21)).  

Gylle Behandling 

Tørstof  

[%] 

Viskositet 

[mPa-s]a 

Total N 

[g kg-1] 

TAN 

[g kg-1] pHb pHc 

Svovlsyre 

tilførtd [kgsyre 

tongylle
-1] 

Total 

fedtsyre [g L-

1] 

Udbring-

nings-

mængde 

[g NH4-N m-

2] 

ESA [m2 m-

2] 

Svin A Reference 7,25±0,06 86±4 4,28±0,01 2,72±0,06 6,5e 6,8±0,02  12,7±0,02 9,5±0,2 0,15±0,04 

Mark forsuret 7,28±0,02 78±3 4,35±0,05 2,96±0,17 6,4±0,1 6,3±0,03 2,1 13,0±0,2 10,4±0,6 0,15±0,02 

Lager forsuret 7,85±0,01 74±5 4,36±0,09 2,78±0,10 5,9 5,8±0,01 5,4 12,5±0,3 9,7±0,4 0,16±0,02 

Svin B Reference 6,57±0,07 30±2 5,03±0,04 4,32±0,16 7,0 7,1±0,03  13,5±0,02 15,1±0,6 0,15±0,01 

 Mark forsuret 6,73±0,03 26±3 4,93±0,18 4,26±0,20 6,4±0,1 6,5±0,03 2,3 13,7±0,05 14,9±0,7 0,17±0,02 

 Lager forsuret 7,69±0,05 67±5 4,12±0,08 3,38±0,15 5,9 5,8±0,01 6,7 12,3±0,09 11,8±0,5 0,19±0,02 

Kvæg A Reference 9,00±0,01 2511±410 3,47±0,05 2,05±0,09 7,0 6,9±0,01  7,8±0,2 7,2±0,3 0,21±0,02 

Mark forsuret 9,03±0,06 2641±117 3,39±0,07 2,07±0,03 6,5±0,1 6,5±0,03 2,4 7,6±0,04 7,2±0,1 0,21±0,02 

Lager forsuret 9,35±0,12 2189±49 3,43±0,07 1,93±0,03 6,0 5,9±0,01 5,0 7,9±0,1 6,8±0,1 0,21±0,01 

Kvæg B Reference 5,95±0,12 398±50 2,86±0,06 1,90±0,17 6,9 6,9±0,05  7,2±0,02 6,7±0,6 0,26±0,01 

Mark forsuret 5,84±0,11 553±44 2,99±0,02 1,86±0,13 6,3±0,2 6,4±0,02 2,63 7,2±0,02 6,5±0,4 0,28±0,01 

Lager forsuret 6,18±0,07 393±24 2,99±0,01 2,04±0,03 6,1 6,1±0,02 4,5 7,5±0,2 7,1±0,1 0,25±0,02 

a(n = 3).  bMålt i marken inden udbringning, en måling for reference og lagerforsuret, tre målinger for markforsuret. cMålt i laboratoriet efter et døgns opbevaring 

ved 5°C. dKoncentreret svovlsyre, 96%. eDa der kun blev lavet en enkelt måling ude i marken og to målinger i laboratoriet antager vi at der er en fejl med denne 

pH måling ude i marken da den ikke stemmer overens med de efterfølgende målinger i laboratoriet, hvilket er tilfældet med alle de andre prøver.  



 

2.3 Lokalitet og jordforhold 
Emissionsmålingerne blev udført i november og december 2020 på en græsmark med JB4 jord på Aar-

hus Universitet, Foulum. Marken har et ler-indhold på 9% (Chen et al., 2013) og en densitet på 1.03±0.11 g 

cm3 (n = 12), og en 1:1 vand pH på 5,4±0,2 (n = 4). Græsset blev afpudset i forsøgsparcellen inden ekspe-

rimenterne for at have en relativt ens højde ved hvert forsøgsstart trods vækst imellem første og sidste for-

søg. Lufttemperaturen ved gylleudbringning og et gennemsnit over hele forsøgsperioden kan ses i Tabel 

2.  

