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Baggrund for bestilling fra Miljøministeriet 

Miljøministeriet (MIM) har sent en bestilling til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug den 

24.01.2022. Formålet med bestillingen var at få en opfølgende, skriftlig afrapportering fra det afholdte op-

startsseminar, som blev afholdt 14. januar 2022. 

I ” Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug” har forligskredsen indgået aftale om at igangsætte en 

række udviklingstiltag, og der er herunder afsat 23. mio. kr. til udviklingstiltag vedr. gyllehåndtering. Hen-

sigten ifølge aftalen er, at en række tiltag undersøges og udredes nærmere med henblik på, at der så hur-

tigt som muligt kan træffes beslutning om, at tiltagene kan overgå fra en udviklingsfase til en implemente-

ringsfase med henblik på at reduktionseffekter kan medregnes i klimafremskrivning/national emissions-

opgørelse, herunder at der er dokumentation for effekt, udbredelse m.m. 

Som opfølgning på aftalen arbejder Miljøministeriet på 7 udviklingstiltag ift. gyllehåndtering: 1) Gyllekø-

ling i svinestalde (nye og eksisterende), 2) forsuring af kvæg- og svinegylle i stald og 3) forsuring af kvæg- 

og svinegylle i lager, 4) teltoverdækning m. naturligt flydelag, 5) biofiltre til lager, 6) fakkelafbrænding v. 

lager og 7) NoGas.  

Den 14. januar 2022, afholdte MIM et opstartsseminar med AU, der havde til formål at vurdere vidensni-

veauet for de forskellige teknologier og afdække forskningsbehov, for at understøtte Miljøministeriets ind-

ledningsvise arbejde med igangsættelse af forskningsprojekter på udviklingstiltag indenfor gylle- og gød-

ningshåndtering. Her bidrog AU med en kvalificering af vidensniveauet for de 7 ovenstående tiltag samt 

videre udvikling/udbygning af hyppig udslusning. 

Formål: 

Formålet med nærværende bestilling er at få en opfølgende, skriftlig afrapportering fra det afholdte op-

startsseminar.  

Afrapporteringen skal bidrage med et fagligt grundlag, baseret på det på nuværende vidensniveau, som 

gør Miljøministeriet i stand til at vurdere hvilke tiltag, der på det nuværende vidensgrundlag vurderes at 

have det største potentiale for at kunne implementeres i praksis inden for en kort tidshorisont og bidrage 

med en reduktionseffekt i den nationale emissionsopgørelse fra 2025-2030.  

Vurderingen skal danne grundlag for, at Miljøministeriet efterfølgende kan opstille en forskningsplan her-

under træffe en kvalificeret beslutning om prioritering af forskningsprojekter ift. udviklingstiltag indenfor 

gylle- og gødningshåndtering. 
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Uddybende beskrivelse af bestillingen 

MIM ønsker at AU, på baggrund af opstartsseminaret afholdt d. 14. januar 2022, udarbejder ét samlet no-

tat, der giver en skriftlig afrapportering fra seminaret.  

Notatet skal afrapportere på følgende emner der, forud for denne bestilling, er præsenteret og diskuteret 

på seminaret:  

 Beskrivelse af hvert enkelt tiltag med anvendelse af skabelonen for oplæggene hvis 

det er relevant (se nedenstående skabelon, hvor overskrifter er præciseret). Hvis et felt 

ikke betragtes relevant, skal dette noteres, samt årsagen bag. Fx ’Omkostninger er ikke 

relevante at udfylde, grundet xxx’ 

 

 Begrundet stillingtagen til en foreløbig vurdering af potentialer og perspektiver ved 

hvert enkelt tiltag baseret på det nuværende vidensgrundlag (en foreløbig og uforplig-

tende kvalitativ vurdering på det foreliggende vidensniveau, hvorefter MIM tager stil-

ling til videre proces) 

 

 Overvejelser, ang. forskningsopgaver, tidsplaner, og tidshorisonter, særligt for de tiltag, 

der vurderes at have et stort potentiale (ud fra den faglige vurdering af nuværende 

vidensniveau). Planen skal indeholde det forventende tidsspænd for det enkelte pro-

jekt. Ligeledes bedes der taget stilling til sandsynligheden (fx stor, mellem eller lille) for, 

at de individuelle forskningsprojekter vil bidrage til at sikre et vidensniveau, der kvalifi-

cerer teknologien til at indgå i NIR. 
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Besvarelse 

 Introduktion  

Forfatter Anders Feilberg (BCE). Fagfællebedømt af Anders Peter Adamsen (BCE) og Søren O. 

Petersen (AGRO). 

Emission af metan fra lagring af husdyrgødning i stald og lager udgør et væsentligt bidrag til landbrugets 

drivhusgasudledninger (ca. 20% af CO2-ækvivalenter ekskl. LULUCF; (Nielsen, 2021)). Hertil kommer et bi-

drag i form af lattergas fra stald og lager på ca. 3% af landbrugets samlede udledning (CO2-ækvivalenter), 

men dette tal er usikkert, og en sammenligning af lattergasdata fra Nielsen (2021) og data fra Kupper et 

al. (2020) indikerer, at emissionen af lattergas kan være overestimeret. Fokus i denne besvarelse er derfor 

på metan. Ifølge beregninger i den nationale opgørelse af drivhusgasemissioner (National Inventory Re-

port, NIR) er udledningen af metan fra lagring af gylle i stald og lager fordelt med ca. 48% fra kvægproduk-

tion, ca. 49% fra svineproduktion og ca. 3% fra øvrige kategorier. Denne fordeling er et estimat og behæftet 

med betydelige usikkerheder, men viser, at reduktionspotentialet udgøres af både svinegylle og kvæggylle, 

og at øvrige dyrekategorier er ubetydelige. Den samlede emission af metan er estimeret til at udgøre, hvad 

der svarer til 2,4 mio. tons CO2-ækvivalenter (beregnet ud fra nationale data (ENVS, 2021) med en Global 

Warming Potential GWP for CH4 på 28. 

Som en del af ”Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug” er hyppig udslusning til svinestalde nævnt som 

et krav, der skal kunne give en reduktion på 0,17 mio. tons i 2030. Hyppig udslusning i sig selv har en be-

grænset effekt på den samlede udledning af metan fra stald og lager, men medfører, at den største del af 

metanudlednings-potentialet overføres fra stald til lager. I en konventionel svinestald med udslusning af 

gylle efter behov (når gyllekummen er fyldt) vil metan-udledningen fra hhv. stald og lager være sammen-

lignelig med et staldbidrag, der varierer mellem ca. 40 og 60% afhængig af kategori og staldtype. Med 

hyppig udslusning (ugentlig, svinestalde) ændres fordelingen, så ca. 80% kommer fra lageret (Adamsen et 

al., 2021). Dette kan give bedre muligheder for at reducere udledningen med teknologier til reduktion af 

emission i lageret. Fordelene ved at håndtere emissionen i lageret fremfor stalden er: 1) Det griber ikke ind 

i selve produktionsforholdene og kræver ikke ændringer i stalden, 2) Lageret er mere fleksibelt i forhold til 

at integrere teknologi, og generelt er teknologier til lagre mindre omkostningstunge end staldteknologier, 

3) Overdækkede lagre kan have et meget lavere og mere kontrollerbart luftskifte, hvilket er en fordel for 

flere teknologier, 4) Emission af metan fra udendørs lagre er meget årstidsafhængig og foregår primært i 

sommerperioden (juni-september), og reduktionsteknologier behøver derfor ikke at være funktionelle hele 

året. 

En strategi til omkostningseffektiv reduktion af metan-udledning kan derfor med fordel bestå af hyppig 

udslusning kombineret med lagerteknologier, og specielt til svinestalde, hvor hyppig udslusning formentlig 

bliver et krav, vil det give mening at fokusere på lagerteknologier. For kvægstalde gælder, at de fleste nye 

stalde forventes at være med fast drænet gulv, hvilket er analogt til hyppig udslusning i svinestalde. Da 

temperaturforskellene mellem stald og udendørs lager er små for kvægproduktion, er effekten af fast dræ-

net gulv og kort opholdstid i stalden sandsynligvis begrænset (isoleret set). Også til kvægstalde giver det 

derfor mening at fokusere på lagerteknologier. 

