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Bilag 1 
 
Uddybende besvarelse til spørgsmål vedr. Status om gylleseparering  
 
Ad 1) 
DJF deltager med to faglige ressourcepersoner mht. hhv. kulstoflagring og lattergasemission i 
forbindelse med en LCA-analyse, som SDU gennemfører med Henrik Wenzel som projektleder. 
Projektet vil indhente data fra producenter af anlæg til bl.a. gylleseparering og biogasbehandling. 
Der har foreløbig været et enkelt møde, hvor en række firmaer deltog, og i øjeblikket arbejder man 
på et spørgeskema til indrapportering af data, og med beskrivelse af nogle udvalgte scenarier, som 
disse data skal anvendes på. Projektet omfatter forskellige behandlingsformer og ikke specifikt 
forbrænding af fiberfraktionen fremkommet ved gylleseparering. 
 
Da DJF ikke er direkte involveret i de praktiske målinger af emissioner fra forbrænding af 
husdyrgødning, kan vi ikke udtale os om resultaterne fra projektet før end de er offentliggjort.  
 
Ad 2) 
Ved fuldgødskning med husdyrgødning forstås, at afgrødens næringsstofbehov udelukkende 
dækkes med husdyrgødning. Dækkes afgrødens næringsstofbehov ikke ved fuld gødskning med 
husdyrgødning kan der foretages suppleringsgødskning med handelsgødning. 
 
Nitratdirektivets krav er implementeret som harmonikrav i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (2006), 
og harmonikravene gælder på bedriftsniveau og ikke på markniveau. Afgrødevalget på bedriften 
afgør mængden af N (N-kvote), der kan anvendes på bedriften indenfor gødningsregnskabets 
rammer. Fordelingen af N-kvoten (både i form af husdyrgødning og handelsgødning) mellem 
afgrøderne er driftslederens valg. Gødes en afgrøde mere end afgrødens N-norm foreskriver, vil en 
anden afgrøde skulle gødes tilsvarende mindre. Enkelte marker indenfor bedriften kan derfor gødes 
med mere end afgrødens N-norm og med mere end nitratdirektivets grænser. 
 
Ad 3) 
Ved separering af gylle fremkommer en flydende fraktion (80-90% af massen), der forbliver på 
landbrugsbedriften, og en fiberfraktion (10-20% af massen), hvor det meste tørstof vil findes. 
Fiberfraktionen formodes typisk anvendt/afsat uden for den producerende bedrift. 
 
Scenarier for gylleseparering 
Produktion af biogas og gylleseparering er ofte koblede, men det er væsentligt at skelne mellem 
separering før og efter produktion af biogas. 
 
Tidligere har fokus været på biogasproduktion efterfulgt af gylleseparering, og siden 2006 med 
henblik på forbrænding af fiberfraktionen. Det vurderes, at mindre end 10 anlæg benytter separering 
af afgasset gylle, typisk drejer det sig om biogasfællesanlæg. Teknologien baserer sig på mekanisk 
separering. De fleste hidtidige analyser relaterer sig til dette system. 
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Det vurderes, at der i det seneste år er installeret op mod 100 gårdanlæg til separering af rå gylle, 
hvor fiberfraktionen efterfølgende leveres til biogasfællesanlæg. Teknologien baserer sig på 
fældning ved tilsætning af polymerer og kemiske reaktioner, der begge øger 
separeringseffektiviteten. Med hensyn til næringsstoffer har dette system har ikke været analyseret 
ved DJF, men DJF deltager i et projekt vedr. omsætning og nedbrydning af østrogener og patogener 
i jorden efter udbringning af væskefraktionen. 
 
Der findes andre teknologier til brug på gårdanlæg, hvor rå gylle separeres inden videre 
bearbejdning, f.eks. termisk forgasning af fiberfraktionen. I sådanne anlæg er det vanskeligt at 
fastlægge effekten af selve separeringen, og DJF har ikke gennemført undersøgelser med sådanne 
kombinerede anlæg. 
 
Endelig kan der ske en separering af rå gylle på gårdanlæg, hvor fiberfraktionen leveres til 
biogasfællesanlæg, og den afgassede gylle efterfølgende separeres. Dette system med både før og 
efter separering har været genstand for analyse i et DJF-projekt. 
 