Tabel 2. Eksperimentelle forhold. Jord-vand indhold (± standard variation (n = 3)), græshøjde, lufttempe-
ratur [°C] ved udbringning og gennemsnit over hele måleperioden (160 h) med interval angivet i paren-
tes.  

 

2.4 Emissionsmålinger 
Et system bestående af ni vindtunneller og online-målinger blev brugt til at måle emissionerne af NH3, 

VOC og H2S efter udbringning. En detaljeret beskrivelse af tunnellerne og validering af systemet kan fin-

des i Pedersen et al. (2020b) og metoden til at måle VOC er beskrevet i detaljer i Pedersen et al. (2021). 

Tunnellerne består af et emissionskammer (25 cm højt, 80 cm langt og 40 cm bredt. En skitse af vindtun-

nellerne samt et billede af tunnellerne ude i marken kan findes i Bilag 2. Luft-flowet inde i kammeret sty-

res af en ventilator til et luftskifte på 25 gange i minuttet. Tunnellerne bliver monteret på rammer indsat i 

jorden, hvilket giver et plotareal på 0.2 m2. Prøveluft bliver trukket fra tunnellerne gennem opvarmede 

slanger (PTFE) til en ventil-manifold. Tre slanger til at måle koncentrationen af de flygtige forbindelser i 

indgangsluften er fordelt imellem tunnellerne, og en yderligere baggrundsmåling er placeret 20 m væk 

fra opsætningen, hvilket giver i alt 13 målepunkter. Fra ventil-manifolden sendes analyseluften til online-

massespektrometer, PTR-TOF-MS (PTR-TOF 4000, Tracer VOC Analyzer, IONICON Analytik, Innsbruck, Øst-

rig) og en Cavity Ring-Down Spektrometer, CRDS (G2103 NH3 Concentration Analyzer, Picarro, CA, USA) 

hvor den bliver analyseret for henholdsvist VOC og NH3. Målingerne bliver udført i 8 minutter på hvert må-

lepunkt for at sikre god genfinding af alle forbindelserne. Tidsopløsningen for hver tunnel var 104 minutter. 

Målingerne blev udført i 160 timer for alle forsøg, undtagen for forsøget med Kvæggylle A hvor der kun 

blev målt i 150 timer. Alt gylle blev udbragt manuelt i rammerne til vindtunnellerne med en vandkande 

udstyret med en slange ved jordoverfladen for at efterligne udbringning med slæbeslange.  

PTR-TOF-MS blev opereret med H3O+ som primær ion. Den var indstillet med et tryk på 3,4 mbar, en 

spænding på 900 V og en temperatur på 80°C i ioniseringskammeret, hvilket gav et E/N på 140 Td. Tem-

peraturen på indgangsslangen var 80°C og luft-flowet var 100 ml min-1. Der blev registreret en måling 

hver 10. sekund. En fugtigheds-afhængig kalibrering af H2S blev udført (Feilberg et al., 2010). Hastigheds-

konstanter og fragmenteringsmønstre blev anvendt som rapporteret i Pedersen et al. (2021) og kan findes 

i Bilag 3.  

Inden forsøgsstart blev genfinding igennem systemet (slangeindgang ved tunnel til PTR-TOF-MS) testet 

med en standard gas (H2S (4,99 ± 0,15 ppm), dimethylsulfid (5,24 ± 0,26 ppm) og methanthiol (4,89 ± 0,24 

ppm)) i marken. Genfindingen inden for otte minutters måleinterval var mindst 96%.  