Ca. 20% af gyllen i Danmark udnyttes til biogasproduktion. Dette tal er stigende og forventes fortsat at stige. 

Hvor meget gylle, der anvendes til biogas i 2030 og senere, vil afhænge af de økonomiske rammebetin-

gelser for biogasproduktion, men fremskrivninger tyder på, at det kan være 50% af gyllen eller mere. Uanset 



7 

 

hvor stor en andel af gylle, der anvendes til biogas, er det vigtigt, at der i et vist omfang implementeres 

teknologier, der er kompatible med biogas. Her er hyppig udslusning igen en nøgleteknologi, idet hyppig 

udslusning gør, at der leveres mere let-omsætteligt kulstof til biogas og dermed opnås et potentielt større 

biogasudbytte per gyllemængde.  

I det følgende gennemgås 7 kendte teknologier i forhold til nuværende viden om effekter og omkostninger, 

vidensbehov, sideeffekter og implementeringspotentialet i forhold til den overordnede strategi for gylle-

håndteringskæden, herunder kædebetragtninger. Afslutningsvis gives en overordnet vurdering af de 7 tek-

nologier med fokus på deres potentiale for metan-reduktion og mulighed for at blive kvalificeret til at indgå 

i de nationale emissionsopgørelser. Det bør understreges, at der er begrænset viden om omkostningerne 

ved flere af teknologierne. Indførelse af en afgift på udledninger i et omfang, der vil gøre emissionsreduce-

rende teknologier attraktive for erhvervet, vil kunne accelerere den industrielle udvikling og udbredelse af 

specifikke teknologier. 
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 Gyllekøling i svinestalde (nye og eksisterende)  

Forfatter Anders Peter Adamsen (BCE). Fagfællebedømt af Anders Feilberg (BCE). 

1.2.1 Tabel 1: Oversigt gyllekøling 

  Vurdering af foreliggende 

vidensniveau indenfor em-

ner i venstre kolonne  

Hvilke projekter er 

allerede iværksat 

Hvilke yderligere un-

dersøgelser er rele-

vante for at sikre do-

kumentation til NIR 

og implementering 

(forskningsbehov) 

Effekt (på klimagasser)1 

  

  

Ca. 1% per grad i gyllen. Af-

hænger af køleeffekt og 

gyllehøjde.  Effekten er usik-

ker. 

SEGES har projek-

ter i gang 

Evt. mere viden om 

de forskellige kompo-

nenter i gødning (let 

omsættelige sukker-

stoffer, proteiner og 

fedt. 

Aktivitetsdata 

  

  

Medium. Der mangler viden 

om: 

- antal stalde 

- andel af 

gulv/kumme med 

køling 

- køleeffekt 

- Driftstimer/år 

DCE skønner at en udbre-

delse for 4 – 8% for slagte-

svinsstalde til sostalde 

Ingen  Undersøgelse af akti-

vitetsdata som er 

målrettet de nævnte 

videnshuller. 

Omkostninger ved evt. im-

plementering ift. både ek-

sisterende og nye husdyr-

brug 

  

Anlægsomkostninger: 

- Eksisterende stalde: 

høj 

- Nye stalde: lav 

Drift & vedligehold: 

- afhænger stærkt af 

mulighed for at af-

sætte varme 

  

Ingen    

Kædebetragtninger Gyllekøling vil reducere om-

sætning af organisk stof, 

som så vil blive omsat under 

lagring og bioforgasning.  

Ingen kendte   

Sideeffekter (inkl. relation 

til NH3 og økotoksikologi-

ske betragtninger) 

  

Gyllekøling er udviklet til at 

reducere emission af am-

moniak. Så gyllekøling vil 

have en effekt på ammo-

niak og lugt. 

 Ingen kendte   
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Kombinationsmuligheder 

m. andre virkemidler 

  

Kan kombineres med hyp-

pig udslusning, men effek-

ten vil ikke være additiv 

    

Teknisk viden om anven-

delse/udbredelse 

Det er muligt at opsamle 

data for driftstid, køleeffekt 

og energi (køle- og varme-

produktion) på nye varme-

pumpeanlæg. 

Ingen  System til opsamling 

af data hvis teknolo-

gien anvendes i for-

bindelse med miljø-

godkendelse eller kli-

makreditter. 

Eventuelt øvrige emner 

relevante for de enkelte 

teknologier 

      

        

Nævnte effekter gælder kun for den metan-udledning, der skyldes gødningslagring. 

  

Foreløbig vurdering af potentialer og perspektiver. Gyllekøling er en teknologi som især anvendes, hvor 

varmeproduktionen fra varmepumpesystem kan udnyttes, typisk gårde med drægtighedsstalde, farestalde 

og smågrisestalde. For en mere detaljeret beskrivelse af gyllekøling, se Adamsen et al. (2021). Det vil sige, 

at gyllekøling kan etableres både for at leve op til vilkår om ammoniakreduktion i miljøgodkendelser, men 

også som en alternativ varmekilde. Vurdering af gyllekøling kompliceres yderligere af, at der også stilles 

krav om en årlig køling (kWh køling, per stald, per år), som så kan fordeles over året for at sikre en reduktion 

af ammoniak.  

Køling af gylle i stalde bevirker, at der bliver mere omsættelig organisk stof til rådighed senere i kæden. 

Hvis det lagres i gyllelagre, vil det medføre en merproduktion af metan i lageret. Anvendes det i biogasan-

læg, vil dette kunne udnyttes til energiproduktion. Der ses en tendens til, at gylle fra stalde med gyllekøling 

har højere biogasudbytter end gylle fra stalde uden gyllekøling (Planenergi, 2021). 

Det er svært at sige noget om perspektiverne, da hyppig udslusning giver nogle af de samme fordele med 

hensyn til udledning af metan (men ikke ammoniak), men hyppig udslusning kan etableres uden eller med 

få ekstra omkostninger.   

Overvejelser ang. forskningsopgaver. Energiregnskabet for gyllekøling er utilstrækkeligt belyst, og det er 

sandsynligt, at der tabes ”køling” ind i den underliggende jord. Der er typisk ikke isoleret under betongul-

vene med køleslanger, så en del af køleeffekten, op til 10 W/m2, kan tabes nedad. En isolering vil kunne 

medføre, at gyllen vil afkøles mere, hvilket vil reducere metanproduktion og udledning af ammoniak. Det 

vil kunne undersøges ved en CFD-modellering og efterfølgende projekt i en nybygget stald, hvor én sektion 

bliver med isoleret gulv og én sektion uden som de bygges i dag. 

Der kan være behov for at lave et system, hvor data fra køleanlæggene kan indsamles. Men det gælder jo 

også de andre miljøteknologier. 

Gylle fra stalde uden gyllekøling kan med fordel køles i afhentningstanke, hvis det skal leveres til biogas-

anlæg (Planenergi, 2021).  
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Endelig kan der være behov for i højere grad at måle effekten af gyllekøling direkte i gyllen, og ikke indi-

rekte på den samlede køling af systemet. Det vil også medføre, at det ville være muligt at kontrollere kø-

ling med varierende effekt afhængig af varmebehov, mulighed for frikøling, gyllehøjde, etc. Disse data 

skal kunne opsamles af myndighederne. 

Tidshorisont. Der er ikke et decideret behov for at igangsætte specifikke projekter indenfor gyllekøling.  
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 Forsuring af kvæg- og svinegylle i stald  

Forfatter Anders Feilberg (BCE). Fagfællebedømt af Søren O. Petersen (AGRO) 

 

1.3.1 Tabel 2: Oversigt vedr. staldforsuring. 

 Vurdering af foreliggende vi-

densniveau indenfor emner i 

venstre kolonne  

 

Hvilke projekter er 

allerede iværksat 

Hvilke yderligere under-

søgelser er relevante for 

at sikre dokumentation 

til NIR og implemente-

ring (forskningsbehov) 

Effekt (på klimagasser)1 

 

 

Svine- og kvægstalde: Høj; 50-

90% (CH4) 

Formentlig tilsvarende niveau 

for effekt på lager (CH4). 