Fordele ved selve separeringen 
Selve separeringen giver ingen drifts- eller miljømæssige fordele. Separering og håndtering af to 
fraktioner er forbundet med omkostninger, lige som tab af ammoniak og andre drivhusgasser 
forøges dels under selve separeringen og dels ved transport (omlæsning) og oplagring af 
fiberfraktionen. Dette er en væsentlig forskel i forhold til produktion af biogas, der også er 
forbundet med driftsomkostninger, men her kan den udvundne gas nyttiggøres gennem 
energiproduktion, og biogasprocessen reducerer udslip af drivhusgasser. 
 
Det er den efterfølgende anvendelse af fiberfraktionen, der er afgørende for, hvilke drifts- og 
miljømæssige fordele, der kan opnås, og i hvilken udstrækning. Såvel de drifts- og miljømæssige 
afledte fordele afhænger af de konkrete forhold og mulige alternativer. 
 
Incitament til separering 
Ved anvendelse af fiberfraktionen på egen bedrift er der ingen driftsmæssige fordele, og de 
miljømæssige fordele vurderes at blive ’spist op’ af ulemperne. 
 
Den væsentligste driftsmæssige fordel ved afsætning af fiberfraktionen uden for den producerende 
bedrift er eksport af næringsstoffer. Det oprindelige incitament til gylleseparering findes i 
Fødevareministeriets Arealkravsbekendtgørelse (2002, 2006), som giver mulighed for reduktion i 
ejerkravet til udbringningsarealet. I 2006 blev der foretaget en lempelse i ejerkravet, og i dag udgør 
arealkravet ikke det væsentligste incitament til gylleseparering. I stedet ligger incitamentet i 
Miljøministeriet Husdyrgødningsbekendtgørelse (2006) og Godkendelsesbekendtgørelse (2007) 
som henholdsvis harmonikrav og krav i forbindelse med miljøgodkendelse af husdyrbrug. 
 
Harmonikravet (proportionalitet mellem mængden af produceret husdyrgødning og 
udbringningsarealet) er bestemmende for besætningens størrelse og dermed for muligheden for 
indtjening via den animalske produktion på bedriften, både det generelle harmonikrav i 
Husdyrgødningsbekendtgørelsen (2006) og ved evt. skærpelse i forbindelse med proceduren for 
miljøgodkendelse, jf. Miljøministeriets Godkendelsesbekendtgørelse (2007). Petersen (2008) har 
beregnet potentialet for udvidelse af den animalske produktion ved henholdsvis afgasning af 
husdyrgødningen i biogasanlæg og ved separering. 
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Ud over harmonikravet, der baserer sig på kvælstof (N), kan krav om opretholdelse af fosfor (P) 
balance i forbindelse med proceduren for miljøgodkendelse også give incitament til separering af 
gylle, idet P i det væsentligste følger med tørstoffet over i fiberfraktionen. 
 
Afsætning af næringsstoffer i fiberfraktionen forudsætter en modtager, men planteavlsbrugene har 
hidtil udvist behersket interesse for at modtage fiberfraktionen, hvilket har givet husdyrbrugene 
afsætningsvaskeligheder. Reglerne om gødningsregnskaber og krav til udnyttelse af N i 
husdyrgødningen lægger en dæmper på planteavlsbrugenes incitament til at aftage fiberfraktionen, 
men er sandsynligvis ikke hele forklaringen. 
 
Dokumentation for virkning af selve separeringen 
En vurdering af om teknologien virker, må relatere sig til det ønskede mål. Dette vil kræve en 
analyse for hver kombination af separeringsmetode inklusiv systembetragtninger og incitament. 
 
Nogle separeringsmetoder – men ikke alle – er undersøgt under kontrollerede betingelser. De 
fundne separeringseffektiviteter peger på, at separering kan lade sig gøre, men ikke i hvilken 
udstrækning separeringseffektiviteten kan og vil opnås i praksis. En undersøgelse peger på, at 
separeringseffektiviteten i praksis kan være mere end halveret i forhold til forudsætningerne i 
Arealkravsbekendtgørelsen (2002, 2006) (Petersen & Sørensen, 2007, 2008). Det har ikke været 
muligt at afdække årsagerne til denne betydeligt ringere separeringseffektivitet. 
 