   Luft temperatur [°C] 

Experiment Jord-vand indhold [g g-1] Græs højde [mm] Ved udbringning Gennemsnit over hele måleperioden 

Svin A 0,38±0,04 55 11,6 7,2 (1,7 – 11,7) 

Svin B 0,50±0,03 50 4,3 4,1 (0,7 – 7,4) 

Kvæg A 0,38±0,03 70 7,5 3,2 (-3,4 – 9,3)  

Kvæg B 0,38±0,02 60 4,8 4,7 (2,0 – 8,7) 
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2.5 Beregninger  
For hver detekteret masse blev et gennemsnit af de sidste 30 sekunders målinger per målecyklus (8 mi-

nutter) anvendt til videre beregninger. Et gennemsnit af baggrundsmålingerne på tunnellerne (n = 3) blev 

fratrukket koncentrationerne for hver målecyklus før yderligere beregninger. For at sikre at de målte kon-

centrationer var forskellige fra baggrundsværdier, blev koncentrationer, der var mindre end to gange 

standardafvigelsen for baggrundsmålingerne sat til nul. I eksperimentet med Svinegylle A blev der ikke 

registreret data imellem 43,3 og 46,2 timer efter udbringning.  

Flux (Fn [mg m-2 min-1]) blev beregnet ud fra koncentrationer af forbindelsen (Cn), luftstrømmen ind i emis-

sionskammeret (q) og arealet af jordoverfladen dækket af tunnelen (A):  

𝐹𝑛 = (𝐶𝑛 · 𝑞)/𝐴  (Ligning 1) 

Kumulative emissioner blev beregnet ved brug af trapezoidreglen (Burden & Faires, 2001).  

Lugtaktiviteten (Odor Activity Value, OAV) er et skøn over lugt baseret på målte lugtstofkoncentrationer 

og en lugtgrænseværdi (Odor Threshold Value, OTV). Lugtaktiviteten kan bruges til at vurdere lugtge-

nerne af en kompleks lugtblanding og den relative indflydelse af de enkelte forbindelser. Det antages at 

OAV for de enkelte VOC er additive, og at der ikke er nogen synergistiske eller antagonistiske virkninger, 

hvilket Hansen et al. (2021) viser er en rimelig antagelse for lugtstoffer fra husdyrsproduktion. OAV blev 

beregnet ud fra koncentrationen af lugtstoffet (Cn) og OTVn fra litteraturen (kan findes i Bilag 3). Den sam-

lede lugtaktivitet af de målte stoffer, OAV, beregnes som: 

∑𝑂𝐴𝑉𝑛 = ∑
𝐶𝑛

𝑂𝑇𝑉𝑛

𝑛
𝑛=1       (Ligning 2) 

Forskelle imellem behandlingerne blev analyseret for hver gylletype (to eksperimenter sammen) med en 

tovejs faktoriel variansanalyse (two-way factorial analysis of variance, ANOVA) med behandling og ek-

speriment som de uafhængige variabler, baseret på antagelsen om at forskellene (inklusiv eventuelle in-

teraktioner) mellem eksperimenterne primært var relateret til behandling. I hvert eksperiment blev de ni 

vindtunneller opdelt i tre blokke, der hver indeholdt en tunnel med hver behandling i et randomiseret 

blokdesign. En enkelt vindtunnel blev brugt som observationsenhed og OAV til en bestemt tid eller kumu-

lativ VOC eller NH3 emission blev brugt som responsvariabel. Tukey’s test (konfidensinterval på 95%) blev 

brugt til at undersøge forskelle imellem behandlingerne.  

2.6 Resultater og diskussion  
Lagerforsuring sænkede pH med 0,6-1,3 enheder og markforsuring sænkede pH med 0,1-0,6 enheder 

(Tabel 1). Ingen af de andre målte parametre i gyllen ændrede sig væsentligt ved lager eller markforsu-

ring (Tabel 1 og Bilag 1).  