Middel dokumentation 

 

Effekt på N2O er ukendt, men 

formentlig lav.  

Ingen med direkte 

fokus på staldforsu-

ring 

Integrerede målinger 

på både stald og lager. 

Dokumentation under 

varierende produktions-

forhold, herunder års-

tidsvariation, og med lø-

bende tilførsel af 

urin/fæces til kanal og 

løbende tilførsel af for-

suret gylle til lager.  

Aktivitetsdata 

 

 

Procesdata: Behandlingsfre-

kvens, pumpedata, pH, syrefor-

brug og temperatur 

Ingen med direkte 

fokus på staldforsu-

ring 

Sammenhæng mellem 

procesdata og metan-

udledning 

Omkostninger ved evt. imple-

mentering ift både eksiste-

rende og nye husdyrbrug 

 

Kvægstalde med ringkanal og 

omrørerbrønd: Middel omkost-

ning 

Nye svinestalde: Middel om-

kostning 

Eksisterende svinestalde: Høj  

Eksisterende kvægstalde med 

fast gulv o.l.: Ukendt 

Høj etableringsomkostning, dvs 

omkostning per produceret en-

hed falder med størrelse af pro-

duktion. 

Ingen med direkte 

fokus på staldforsu-

ring 

Omkostninger er ikke 

relevante for NIR 

Kædebetragtninger Staldforsuring (svovlsyre) er 

ikke kompatibelt med biogas. 

Effekt forventes opretholdt ved 

øget input af omsætteligt kul-

stof via foder (fx øget fedt). 

En modificeret form for staldfor-

suring kan kombineres med 

hyppig udslusning og medfører 

forsuring af restgylle efter ud-

slusning (ikke udviklet). 

INTERMET undersø-

ger forsuring af rest-

gylle efter hyppig 

udslusning. 

Effekter efter udbring-

ning på NH3 skal under-

søges yderligere. 

Se endvidere side-ef-

fekter. 
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Til nye kvægstalde med fast 

gulv og drænet gulv kan det 

have en effekt at forsure i tvær-

kanalen i stalden, hvilket navn-

lig vil have en effekt efterføl-

gende i lageret. 

Sideeffekter (inkl. relation til 

NH3 og økotoksikologiske be-

tragtninger) 

 

Effekt på NH3 (minimale mang-

ler i dokumentation) i både 

stald, efterfølgende lager og 

efter udbringning på mark. 

Øget tilførsel af svovl til marker 

ved stor udbredelse. 

Neutral effekt på lugt, men op-

mærksomhed på kraftigt øget 

emission af svovlforbindelser 

under behandling (daglig 

peak) 

Ingen Ift. implementering og 

udbredelse: Behov for 

mere viden om maksi-

mal belastning med 

svovl ved udbringning i 

mark (OBS: fælles vi-

densbehov for stald- og 

lagerforsuring) 

Ift. implementering og 

udbredelse:  

Afklaring af effekt på 

peak-udledning af lugt-

stoffer 

 

Kombinationsmuligheder m. 

andre virkemidler 

 

Staldforsuring i eksisterende 

form er ikke kompatibelt med 

hyppig udslusning, men forsu-

ring af restgylle efter hyppig 

udslusning kan evt. udvikles 

Ikke relevant Mulighed for forsuring af 

restgylle i kombination 

med hyppig udslusning. 

Effekt af forsuring af 

gylle i tværkanal i rele-

vante kvægstalde (sva-

rende til forsuring af 

restgylle i svinestalde ef-

ter hyppig udslusning) 

 

Teknisk viden om anven-

delse/udbredelse 

  

Anvendes i 1-4% af stalde (afh. 

af staldtype) 

Ikke relevant Data om udbredelse 

skal kunne indsamles 

Eventuelt øvrige emner rele-

vante for de enkelte teknolo-

gier 

   

    

Nævnte effekter gælder kun for den metan-udledning, der skyldes gødningslagring. 

 

Foreløbig vurdering af potentialer og perspektiver. Staldforsuring er en kendt teknologi med begrænset 

udbredelse. Teknologien vil uden tvivl have en betydelig effekt på udledning af metan og ammoniak, men 

kan ikke let udbredes til alle produktionsforhold. I forhold til integration i husdyrgødningskæden er den 

manglende kompatibilitet med biogas-produktion en ulempe. Staldforsuring skal i sin eksisterende form ses 

som et alternativ til hyppig udslusning. Desuden er der flere uønskede side-effekter, der bør undersøges 

nærmere (se tabel). En fordel ved staldforsuring er, at der vil være positive effekter på metan- og ammo-

niak-udledning i de efterfølgende led i kæden, dvs. lagring og udbringning. Staldforsuring vil i visse tilfælde 
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have en relevans og kunne bidrage til et lavere klimaaftryk af husdyrproduktion. Det drejer sig primært om: 

1) nye større svinestalde, der ikke skal levere gylle til biogasanlæg og 2) kvægstalde med ringkanal, der 

ikke skal levere gylle til biogasanlæg. Hvis en landmand skal investere i staldforsuring, vil det formentlig af 

økonomiske årsager være det samme som et fravalg af levering til biogasanlæg i en lang periode. Alter-

native måder at anvende staldforsuring vil være 1) Forsuring af restgylle efter hyppig udslusning og 2) en 

analog forsuring i tværkanal i kvægstalde med fast eller drænet gulv og opsamling af gylle i tværkanal. I 

begge disse tilfælde vil en fordel være, at der bør kunne anvendes langt mindre svovlsyre end ved kon-

ventionel staldforsuring. Den eksisterende teknologi er dog ikke udviklet til disse anvendelsesmetoder og 

der skal udvikles ny doseringsteknologi, der gør det muligt at bruge denne tilgang i eksisterende stalde, 

hvor den samlede effekt vil være størst (bl.a. på grund af større udbredelse). I nye svinestalde med hyppig 

udslusning vil man med fordel kunne anvende nye udslusningssystemer, der har stor effekt på metan-ud-

ledningen fra stalden og dermed er forsuring af restgylle mindre relevant. 

Overvejelser ang. forskningsopgaver. I forhold til NIR er der brug for yderligere dokumentation af effekten 

på drivhusgasser under produktionsforhold. Der er en meget begrænset mængde data til rådighed for svi-

nestalde med eksisterende staldforsuring, og data er behæftet med en vis usikkerhed af måletekniske år-

sager. Der er for nylig gennemført et enkelt projekt for kvægstalde målt med state-of-the-art måleudstyr. 

Udfordringen i forhold til kvægstalde er 1) at opnå en realistisk case-control situation i produktionsskala og 

2) at den enteriske metanudledning langt overstiger metan fra gødningen, hvilket øger usikkerheden på 

effekten af forsuring.  

Udover yderligere data for emission og effekt er der et akut behov for forskning i effekten af en øget tilførsel 

af svovl til markerne, hvis der sker en øget anvendelse af staldforsuring. Dette er et fælles forskningsbehov 

for stald- og lagerforsuring og er beskrevet under lagerforsuring.  

For staldforsuring generelt er der desuden et behov for forskning i betydningen af øgede lugtemissioner 

under daglig behandling og recirkulering af gylle, idet foreløbige undersøgelser har vist betydelige kortva-

rige spidsbelastninger, der vil kunne medføre betydelige gener for naboer.  

Hvis forsuring af restgylle efter hyppig udslusning prioriteres (herunder forsuring i tværkanal i kvægstalde), 

vil der være behov for yderligere forskning i effekten heraf, optimering af syredosis samt udvikling af tekno-

logi til dosering og fordeling af syre. Forsuring af restgylle efter hyppig udslusning i svinestalde undersøges 

i INTERMET-projektet og kan danne grundlag for udvikling af en egentlig teknologi.  