DJF har i forbindelse med forskningsprojekter gennemført undersøgelser af teknologier for 
gylleseparering. Der har været forskellige forskningsmæssige tilgange til emnet, primært med 
henblik på forståelse af de faktorer, der er af betydning for separeringseffektiviteten. Dansk 
Landbrugsrådgivning gennemfører FarmTest, hvor udstyr beskrives på grundlag af fabrikantens 
oplysninger. FarmTest rapporterne indeholder en visuel og tekstuel beskrivelse af udstyret og dets 
virkemåde, men typisk ingen eller kun meget få målinger, og endvidere er beskrivelsen af den 
benyttede målemetode ofte sparsom. 
 
DJF gennemfører ikke certificering af gyllebehandlingsanlæg med henblik på hverken 
separeringseffektivitet eller overholdelse af emissionskrav. En sådan national certificeringsordning 
er under forberedelse i regi af Miljøstyrelsen, men DJF har ikke nærmere kendskab til status. En 
certificeringsordning vil formentlig kun gælde for de enkelte anlæg under bestemte betingelser, 
mens ordningen ikke vil omfatte separeringseffektivitet og emission hverken under praktiske 
forhold eller ved systembetragtninger. DJF kan foretage systemanalyser på baggrund af konkrete 
målinger og forudsætninger koblet med modeldelberegninger. 
 
Driftsmæssige fordele 
Den overordnede driftsmæssige fordel ved gylleseparering knytter sig til økonomien ved 
opretholdelse og udvidelse af husdyrbruget. Andre institutioner vil være mere kvalificerede til at 
foretage økonomiske analyser. 
 
Den driftsmæssige økonomiske fordel ved afsætning af næringsstoffer uden for husdyrbruget 
knytter sig til muligheden for 1) mindre pres på krav til udbringningsareal for husdyrgødning, 2) 
mulighed for at udvide husdyrproduktionen svarende til den afsatte mængde næringsstoffer, og/eller 
3) indkøb af mineralsk handelsgødning. Udmøntning af fordelene afhænger i nogen udstrækning af 
om gyllesepareringen foretages før eller efter biogasproduktion. 
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De driftsmæssige fordele ved separering af rå gylle knytter sig til regelsættet og fortolkning af dette, 
hvilket belyses ved nedenstående regneeksempel: 
 
Eksempel på driftsmæssige fordele ved separering før produktion af biogas i relation til 
harmonikravene. 
Udgangspunkt: 

100.000 kg N  =  1.000 DE jf. hovedregel om 100 kg N/DE. 
Ved et harmonikrav på 1,4 DE/ha kræves der et udbringningsareal på 714 ha. 

Ved en separeringseffektivitet på 20% for N fås: 
Flydende fraktion 

80.000 kg N 
 

Fiberfraktion 
20.000 kg N 

 
Ved omregning til DE kan der i denne fraktion 
benyttes 120 kg N/DE 1) => 

80.000 kg N / (120 kg N/DE) = 667 DE 

 

 Fiberfraktionen indeholder de resterende DE: 
1.000 – 667 = 333 DE 

Hvilket svarer til 60 kg N/DE 
Fiberfraktionen afgasses i biogasanlæg 2). 
N-indholdet fastlægges ved analyse. 
Ved omregning til DE benyttes hovedreglen 100 
kg N/DE => 

20.000 kg N / (100 kg N/DE) = 200 DE 
 

Driftsmæssige fordele; 
1) Behovet for udbringningsareal kan reduceres 

til 667 DE / 1,4 DE/ha = 476 ha svarende til 
en reduktion i udbringningsarealet på (714 ha 
– 476 ha) / 714 ha = 33%, og/eller 

2) Den animalske produktion kan øges med 333 
DE / 667 DE = 50%, og/eller 

3) Mulighed for at indkøbe mere N i 
handelsgødning, der har en bedre og mere 
sikker virkning end N i fiberfraktionen. 

 

Ved afgasning af fiberfraktionen giver 
regelsættet mulighed for regneteknisk at fjerne: 

333-200=133 DE 
 
Dette svarer til 13% af de oprindelige 1.000 DE. 

1) Skævdeling af DE i forhold til N jf. Miljøstyrelsens fortolkning af harmonireglerne i vejledning 
til Husdyrgødningsbekendtgørelsen i relation til Nitratdirektivet (1991) 
(http://www.mst.dk/Landbrug/Vejledninger/Fortolkning/Kapitel+10.htm#kap10.7) 

2) I eksemplet regnes særskilt på fiberfraktionen, som ved afgasningen i praksis blandes op med 
gylle fra andre bedrifter, hvorved reduktionen i DE skal fordeles på hele den mængde 
husdyrgødning, der afgasses. 