Det var muligt at påvise og kvantificere 11 forskellige VOC efter udbringning af gyllen (Bilag 3 og 4) samt 

at påvise og måle H2S og methanthiol i de første minutter efter udbringning (Bilag 5). Koncentrationerne 

af de enkelte VOC var lave i det nærværende studie. I de fleste tilfælde var koncentrationerne mere end 

ti gange lavere end hvad der er rapporteret i tidligere studier, der målte VOC efter gylleudbringning 

(Feilberg et al., 2011, 2015; Parker et al., 2013; Pedersen et al., 2021). Det skyldes formentlig de kolde luft-

temperaturer under forsøgene. I de andre studier var temperaturen 7-25°C højere end under forsøgene til 

nærværende studie.  

I gennemsnit blev der målt en signifikant højere VOC emission på 202±133% fra lagerforsuret gylle sam-

menlignet med reference gyllen (Tabel 3) (P < 0.05). Markforsuring øgede den gennemsnitlige VOC emis-

sion med 17±16%, men forskellen var ikke signifikant. Stigningerne i VOC skyldes primært højere emissio-

ner af flygtige syrer (Bilag 4), som i nogle tilfælde var mere end 30 gange højere for lagerforsuret gylle 

end referencegyllen. Lagerforsuret kvæggylle havde en større stigning i VOC emissionerne (289±109%) 

end svinegylle (114±75%) sammenlignet med referencegylle, men de kumulative emissioner af alle be-

handlinger var betydeligt lavere (Tabel 3), derfor vil forsuret kvæggylle have en lavere miljø og lugt-på-

virkning i forholdt til svinegylle forsuret til tilsvarende niveau.  
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Der var en signifikant forskel på de kumulative NH3 emissioner imellem de tre behandlinger for begge gyl-

letyper (P < 0.05). 

Tabel 3. Kumulative NH3 [% af udbragt TAN] og VOC [mg m-2] emissioner 160 timer efter udbringning af 
35 ton ha-1 marforsuret, lagerforsuret og ubehandlet svine- og kvæggylle til græs med slæbeslange (± 
standard variation (n = 3)). For tabel over de enkelte VOC forbindelser, se Bilag 4.  

 NH3 emission [% of TAN] VOC emission [mg m-2] 

Experiment Reference Mark forsuret Lager forsuret Reference Mark forsuret Lager forsuret 

Svin A 19±2 13±1 5±1 594±209 778±60 1171±154 

Svin B 16±2 12±1 3±0,2 394±195 468±119 908±78 

Kvæg A 36±2 33±4 3±1 77±19 78±8 283±74 

Kvæg B 27±3  23±2 9±0,6 41±5 49±10 170±20 

 

For alle fire eksperimenter blev den højeste OAV observeret lige efter udbringning, efterfulgt af et hurtigt 

fald i OAV. Lige efter udbringning og indtil 5,2 timer efter udbringning er der ingen signifikant forskel i OAV 

imellem gyllebehandlingerne for begge gylletyper, dette kan dog til dels skyldes høje variationer lige ef-

ter udbringning. Efter 5,2 timer efter udbringning er der i størstedelen af målepunkterne signifikant højere 

emissioner fra lagerforsuret gylle sammenlignet med både markforsuret og reference gylle (Figur 1a-b).  

 

Figur 1a. Lugtaktivitet efter udbringning af 35 ton ha-1 markforsuret, lagerforsuret og ubehandlet svine 
gylle til græs med slæbeslanger. Standardafvigelser vises i bånd (n = 3). De røde linjer markerer de perio-
der hvor OAV fra lagerforsuret gylle var signifikant højere end OAV fra markforsuret gylle og reference 
gylle (P < 0.05). 
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Figur 1b. Lugtaktivitet efter udbringning af 35 ton ha-1 markforsuret, lagerforsuret og ubehandlet kvæg 
gylle til græs med slæbeslanger. Standardafvigelser vises i bånd (n = 3). De røde linjer markerer de perio-
der hvor OAV fra lagerforsuret gylle var signifikant højere end OAV fra markforsuret gylle og reference 
gylle (P < 0.05). 