Tidshorisont. Data til NIR for staldforsuring til svinestalde vil kræve et ca. 2-årigt måleprojekt. Data til NIR for 

kvægstalde med staldforsuring bør afvente en endelig af analyse af data fra et nyligt projekt, men der kan 

være behov for supplerende målinger og evt. også en forbedret metodik i forhold til at korrigere for enterisk 

metan. Sandsynligheden for, at et projekt med fokus på målinger af effekt i produktionsskala vil føre til et 

vidensniveau, der kvalificerer teknologien til at indgå i NIR, vurderes som høj. Behovet for forskning i lugte-

missioner omfatter online målinger på udvalgte stalde i kortere perioder, og vil kunne gennemføres inden 

for et år. Udvikling af forsuring af restgylle i stald og dokumentation heraf i produktionsskala, herunder effekt 

på lagring, vil kræve et flerårigt forskningsprojekt i samarbejde med en eller flere virksomheder. Da der skal 

foretages målinger under produktionsforhold med dokumentation af årstidsvariation for både stald og la-

ger, vil et sådant projekt formentlig have et tidsspænd på 3 år. 
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 Lagerforsuring  

Forfatter Søren O. Petersen (AGRO). Fagfællebedømt af Anders Feilberg (BCE). 

 

1.4.1 Tabel 2: Oversigt vedr. lagerforsuring 

 Vurdering af foreliggende vi-

densniveau indenfor emner i 

venstre kolonne  

 

Hvilke projekter er 

allerede iværksat 

Hvilke yderligere under-

søgelser er relevante for 

at sikre dokumentation til 

NIR og implementering 

(forskningsbehov) 

Effekt (på klimagasser)1 

 

 

Effekt på metan: 50-90% 

Effekt på lattergas: Ukendt, 

men formentlig lav 

 

Dokumentation middel (pilot-

skala, et enkelt studie i fuld-

skala) 

Ingen med direkte 

fokus på lagerfor-

suring (men forsøg 

gennemført under 

INTERMET) 

Afprøvning af strategier til 

lagerforsuring i praktisk 

skala med dokumentation 

af emissioner (metan, am-

moniak, lattergas)  

Aktivitetsdata 

 

 

Procesdata: Behov for at doku-

mentere syretilsætning og om-

røring, pH og T 

Ingen anvendelse 

af teknologien 

som klimavirke-

middel 

Sammenhæng mellem 

procesdata og metan-ud-

ledning 

Omkostninger ved evt. imple-

mentering ift. både eksiste-

rende og nye husdyrbrug 

 

Dokumentation middel til lav 

(se tekst) 

Ingen (foreløbige 

beregninger i for-

søg gennemført 

under INTERMET) 

Omkostninger er ikke re-

levante for NIR 

Kædebetragtninger Kun teoretiske estimater base-

ret på forsøgsresultater. 

Dokumentation mangelfuld 

 

Ingen  Dokumentation af VS i 

gylle, produktion og op-

holdstid i stald og lager 

Sideeffekter (inkl. relation til 

NH3 og økotoksikologiske be-

tragtninger) 

 

Valg af forsuringsstrategi vil på-

virke lugtprofilen, men be-

grænset viden om, hvordan ef-

fekter varierer med syredosis 

og overdækning.   

Effekt på ammoniak vil reduce-

res ved reduktion af syredosis. 

Risiko for økotoksikologiske ef-

fekter vil variere med valg af 

syre og syredosis  

Ingen. Potentielle 

miljøeffekter ved 

traditionel forsu-

ring med svovlsyre 

beskrevet i Jensen 

et al. (2018) 

På kort sigt primært effek-

ter af svovlsyre (dosis-re-

spons, skæbne af sulfat i 

miljøet)  

Kombinationsmuligheder m. 

andre virkemidler 

 

Positiv vekselvirkning med hyp-

pig udslusning.  

Høj sikkerhed for effekt af kom-

bination med lagerforsuring 

Ingen Sammenlignende forsøg, 

kan gennemføres i pilot-

skala 

Teknisk viden om anven-

delse/udbredelse 

Teknologi til syredosering og 

omrøring findes allerede. 

Ingen Metoder til registrering af 

procesdata 
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  Høj sikkerhed for at behandlin-

gen kan gennemføres 

Eventuelt øvrige emner rele-

vante for de enkelte teknolo-

gier 

   

    

1) Nævnte effekter gælder kun for den metan-udledning, der skyldes gødningslagring. 

 

Foreløbig vurdering af potentialer og perspektiver. Forsuring af gylle i lagertanken er en velkendt teknologi, 

og en række maskinstationer tilbyder dette i dag. Behandlingen er reguleret gennem BEK nr. 1551 af 

02/07/2021 om anvendelse af gødning (Ministeriet_for_Fødevarer_Landbrug_og_Fiskeri, 2021). Af beskri-

velsen fremgår, at forsuring i lagertanken sker med henblik på udbringning, og der er altså ikke tale om et 

klimavirkemiddel, men udelukkende et middel til reduktion af ammoniak under udbringning. En række for-

søg i laboratorie- og pilotskala har imidlertid vist en 60-95% reduktion af metanemissionen gennem 3 må-

neders opbevaring, og målinger udført i fuld skala i 2020-2021 (Feilberg et al., 2021) bekræfter denne ef-

fekt. Der gør forsuring til et potentielt effektivt klimavirkemiddel. Det forudsætter dog, at gyllen er forsuret i 

hele lagringsperioden, hvilket ikke er praksis i dag. 

Ifølge bekendtgørelsen er den nødvendige dosering af svovlsyre hhv. 4,4, 5,7 og 14,0 kg pr. ton for kvæg-

gylle, svinegylle og afgasset gylle. Er kvælstofindholdet eksempelvis 5 kg N pr. ton, svarer 100 kg N pr. ha til 

en tilførsel af 30-90 kg svovl pr. ha. Afgrøders behov for S-gødskning er oftest i intervallet 10-40 kg pr. ha 

(SEGES Dyrkningsvejledning, 2022), og derfor indebærer forsuring efter bekendtgørelsens krav et overskud 

af svovl i jorden i form af sulfat, som vil blive udvasket. Mulige risici for mobilisering af fosfor i vådområder 

og recipienter blev diskuteret i Jensen et al. (2018). Samme rapport diskuterede også risikoen for økotoksi-

kologiske effekter på jordbundsdyr og mikroorganismer, som blev vurderet at være begrænsede. Sulfat er 

et naturligt forekommende næringsstof, og selvom et lokalt lavt pH i jorden kan mobilisere metaller til tok-

siske koncentrationer, kan jordbundsdyr flytte sig væk fra det stressende miljø. Derfor forventes effekter at 

være forbigående og indenfor tolerance-området.   

Et nyt pilotskala-lagringsforsøg har for nylig vist, at en væsentlig reduktion af syretilsætningen er mulig uden 

et tilsvarende tab af klimaeffekt (Ma, Dalby, Feilberg & Petersen ”Low-dose acidification as methane miti-

gation strategy for manure management”, indsendt). Selv den laveste dosering med 1,2 kg svovlsyre pr. ton 

gav en reduktion i metanemissionen på 46% gennem otte uger. En reduktion af syreforbruget vil resultere i 

et højere pH, og en mindre reduktion i ammoniaktabet end der opnås med fuld dosering af syre. En forelø-

big økonomiberegning indikerer, at en dosering på 2 kg svovlsyre pr. ton kunne give den mest omkostnings-

effektive balance mellem klimaeffekt og N-udnyttelse, men optimum afhænger af udgiften til gylletilsæt-

ning og omrøring. Endelig skal nævnes, at emission af lugt blev reduceret med stigende syretilsætning, men 

effekten varierede mellem forskellige lugtstoffer.  

Der er umiddelbart store perspektiver i forsuring af gylle i lagertanken, specielt hvis dette virkemiddel kom-

bineres med hyppig udslusning, hvorved måske 80% af den samlede gyllemængde kan behandles (jfr. 

afsnit 1.1), eventuelt efter biogasbehandling. Muligheden for reduktion af syre-doseringen kan væsentligt 

reducere risici forbundet med effekter på jordens biologi og mobilisering af fosfor og metaller, og den lavere 

dosering med svovlsyre vil for mange afgrøder dække behovet for svovlgødskning. Endelig kan en løbende 

tilsætning af syre med fordel erstattes af én samlet tildeling af det samlede syrebehov tidligt i lagringsperi-
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oden, som kombineres med opblanding efter hver tilførsel af frisk gylle fra stalden. Derved vil syrekoncen-

tration og pH være på et højt niveau i de varme sommermåneder, men fortyndes ned af den friske gylle 

igennem efterår og vinter, hvor emissioner er lavere; dette kan formentlig sikre en høj klima- og ammoni-

akreduktion med markant mindre syreforbrug.  

Overvejelser ang. forskningsopgaver. Der er begrænset dokumentation for effekten af lagerforsuring på 

metan- og andre emissioner i praktisk skala. Det vil være relevant at gennemføre kampagner på bedrifter 

med forskellige forsuringsstrategier. Omrøring kan ske med mobil omrører som i dag, eller med fast instal-

lerede propeller. Der er behov for at dokumentere energiforbrug og økonomi, såvel som emissioner, ved 

forskellige forsuringsstrategier. Introduktion af lagerforsuring som virkemiddel kræver procedurer til doku-

mentation af syreforbrug og omrøring af lagertanken. Konkrete løsninger skal udvikles og afprøves, ideelt 

med registreringer som automatisk logges. Der vil også være behov for monitering af pH og sulfatkoncen-

tration i lagringsperioden, eventuelt som stikprøvekontrol udført af autoriseret firma. Hvad angår økotoksi-

kologiske sideeffekter på jordlevende organismer, kan det være relevant med ny dokumentation, omend 

risikoen som nævnt anses for moderat, selv med traditionelle niveauer for forsuring; her vil dosis-respons-

forsøg samtidig belyse effekten af lavdosis-forsuring. Risikoen for udvaskning af sulfat og mobilisering af 

fosfor er i høj grad relevant. Udvaskning fra marken kan eventuelt ske i fastliggende forsøg med sugeceller, 

mens fosformobilisering eventuelt kan undersøges med intakte sedimentkerner. 

Tidshorisont. Dette virkemiddel kræver ikke ny teknologi. Med den nødvendige finansiering kan dokumen-

tation af effekten af lav-dosis forsuring i praktisk skala, samt udvikling og afprøvning af procedurer til regi-

strering af driftsparametre, gennemføres indenfor en 2-3 års tidshorisont. Det samme gælder dokumenta-

tion af sideeffekter, og det er derfor realistisk, at dette virkemiddel kan implementeres i 2025, såfremt for-

søgsresultaterne understøtter den foreløbige viden. 
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 Teltoverdækning m. naturligt flydelag og kontrolleret luftskifte  

Forfatter Søren O. Petersen (AGRO). Fagfællebedømt af Anders Peter Adamsen (BCE). 

 

1.5.1 Tabel 3: Oversigt vedr. overdækning med kontrolleret luftskifte 

 Vurdering af foreliggende vi-

densniveau inden for emner i 

venstre kolonne  

 

Hvilke projekter er 

allerede iværksat 

Hvilke yderligere under-

søgelser er relevante for 

at sikre dokumentation til 

NIR og implementering 

(forskningsbehov) 

Effekt (på klimagasser)1 

 

 

Effekt på metan: >50% 

Effekt på lattergas: Ukendt, 

men formentlig lav 

 

Dokumentation mangelfuld til 

middel (laboratoriestudier, pi-

lotskala) 

INTERMET (ar-

bejdspakke 4); 

CH4VENT (indstil-

let til bevilling un-

der IM3 (Innovati-

onsfonden) 

Stort behov for stabilise-

ring af flydelaget, så det 

ikke destrueres ved op-

blanding.  

Afprøvning i fuldskala er 

endnu ikke gennemført 

med dokumentation af 

emissioner (metan, am-

moniak, lattergas).  

Dokumentation med for-

skellige slags gylle. 

Aktivitetsdata 

 

 

 Procesdata: Behov for doku-

mentation af metan i ventilati-

onsluft og ventilationsha-

stighed. Behov for udvikling af 

målemetoder 

Fast overdækning 

er et kvælstofvir-

kemiddel. 

Ingen anvendelse 

af teknologien 

som klimavirke-

middel 

IT-løsninger til deling af 

registreringer på bedrifts-

niveau. 

Omkostninger ved evt. imple-

mentering ift både eksiste-

rende og nye husdyrbrug 

 

Dokumentation lav  Ingen  Omkostninger er ikke re-

levante for NIR 

Kædebetragtninger Ingen  

 

Ingen   Behov for dokumentation 

af gyllens opholdstid i 

stald og lager, så bedrif-

tens metanemission uden 

teknologen kan estimeres 

Sideeffekter (inkl. relation til 

NH3 og økotoksikologiske be-

tragtninger) 

 

Kontrolleret luftskifte og flyde-

lag vil være en effektiv barriere 

mod ammoniaktab.  

Manglende viden om effekt på 

lattergas, specielt i perioden 

med etablering af flydelag. 

Ingen  Behov for dokumentation 

af ammoniak- og latter-

gasemission 
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Ingen risiko for økotoksikologi-

ske effekter, eftersom der ingen 

tilsætningsstoffer anvendes. 

Kombinationsmuligheder m. 

andre virkemidler 

 

Positiv vekselvirkning med hyp-

pig udslusning.  

Middel sikkerhed for effekt af 

kombination med overdæk-

ning og kontrolleret luftskifte 

Ingen Sammenlignende forsøg, 

kan gennemføres i pilot-

skala 

Teknisk viden om anven-

delse/udbredelse 

  

Prototype af teknologi er afprø-

vet i pilotskala med lovende re-

sultater 

Middel sikkerhed for at teknolo-

gien kan anvendes og virker i 

fuld skala 

Ingen Udvikling af fuldskala- 

ventilationsteknologi, mo-

nitering af metan og ilt, og 

software.  

Eventuelt øvrige emner rele-

vante for de enkelte teknolo-

gier 

   

    

1) Nævnte effekter gælder kun for den metan-udledning, der skyldes gødningslagring. 

 
 

Foreløbig vurdering af potentialer og perspektiver. Den faglige baggrund for dette virkemiddel blev be-

skrevet i en faglig redegørelse fra DCA (Adamsen et al., 2021). Det er veldokumenteret, at flydelag af or-

ganisk materiale rummer populationer af aerobe (iltkrævende) bakterier med et potentiale for metanoxi-

dation. Dette potentiale kan være stort, men opbygges kun langsomt, fordi metanoxiderende bakterier 

hæmmes af mineralsk kvælstof (især nitrit), og fremvæksten forudsætter derfor omsætning eller fordamp-

ning af ammoniak samt en delvis udtørring på grund af behovet for ilt. Selv i veletablerede flydelag vil 

aktiviteten være lav i perioder med lav temperatur eller vandmætning efter regn. 

 

Betydningen af metanoxidation i åbne gyllebeholdere med flydelag er meget usikker, bl.a. fordi udlednin-

gen af metan for en stor del sker via sprækker i flydelaget, hvorfra metan hurtigt fortyndes og spredes i 

atmosfæren. Den viden, som er opbygget vedrørende metanoxidation i flydelag, førte til udviklingen af en 

ide om et klimavirkemiddel baseret på fast overdækning af gyllelagre med flydelag i kombination med 

kontrolleret luftskifte. En fast overdækning vil stabilisere flydelagets vandbalance og gøre det muligt at re-

gulere luftskiftet med det formål at opretholde en forhøjet koncentration af metan i luften over flydelaget. 

Målinger i laboratoriet har vist, at metanoxidationen vokser med metankoncentrationen indtil et niveau, 

som er op til 1000 gange højere end indholdet i atmosfæren.  