 

Det er før blevet påvist at emissionerne af flygtige fedtsyrer efter udbringning af svinegylle i høj grad er 

påvirket af temperaturen med en kraftig stigning af emissioner ved høje temperaturer (Pedersen et al., 

2021). Derfor må vi tage det forbehold at der under varmere udbringningstemperaturer end i nærvæ-

rende studie kan opstå en større forskel i OAV fra lagerforsuret og markforsuret gylle i forholdt til referen-

cegylle, hvis den relative forskel imellem emissionerne af de flygtige fedtsyre bibeholdes.  

 

3 Teoretiske overvejelser om effekt på lugt af forsuring i 

stald 
Forsuring af gylle forventes generelt at påvirke fysisk-kemiske og biologiske processer af betydning for 

afgivelsen af lugtstoffer til atmosfæren. De vigtigste påvirkninger er: 

1) En lavere pH vil alt andet lige give en højere fordampning af lugtstoffer med syre-egenskaber, 

hvilket primært drejer sig om H2S og flygtige fedtsyrer (VFA). Stoffer som phenoler og thioler har 

en så lav syrestyrke, at de ikke er påvirket af forsuring. 

2) En lavere pH vil alt andet lige give en lavere fordampning af lugtstoffer med base-egenskaber (i 

lighed med NH3). Blandt de relevante lugtstoffer (Bilag 3) falder kun trimethylamin ind under 

denne kategori. 

3) Forsuring med svovlsyre vil kunne inhibere biologiske processer såsom hydrolyse af komplekse 

kemiske forbindelser, omsætning af VFA’er og det biologiske svovlkredsløb. Da der er tale om 

komplekse kredsløb, kan det endelige resultat være svært at forudsige.  

4) Forsuring med svovlsyre inhiberer den biologiske sulfat-reduktion (Ottosen et al., 2009), der er ho-

vedkilden til H2S (Dalby et al., 2018). 
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Disse påvirkninger sker uanset hvor forsuringen foregår, men påvirkningen af biologiske processer kræver 

en vis tid førend effekten vil kunne ses og forventes derfor at have ringe betydning i marken. 

Det er velkendt at forsuring kan inhibere visse methylotrofe mikroorganismer, der f. eks. omsætter methan-

thiol til H2S (Dalby et al., 2018). Konsekvensen er at forsuret gylle kan afgive relativt mere methanthiol, der 

har en lavere lugttærskel end H2S. Jævnfør punkt 1 vil lavere pH ganske vist øge fordampningen, men 

pga. inhiberingen af sulfatreduktion og den methylotrofe metandannelse vil den samlede effekt af forsu-

ring kunne være at emissionen af H2S er lavere ved forsuring samt at emissionen af methanthiol er højere. 

De få undersøgelser af effekten af staldforsuring (til pH 5,5) på emissionen af lugtstoffer (Hansen et al., 

2016) viser en reduktion af H2S -emissionen på ca. 90%, hvilket er i overensstemmelse med en forventning 

om inhibering af sulfatreduktion. Til gengæld sås ikke en øget methanthiol-udledning, hvilket viser at de 

methylotrofe mikroorganismer enten ikke var inhiberet af forsuring eller at aktiviteten af disse var lav i 

kontrolgyllen. I samme undersøgelse sås en ca. 1,5-2 gange højere emission af VFA ved forsuring, men 

denne effekt er betydeligt mindre end den teoretiske effekt ved at sænke pH fra neutral til 5,5, hvilket alt 

andet lige burde øge emissionen med mere end en faktor 10. Sidstnævnte skyldes efter al sandsynlighed 

at en stor del VFA-emissionen sker fra andre beskidte overflader i staldrummet end gylle i gyllekummen, 

der ikke er påvirket af forsuring. Øvrige lugtstoffer, herunder 4-methylphenol, blev ikke påvirket af forsu-

ring (Hansen et al., 2016). Den samlede effekt af staldforsuring er en svag forøgelse i lugtaktiviteten som 

følge af en forøgelse af særligt VFA’er og til trods for den markante reduktion af H2S-udledning (Hansen et 

al., 2014). Det er imidlertid vigtigt at få undersøgt udledninger i forbindelse med selve forsuringsprocessen, 

hvor gylle pumpes ud i et procesanlæg, forsures og efterfølgende pumpes tilbage staldens gyllekanal. 