 

Ventilationskontrollen bygger på løbende måling af metankoncentrationen i ventilationsluften, og dermed 

registreres den information, som er nødvendig for at dokumentere emission fra det pågældende lager. En 

kontrolmulighed er dermed indbygget i teknologien.  Teknologien er i 2021 blevet afprøvet i pilotskala, og 

den beregnede emission indikerede, med gasopsamling over 24 timer og GC-analyse, såvel som med on-

line målinger vha. isotop-ratio massespektrometri, en betydelig metanfjernelse i perioder.  
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Et interessant perspektiv ved dette virkemiddel er, at det også er tilgængeligt for økologiske brug, i mod-

sætning til gylleforsuring. Uden behov for kemikalier er der heller ingen forøget risiko for negative sideef-

fekter på jordmiljø og den omgivende natur. 

Overvejelser ang. forskningsopgaver. På baggrund af de positive resultater blev en ansøgning fremsendt 

til Innomission 3 (Innovationsfonden), i hvilket et ventilationsfirma vil udvikle en teknisk løsning til en fuld-

skala-gyllebeholder, som vil indgå i et måleprogram over en 1-årig periode med dokumentation af metan 

og andre emissioner. Dette projekt kan forhåbentlig starte i efteråret 2022. Der er dog tale om en begrænset 

indsats, og der vil være behov for yderligere undersøgelser af teknologien. Der er tekniske udfordringer, 

herunder at den afprøvede metansensor har et dynamisk område, som gør, at metankoncentrationen ikke 

kan måles i perioder med lav metanemission. En anden udfordring er, at udviklingen af et potentiale for 

metanoxidation i flydelag som nævnt har en relativt lang tidshorisont, og derfor forringes effekten af dette 

virkemiddel formentlig af, at opblanding om foråret ødelægger flydelaget. Derfor vil en metode til opblan-

ding og tømning/påfyldning af gylle uden at ødelægge flydelaget have stor værdi for effekten.  

Tidshorisont. Der er tale om et helt nyt virkemiddel med en nyudviklet teknologi (under behandling for mulig 

produktbeskyttelse), og derfor er der behov for grundig dokumentation af effekten i form af metanreduk-

tion, såvel som sideeffekter på andre gasemissioner. Som nævnt forventes et projekt finansieret af Innova-

tionsfonden senere på året, men med et begrænset budget (2,8 mio. kr.), og yderligere aktiviteter vil derfor 

være nødvendige. Tidshorisonten for et anvendeligt klimavirkemiddel er derfor formentlig senere end 2025. 
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 Biofiltre til lager  

Forfatter Anders Feilberg (BCE). Fagfællebedømt af Anders Peter Adamsen (BCE). 

 

1.6.1 Tabel 5: Oversigt vedr. biofiltre til lager. 

 Vurdering af foreliggende 

vidensniveau inden for em-

ner i venstre kolonne  

 

Hvilke projekter er 

allerede iværksat 

Hvilke yderligere un-

dersøgelser er rele-

vante for at sikre do-

kumentation til NIR 

og implementering 

(forskningsbehov) 

Effekt (på klimagasser) 

 

 

Effekten p.t. ukendt. Testes i 

igangværende projekt. 

Meget mangelfuld doku-

mentation. 

 

BIOMET (GUDP) Kan vurderes når re-

sultater fra BIOMET er 

tilgængelige 

Aktivitetsdata 

 

 

Ikke afklaret. Kan være en 

udfordring at få aktivitets-

data 

Uvist om BIOMET 

omfatter dette.  

Kan vurderes når re-

sultater fra BIOMET er 

tilgængelige 

Omkostninger ved evt. 

implementering ift både 

eksisterende og nye hus-

dyrbrug 

 

Middel (Se tekst). 

Kan implementeres i alle 

produktionstyper inkl. økolo-

gisk produktion 

BIOMET (GUDP) Omkostninger er ikke 

relevante for NIR 

Kædebetragtninger Påvirker ikke andre led i kæ-

den. Gødningsværdi forven-

tes upåvirket. 

Påvirker ikke an-

dre led i kæden.  

Påvirker ikke andre 

led i kæden.  

Sideeffekter (inkl. relation 

til NH3 og økotoksikologi-

ske betragtninger) 

 

Det er kendt, at biofiltre af 

denne type medfører en be-

tydelig produktion af N2O ud 

fra oxidation af NH3. 

NH3 vil efter al sandsynlig-

hed blive tilbageholdt om-

sat. 

Uvist om BIOMET 

omfatter dette 

Undersøgelse af ef-

fekt på NH3 og N2O 

Kombinationsmuligheder 

m. andre virkemidler 

 

Kan kombineres med hyp-

pig udslusning og gyllekø-

ling, hvilket kan give en høj 

samlet effekt. 

Ingen kendte Integrerede undersø-

gelser af hyppig ud-

slusning kombineret 

med biofiltrering 

Teknisk viden om anven-

delse/udbredelse 

 

Ikke anvendt i praksis. Eksi-

sterer ikke som kommercielt 

produkt. 

Ikke relevant Ikke relevant 

Eventuelt øvrige emner 

relevante for de enkelte 

teknologier 

Forudsætter fast overdæk-

ning og mekanisk ventila-

tion af headspace1.  

Uvist om BIOMET 

omfatter dette 
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Forudsætter en vis produk-

tion og flux af metan for at 

stimulere metanoxidation i 

det tilkoblede biofilter 

    
1Headspace er en betegnelse for den gasfase, der befinder sig over en væskeoverflade i en lukket eller 

delvist lukket beholder. 

 

Foreløbig vurdering af potentialer og perspektiver. Det er velkendt fra den videnskabelige litteratur, at me-

tan kan oxideres af mikroorganismer (La et al., 2018). Denne proces kan udnyttes i biologiske luftfiltre, hvil-

ket bl.a. er demonstreret for lossepladser. Et overdækket gyllelager med mekanisk ventilation af headspace 

vil tilsvarende kunne kobles til et biologisk filter, hvori metanoxiderende bakterier omsætter metan. Biofiltre 

til gyllelagre er testet med bl.a. såkaldte jordfiltre (Oonk et al., 2015) og kompost blandet med perlit (Melse 

& Van der Werf, 2005). Resultaterne viser, at det er muligt at fjerne mere end 85% af den producerede 

metan under de rette betingelser. Et dansk projekt, BIOMET, er for nylig sat i gang og skal bl.a. undersøge 

biofiltre til at oxidere metan fra gyllelagre. En vurdering af potentialet for denne teknologi bør derfor afvente 

resultaterne fra dette projekt. I Melse og Van der Werf (Melse & Van der Werf, 2005) er omkostningerne 

opgjort til 26 USD (2005) per tons CO2-ækvivalenter, hvilket i nutidspenge ville svare til ca. 244 DKK per tons 

CO2-ækvivalenter. Det skal understreges, at denne økonomiberegning er behæftet med usikkerheder og 

er baseret på optimerede betingelser. Biofiltre til gyllelagre medfører ikke tilsætning af kemikalier, og kan 

derfor bruges til økologisk såvel som konventionel produktion. 

Overvejelser ang. forskningsopgaver. Generelt er biofiltre til lagre ikke en færdigudviklet teknologi, og der 

kræves yderligere dokumentation efter en eventuel vurdering af, at teknologien er egnet. Der er en række 

forventelige udfordringer ved biofiltre til gyllelagre, der skal undersøges og evt. håndteres for at dette kan 

blive en implementerbar teknologi, men det er ukendt i hvilken grad, projektet BIOMET omfatter disse ud-

fordringer. De vigtigste er: 1) Det er kendt, at omsætning af NH3 i organiske biofiltre vil føre til en produktion 

af lattergas svarende til, at op til 40% af den fjernede NH3 omsættes til N2O (Van der Heyden et al., 2015), 

2). Uensartet kompaktering og befugtning kan medføre kanaldannelse og dermed kortere opholdstider (= 

lavere omsætning) end ønsket, 3) Et aktivt metanoxiderende biofilter forudsætter en høj tilførsel af metan, 

men i et udendørs gyllelager vil metanproduktionen være lav i vinterhalvåret, og det er uklart, om der evt. 

vil være en betydelig forsinkelse i filtrets aktivitet efter, at der sker en øget tilførsel af metan i sommerhalvåret 

(etablering af en metanoxidende biofilm kan tage flere måneder). I forhold til overvågning af aktivitet og 

effektivitet skal der udvikles metoder til overvågning, hvilket er en yderligere udfordring, idet det er vanske-

ligt at måle emissionen efter et åbent fladefilter, særligt ved lave afkastkoncentrationer. Udover at selve 

teknologien skal udvikles og dokumenteres (herunder årstidsvariation), bør disse udfordringer afklares. Hvis 

dette ikke sker i det igangværende projekt (BIOMET), vil det kræve en efterfølgende forskningsindsats.  

Tidshorisont. Tidshorisonten for, at teknologien efter endt forsknings- og dokumentationsindsats opnår do-

kumentationsniveau svarende til NIR, er vanskelig at vurdere, da det først og fremmest afhænger af et 

igangværende projekt. Der vil formentlig være tale om 3-4 års yderligere forskning og dokumentation, og 

på nuværende tidspunkt vurderes sandsynligheden for, at det medfører kvalificering til NIR som middel. 
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 Fakkelafbrænding ved lager  

Forfatter Anders Peter Adamsen (BCE). Fagfællebedømt af Anders Feilberg (BCE). 

 

1.7.1 Tabel 6: Oversigt over afbrænding af gyllegas fra overdækkede gyllelagre 

 Vurdering af foreliggende vi-

densniveau inden for emner i 

venstre kolonne  

 

Hvilke projekter er 

allerede iværksat 

Hvilke yderligere under-

søgelser er relevante for 

at sikre dokumentation 

til NIR og implemente-

ring (forskningsbehov) 

Effekt (på klimagasser)1 

 

 

Op til  80% afhængig af op-

samlingsmetode og afbræn-

dingsteknik 

LESS (GUDP) Udvikling af teknologi 

og dokumentation af ef-

fekt under bedriftsnære 

forhold. 

Aktivitetsdata 

 

 

Ingen.  System der måler flow 

samt metan før og efter 

flammen, og som auto-

matisk opsamles i skyen 

eller lagres lokalt. 

Omkostninger ved evt. imple-

mentering ift både eksiste-

rende og nye husdyrbrug 

 

Lav for begge dyregrupper. 

Det kan være, at der vil være 

behov for støttebrændsel for at 

afbrænde metan ved lav pro-

duktion (kolde perioder af året) 

 

LESS (GUDP) Ikke relevant for NIR 

Kædebetragtninger Vil ikke påvirke andre dele af 

kæden, da det er en end-of-

pipe teknologi. 

Vil ikke påvirke gødningsvær-

dien af gyllen. 

Ingen kendte Ikke relevant 

Sideeffekter (inkl. relation til 

NH3 og økotoksikologiske be-

tragtninger) 

 

En forbrænding af metan i en 

fakkel vil også forbrænde (oxi-

dere) ammoniak og svovl-

brinte. 

 

Der vil være risiko for NOx-gas-

ser under forbrænding af-

hængig af flammetemperatu-

ren. 

LESS (GUDP) Sideeffekter vil blive be-

lyst i LESS 

Kombinationsmuligheder m. 

andre virkemidler 

 

Kan med fordel kombineres 

med hyppig udslusning, gylle-

køling og forsuring i stalde, da 

ekstra produceret metan i gyl-

lelagre vil kunne opsamles. 

Ukendt  
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Vil også kunne anvendes på 

afgasset gylle, hvor høje tem-

peraturer og pH kan medføre 

høje emissioner af ammoniak 

Teknisk viden om anven-

delse/udbredelse 

  

Ingen. Der er i Danmark et an-

læg på Fyn som suger gas op 

fra en overdækket gyllelagune 

og en overdækket gyllebehol-

der. 

LESS (GUDP) System til opsamling af 

data hvis teknologien 

anvendes i forbindelse 

med miljøgodkendelse 

eller klimakreditter. 

Eventuelt øvrige emner rele-

vante for de enkelte teknolo-

gier 

   

    

Nævnte effekter gælder kun for den metan-udledning, der skyldes gødningslagring. 

 

Foreløbig vurdering af potentialer og perspektiver. Fakkelafbrænding (på engelsk flaring) er en velkendt 

teknik til håndtering af gasser fra indvinding af olie- og naturgas. Det anvendes også på lossepladser med 

lav gasproduktion, bl.a. af det danske firma Deponigas. Endvidere har de fleste biogasanlæg også fakler til 

afbrænding af gas ved driftsstop. Det har også som et forsøg kørt på tre kvæggårde i staten New York 

(Wightman & Woodbyry, 2016). 

Der er særdeles store potentialer ved at opsamle og afbrænde gassen fra overdækkede gyllebeholdere 

og laguner. I et netop bevilliget GUDP-projekt Low Emission Slurry Storages (LESS) skal AU sammen med 

Landia og underleverandører videreudvikle og dokumentere teknologier de kommende to år. 

Overvejelser ang. forskningsopgaver. Udfordringen ved anvendelse af fakler til afbrænding af gas fra over-

dækkede gyllebeholdere er, at nedskalere faklerne, sikre at de kan anvendes ved lave metankoncentrati-

oner (bl.a. ved at varme-veksle den indgående gas med den udgående gas) og at minimere dannelse af 

nitrogenoxider, bl.a. ved styring af gassammensætning og flammetemperatur (Torres et al, 2012). 

I GUDP-projektet LESS vil teknologien blive udviklet de kommende to år samt testet og dokumentet. Der 

kan være behov for yderligere at dokumentere teknologien på flere end de tanke, der er opstillet i LESS. 

Det foreslås at lave test af 3 tanke med svinegylle og 3 tanke med kvæggylle over et år i 2024-25. Der er 

behov for at teste gyllelagre fra både kvæg og svin, da der er stor forskel på udbringningsmønstre (fx Birk-

mose, 2020).  

Opsamling af gas fra tætte overdækkede gyllebeholdere vil kræve en ændring af det nuværende regel-

sæt for overdækkede gyllebeholdere, som skal sikre, at der ikke kan opbygges koncentrationer af metan 

over dets nedre eksplosionsgrænse, som er ca. 5 procent ved kontakt med atmosfærisk luft (Landbrugets 

Byggeblad 103.04-29 af 02-06-2009). Det kan være. at der skal opstilles ATex-krav til pumper og andre 

komponenter mellem gyllelagret og afbrændingsenhed. Dette arbejde bør igangsættes snarest.  

Tidshorisont. Det forventes, at teknologien er færdigudviklet og dokumentet i LESS (GUDP) ved udgangen 

af 2023. En dokumentation for teknologilisteniveau af 4 – 6 gylletanke vil kunne ske i 2024 – 2025.  

Ændring eller aflysning af Landbrugets Byggeblad 103.04-29 bør igangsættes straks. Man kan overveje, om 

det ikke skal indskrives i en bekendtgørelse.  
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 NoGas  

Forfatter Anders Feilberg (BCE). Fagfællebedømt af Anders Peter Adamsen (BCE). 

 

1.8.1 Tabel 7: Oversigt vedr. NoGas. 

 Vurdering af foreliggende vi-

densniveau inden for emner i 

venstre kolonne  

 

Hvilke projekter er 

allerede iværksat 

Hvilke yderligere under-

søgelser er relevante for 

at sikre dokumentation 

til NIR og implemente-

ring (forskningsbehov) 

Effekt (på klimagasser)1 

 

 

Kan være høj – afhængig af 

dosis (og dermed hvor høj om-

kostning, der er acceptabel). 

Meget mangelfuld dokumenta-

tion (primært testet i laboratori-

eskala).  

 

NoGas (LBST) Udvikling af omkost-

ningseffektivt tilsæt-

ningsstof. 

Effekt i pilotskala 

Effekt i produktionsskala 

Effekt i stald og lager 

Aktivitetsdata 

 

 

Anvendelse af kemikalier. 

Afhænger af doseringstekno-

logi (ikke udviklet/planlagt). 