Som det er vist i Liu et al. (2011) ud fra onlinemålinger over flere uger, så giver selve gyllehåndteringen og 

den væsketurbulens det medfører, anledning til en kortvarig, men markant forøgelse af udledningen af 

flygtige svovlforbindelser. En afklaring af hvorvidt staldforsuring medfører øget lugt kræver derfor flere un-

dersøgelser, hvor der måles online over en længere periode på et passende antal stalde med forsuring 

og hvor såvel den generelle effekt som den kortvarige effekt af staldforsuring dokumenteres.  

 

4 Konklusion og besvarelse af spørgsmål  
Baseret på data fra de fire forsøg for fire forskellige gylleprøver (to svin og to kvæg) der er redegjort for i 

dette notat kan det konkluderes, at lager og derved også staldforsuring giver anledning til ekstra lugtgene 

og VOC emission efter udbringning (Tabel 3, Bilag 4, Figur 1a-b). Der skal tages forbehold for at det for-

ventes at OAV øges under varmere forhold grundet øget emissioner af de enkelte lugtstoffer, og det er 

ikke muligt på baggrund af nærværende data at konkludere hvorvidt dette vil medføre en endnu større 

forskel i OAV imellem behandlingerne. 

I karakteriseringerne af gylleprøver blev der ikke fundet en effekt af forsuring på tørstof, viskositet, total-N, 

TAN, indholdet af flygtige fedtsyrer eller gyllens overflade areal efter udbringning. Det er ikke er muligt at 

drage nogle generelle konklusioner om hvordan forskelle i gyllen fra de 4 besætninger påvirker effekten 

af staldforsuring. 

Effekten af staldforsuring på lugtemission kræver yderligere dokumentation. Det er sandsynligt, at den ge-

nerelle effekt vil være en uændret eller svagt forøget lugtemission, men korttidseffekten af selve behand-

lingsprocessen kan være en øget emission af svovlforbindelser.  
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Bilag 1  

Tabel B1. Indhold af flygtige fedtsyrer (± standard variation (n = 2)). 

Gylle Behandling Eddikesyre Propionsyre Smørsyre Iso-smørsyre 
Iso-valerinsyre 

Pentansyre Iso-capronsyre Total 

  [mg L-1] 

Svin A Reference 6225±149 2836±8 1377±6 688±3 946±5 512±3 13±5 12734±16 

Mark forsuret 6354±149 2892±62 1409±27 702±11 965±18 523±8 13±5 12999±248 

Lager forsuret 6008±172 2835±70 1445±34 663±18 916±23 505±17 14±5 12520±334 

Svin B Reference 7520±149 2310±7 1763±4 644±3 750±4 255±3 31±5 13512±22 

 Mark forsuret 7621±149 2350±13 1795±7 653±3 763±2 259±3 31±5 13716±53 

 Lager forsuret 6086±149 2655±18 1472±4 644±6 859±8 452±3 17±5 12334±93 

Kvæg A Reference 4795±174 1743±68 601±22 180±7 274±10 130±3 27±5 7763±288 

Mark forsuret 4676±149 1701±12 588±4 175±3 268±4 127±3 31±5 7579±40 

Lager forsuret 5002±149 1719±32 571±5 167±5 260±3 127±3 23±5 7883±144 

Kvæg B Reference 4616±149 1572±6 382±4 218±3 287±2 95±3 9±5 7202±16 

Mark forsuret 4602±149 1573±7 382±4 217±3 288±2 95±3 9±5 7191±24 

Lager forsuret 4794±149 1643±53 445±12 207±5 276±7 106±3 9±5 7503±200 



 

Bilag 2 

 

Figur B1. Skitse af vindtunnel. Skitsen er ikke i skala.  