Projekter afventer 

udvikling af tilsæt-

ningsstof 

Udvikling af doserings-

teknologi og implemen-

terbart produkt 

Omkostninger ved evt. imple-

mentering ift både eksiste-

rende og nye husdyrbrug 

 

Høj (se tekst) NoGas (LBST) Omkostninger er ikke 

relevante for NIR 

Kædebetragtninger Effekt på biogasproduktion ikke 

kendt. Effekt på lagring (efter 

dosering i stalden) ikke kendt 

NoGas (effekt på 

lagring) 

Først relevant hvis der 

udvikles et implemen-

terbart produkt 

Sideeffekter (inkl. relation til 

NH3 og økotoksikologiske be-

tragtninger) 

 

Kan have effekter på ammo-

niak og lugtstoffer (karakterise-

ret i laboratorieskala) 

Hvis fluorid (NaF) indgår i det 

endelige produkt, er der mulig-

vis behov for yderligere økotok-

sikologisk vurdering afhængig 

af den anvendte produktformu-

lering og mængde af NaF. 

NoGas (LBST) Først relevant hvis der 

udvikles et implemen-

terbart produkt 

Kombinationsmuligheder m. 

andre virkemidler 

 

Ukendt. Kan evt anvendes i for-

bindelse med hyppig udslus-

ning til behandling af restgylle, 

hvorved mængden af tilsæt-

ningsstof kan reduceres. 

Ingen kendte Ikke relevant 

Teknisk viden om anven-

delse/udbredelse 

  

Ikke anvendt i praksis. Eksisterer 

ikke som kommercielt produkt. 

Ikke relevant Ikke relevant 
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Eventuelt øvrige emner rele-

vante for de enkelte teknolo-

gier 

   

    

2) Nævnte effekter gælder kun for den metan-udledning, der skyldes gødningslagring. 

 

Foreløbig vurdering af potentialer og perspektiver. Den behandling, der betegnes NoGas, er udviklet i pro-

jektet MANUREA (GUDP), hvor det viste sig, at en kombination af garvesyre (tannic acid) og natriumfluorid 

kunne reducere emissioner af ammoniak, lugtstoffer og metan fra svinegylle (Dalby et al., 2020). Da specielt 

markedsprisen på garvesyre (i ren form) blev vurderet til at være for høj i forhold til implementering, er 

projektet NoGas iværksat for at identificere lignende stoffer (tanniner; polyfenoliske biomakromolekyler), 

der måtte forefindes som billigere produkter eller som restprodukter fra industrielle processer. Dette arbejde 

er i gang, og der er fundet mulige kandidater, der testes som alternativer til garvesyre. En høj virkning for-

udsætter dog, at de aktive stoffer ekstraheres, og prisen på dette er ikke kendt. Det er p.t. usikkert, om tek-

nologien ville kunne bringes ned i en pris, der gør den konkurrencedygtig. Fordelen ved NoGas, sammen-

holdt med svovlsyreforsuring, er, at der sker en hæmning af metan-produktionen uden tilførsel af svovl, 

hvorved den behandlede gylle potentielt er bedre egnet til kombination med biogas. Sidstnævnte forud-

sætter dog, at effekten på metanogener aftager, således at biogaspotentialet ikke reduceres, hvilket kræ-

ver yderligere undersøgelser.  

Overvejelser ang. forskningsopgaver. Hvis det lykkes at identificere egnede stoffer, skal der udvikles 1) en 

omkostningseffektiv ekstraktionsproces, og 2) en doseringsteknologi til at tilføre og dosere produktet i stal-

den. NoGas vil derfor kræve en del yderligere forskning og udvikling for at nå et trin, hvor der kan iværk-

sættes en egentlig dokumentation af teknologien. Endvidere skal der findes en industriel partner, der kan 

udvikle teknologien til et produkt.  

Tidshorisont. Efter afslutning af det nuværende NoGas-projekt (2023) og under forudsætning af, at projek-

tet identificerer et omkostningseffektivt tilsætningsstof, må der forventes at gå ca. 2-3 år, inden teknologien 

er klar til dokumentation i produktionsskala. De specifikke aktiviteter vil afhænge af resultatet af det igang-

værende projekt. Dokumentation, der kvalificerer til NIR, vil kræve yderligere ca. 2 år. Sandsynligheden for 

at teknologien efter endt forsknings- og dokumentationsindsats over samlet 4-5 år opnår dokumentations-

niveau svarende til NIR, er vanskelig at vurdere, da det først og fremmest afhænger af et igangværende 

projekt, og hvorvidt det lykkes at identificere et omkostningseffektivt alternativ til garvesyre. På nuværende 

tidspunkt vurderes sandsynligheden konservativt som lav begrundet i, at der er usikkert, om teknologien 

kan gøres omkostningseffektiv. 
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 Sammenfatning og overordnet vurdering  

Forfatter Anders Feilberg (BCE) Søren O. Petersen (AGRO) og Anders Peter Adamsen (BCE). 

Fagfællebedømt af Henrik B. Møller (BCE). 

 

Den følgende tabel giver en overordnet kort vurdering af de beskrevne virkemidler og hvorvidt de på kort 

sigt kan implementeres med en betydelig effekt og et kvalifikationsniveau der muliggør optagelse i NIR. 

 

1.9.1 Tabel 8. Samlet oversigt og vurdering. I de 3 første kolonner angives vurdering som 1-3 stjerner. Se 

uddybende beskrivelse under de enkelte teknologier (ovenfor) og supplerende kommentarer ne-

denfor. 

Teknologi Potentiale1 Sikkerhed for 

potentiale2 

Omkostning3 Tidshori-

sont (NIR) 

Barrierer4 

Gyllekøling * *** ** 2-3 år Nej 

Staldforsuring * *** * 2-3 år Ja 

Lagerforsuring *** ** ** 2-3 år Ja/Nej5 

Kontrolleret oxida-

tion i flydelag 

** ** ** 3-5 år Nej 

Fakkelafbrænding *** ** ** 3-4 år Ja 

Biofilter til lager ** * ** 4-5 år Nej 

NoGas ** * * 4-5 år Ja 
1Dækker over samlet potentiale, herunder mulighed for udbredelse, inkl. fordele ved kombination med 

hyppig udslusning og andre kædebetragtninger, hvor det er relevant. 
2Afspejler videns- og udviklingsbehov. Sikkerhed for at potentialet kan indfries efter dækning af videns- 

og udviklingsbehov uanset om potentialet vurderes at være stort eller lille. *** = stor sikkerhed. 
3Flere stjerner = lavere omkostning. Kan variere afhængig af situationen. 
4Barrierer i form af risici for uønskede sideeffekter eller forhold vedr. Kædebetragtninger o.l. 
5Anvendelse af lav-dosis forsuring som klimavirkemiddel vil kraftigt mindske risikoen for uønskede sideef-

fekter. 

 

Supplerende kommentarer: Lagerforsuring kan med fordel kombineres med både hyppig udslusning og 

med biogasproduktion de steder, hvor der ikke er gasopsamling i efterlageret. En sådan kombination af 

virkemidler kan give en samlet meget høj emissionsreduktion. Lavdosis-forsuring er specielt lovende som 

strategi med minimal svovlbelastning af jord- og vandmiljøer.  

Fakkelafbrænding kan med fordel kombineres med hyppig udslusning eller gyllekøling, hvilket vil give en 

samlet høj emissionsreduktion. Det samme gælder for teltoverdækning med naturligt flydelag og kontrol-

leret luftskifte samt biofilter til lager. Alle tre teknologier forudsætter en vis produktion af metan til enten at 

stimulere mikroorganismer eller drive en forbrændingsproces. 

Staldforsuring til reduktion af metanudledning har kun et potentiale for specifikke produktionstyper, der ikke 

leverer gylle til biogas. Staldforsuring har på kort sigt mest relevans for kvægstalde med ringkanal, hvor 

forsuring kan udføres i en udendørs omrørerbrønd. For svinestalde vil det være mere oplagt at fokusere på 

hyppig udslusning i takt med, at det bliver et krav, og når virkemidler til lageret er udviklet (evt. i kombination 

med biogas). 
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En endelig vurdering af biofiltre til lager bør afvente udfaldet af det igangværende projekt og den doku-

mentation, der tilvejebringes i dette. 

En endelig vurdering af NoGas bør afvente udfaldet af det igangværende projekt og den dokumentation, 

der tilvejebringes i dette. 
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