 

 

Figur B2. Billede af vindtunneller i marken, taget i foråret 2020.   
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Bilag 3  

 

Tabel B2. Påviste masser (m/z) og tildelte forbindelser. Kemisk formel baseret på nøjagtig masse, 
lugtgrænseværdier (OTV), beregnede hastighedskonstanter og gruppering er inkluderet.  

m/z Formel Tildelt forbindelse OTV [ppb] 

kh x 109 [cm3 

molekyler-1 s-

1] 

Gruppe 

34,995 H2S Svovlbrinte 0,8b 1,57 VSC 

41,038 C3H4 Alkoholfragment  26000ac / 220ad  2,11c/2,16d Andet 

43,052 C3H6 Alkoholfragment  26000c 2,11 Andet 

49,011 CH4S Methane thiol 0,03b 2,05 VSC 

59,049 C3H6O Acetone 42000a 3,25 Andet 

60,075 C3H9N Trimethylamin 0,08b 1,76 Andet 

61,024 + 43,017 C2H4O2 Eddike syre  8,3b 2,14 Carboxylsyrer 

73,06 C4H8O2 2-Butanon 440a 3,18 Andet 

75,041 + 57,066 C3H6O2 Propionsyre 5,7b 1,92 Carboxylsyrer 

89,056 +  71,075 C4H8O2 Butansyre 0,23b 2,05 Carboxylsyrer 

95,047 C6H6O Phenol 8,4b 2,14 Phenol 

103,067 + 85,07  C5H10O2 C5 carboxylsyrer  0,2b 2,17 Carboxylsyrer 

109,058 C7H8O 4-Methylphenol 0,02n 2,32 Phenol 

123,066 C8H10O 4-Ethylphenol 0,4n 2,38 Phenol 
aFra Nagata (2003). bBeregnet gennemsnit fra Hansen et al. (2018). cFor 2-propanol. dFor 2-butanol. 
eEstimeret baseret på van Gemert (2003). fFra van Gemert (2003). gFra Ruth (1986).  hk værdier er be-

regnet med metode beskrevet i Su (1994).   

 



17 

 

Bilag 4 

 

Tabel B3. Kumulerede VOC emissioner [mg m-2] 160 timer efter udbringning af 35 ton ha-1 marforsuret, lagerforsuret og ubehandlet kvæggylle til græs 
med slæbeslange (± standard variation (n = 3)). 

    Kvæg A Kvæg B 

m/z Forbindelse Reference Mark forsuret Lager forsuret Reference Mark forsuret Lager forsuret 

41,038 Alkoholfragment, butanol 2,14±1,27 2,90±0,73 6,10±1,96 1,75±0,50 1,34±0,21 4,35±1,27 

41,038 Alkoholfragment, propanol 3,30±1,96 4,47±1,13 9,40±3,02 2,69±0,77 2,06±0,32 6,71±1,96 

43,017 Alkohol fragment 0,99±0,59 1,34±0,34 2,82±0,91 0,81±0,23 0,62±0,10 2,01±0,59 

59,049 Acetone 6,53±2,14 5,66±0,27 9,88±2,16 8,38±1,47 9,95±2,19 21,31±0,87 

60,075 Trimethylamin 1,02±0,13 1,08±0,08 1,30±0,00 0,69±0,04 0,82±0,10 1,16±0,20 

61,024 + 43,017 Eddike syre  3,80±1,36 5,86±2,53 124,07±41,63 1,55±0,90 7,82±4,32 63,54±8,42 

73,06 2-Butanon 4,10±2,58 2,49±0,18 3,07±0,24 1,84±0,35 2,17±0,46 5,00±0,44 

75,041 + 57,066 Propionsyre 11,08±4,77 14,20±3,22 49,46±12,13 6,84±2,77 6,93±1,82 26,98±4,69 

89,057 +  71,075 Butansyre 1,95±1,26 2,26±0,22 11,30±4,55 0,93±0,32 1,40±0,38 7,03±0,95 

95,047 Phenol 25,73±4,20 23,52±5,13 28,17±4,58 6,21±0,34 5,60±0,07 6,95±0,86 

103,067 + 85,07 C5 carboxylsyrer  1,81±0,19 2,52±0,29 6,36±1,54 0,73±0,19 0,95±0,16 3,75±0,44 

109,059 4-Methylphenol 13,80±4,35 12,65±2,87 32,93±5,68 9,49±0,31 9,33±0,60 23,79±1,51 

123,067 4-Ethylphenol 2,82±0,59 2,36±0,72 4,14±1,06 1,25±0,34 0,86±0,15 1,93±0,40 
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Tabel B4. Kumulerede VOC emissioner [mg m-2] 160 timer efter udbringning af 35 ton ha-1 marforsuret, lagerforsuret og ubehandlet kvæggylle til græs 
med slæbeslange (± standard variation (n = 3)). 

    Svin A Svin B 

m/z Forbindelse Reference Mark forsuret Lager forsuret Reference Mark forsuret Lager forsuret 

41,038 Alkoholfragment, butanol 14,75±1,86 20,24±1,17 27,66±1,58 11,93±5,66 13,34±4,32 29,65±4,40 

41,038 Alkoholfragment, propanol 22,74±2,86 31,20±1,81 42,63±2,43 18,39±8,72 20,56±6,67 45,71±6,79 

43,017 Alkohol fragment 6,82±0,86 9,36±0,54 12,79±0,73 5,52±2,62 6,17±2,00 13,71±2,04 

59,049 Acetone 24,09±3,19 46,57±3,14 57,13±10,84 43,65±6,95 61,38±12,32 59,57±16,72 

60,075 Trimethylamin 2,73±0,34 3,61±0,40 5,06±0,38 2,95±0,55 4,12±1,22 3,99±1,29 

61,024 + 43,017 Eddike syre  285,46±131,44 372,16±38,06 590,31±123,62 171,01±120,34 213,04±62,22 415,50±37,82 

73,06 2-Butanon 5,63±1,07 10,42±0,85 16,47±3,97 6,69±1,31 9,89±1,61 14,17±4,04 

75,041 + 57,066 Propionsyre 105,30±39,91 138,15±8,55 203,18±21,04 52,74±26,79 59,80±15,42 156,02±15,33 

89,057 +  71,075 Butansyre 50,26±22,21 62,92±5,81 104,35±15,06 32,74±17,44 35,06±7,05 79,93±5,41 

95,047 Phenol 10,79±0,49 11,51±1,05 12,25±0,54 17,28±2,35 15,29±2,71 14,48±1,19 

103,067 + 85,07 C5 carboxylsyrer  31,23±9,61 36,41±3,13 55,96±7,98 12,95±6,59 13,81±2,85 39,52±2,98 

109,059 4-Methylphenol 46,46±6,04 52,96±5,79 66,86±3,62 27,84±8,97 26,44±6,24 61,90±5,90 

123,067 4-Ethylphenol 2,45±0,53 3,06±0,30 3,61±0,66 1,99±0,79 2,30±1,09 3,73±0,41 



 

Bilag 5 

 

 

Figur B3. Svovlbrinte og methan thiol I de første minutter efter udbringning af 35 ton ha-1 marforsuret, la-
gerforsuret og ubehandlet kvæggylle til græs med slæbeslange, Hver linje repræsentanter en vind tunnel. 

 