 
Ved 1,4 DE/ha giver den skitserede fremgangsmåde husdyrproducenten mulighed for at tilføre 1,4 
DE/ha × 120 kg N/DE = 168 kg N/ha i den flydende fraktion efter separering, og på bedriftsniveau 
vil Nitratdirektivet være opfyldt. Ved miljøgodkendelse af husdyrbrug må den kvantitative virkning 
vurderes individuelt, men de driftsmæssige fordele kvalitativt vil være som skitseret i tabellen 
ovenfor. 
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De driftsmæssige fordele ved afbrænding af fiberfraktionen, fremkommet ved separering af afgasset 
gylle, kan på den ene side være større, idet DE fiberfraktionen helt forlader landbruget, og dermed 
udgår af gødningsregnskabet. På den anden side kan der formodentlig ikke benyttes en skævdeling 
af DE i forhold til N i de to fraktioner, men i stedet regnes med 100 kg N/DE, jf. Miljøstyrelsens 
fortolkning i vejledning til Husdyrgødningsbekendtgørelsen 
(http://www.mst.dk/Landbrug/Vejledninger/Fortolkning/Kapitel+10.htm#kap10.7) og diskussion af 
emnet i Petersen (2008) samt notat fra Miljøstyrelsen (2008). 
 
Dokumentation for miljømæssige fordele ved separering 
Effekten på nitratudvaskningen afhænger af bl.a. af den udbragte mængde, andel af organisk N, 
udbringningsarealet og udbringningstidspunkt. Vurdering af effekten på N-udvaskningen foretages 
ved modelberegninger for nøje beskrevne scenarier og resultatet afhænger af hvilke randbetingelser 
der er opstillet. DJF har foretaget beregninger på separering af afgasset gylle (Jørgensen & Petersen, 
2006), men ikke på separering før afgasning. Dvs. bl.a. effekten af muligheden for øget N-
gødskning med væskefraktionen pga. skævdeling af DE ikke er vurderet. 
 
Ved en gødningsmæssig anvendelse af fiberfraktionen kan effekten bestemmes ved beregning af 
udvaskningen på to alternative udbringningsarealer (husdyrbruget, der producerer gødningen, og 
modtagerbedriften). Ved en hensigtsmæssig anvendelse vil der kunne opnås en reduktion i 
nitratudvaskningen fra et modtagerareal, der formodes at være mere robust mht. belastning. Ved en 
uhensigtsmæssig anvendelse, f.eks. en anvendelse, der medfører ændring i udbringningstidspunkt, 
kan udbringning af fiberfraktionen imidlertid give anledning til en større udvaskning. Dvs. effekten 
på udvaskningen vil afhænge af ændringer i tid og rum for udbringningen, dvs. hvornår og til hvilke 
afgrøder udbringningen af fiberfraktionen sker i forhold til udbringning af den ikke-separerede 
gylle.  
 
Endvidere kan der stilles spørgsmål ved om separering, begrundet i harmonikravene og kravene til 
miljøgodkendelse af husdyrbrug, vil have den ønskede virkning set fra et overordnet 
samfundsmæssigt perspektiv. Dette belyses med følgende eksempel, hvor vi forestiller os en 
husdyrtæt egn med nitratfølsomme og Natura-2000 områder. En bedrift på denne egn ønsker at 
udvide, men skal fjerne N og P i husdyrgødning af hensyn til hhv. det nitratfølsomme og Natura-
2000 området, jf. Husdyrbrugsloven. For at nedbringe belastningen på bedriftens marker installeres 
separering af rå gylle. Fiberen leveres til egnens fællesbiogasanlæg, der behandler gylle fra egnens 
husdyrbrug. Biogasgyllen ’beriges’ med N og P fra bedriften, der udvider. Den ’berigede’ og 
afgassede gylle udbringes efterfølgende på marker i egnen omkring den udvidende bedrift. Samlet 
set vil belastningen af de følsomme områder med N og P i husdyrgødning ikke blive reduceret 
(snarere øget, da husdyrtætheden øges). Dette betyder, at mens en enkelt bedrift har opnået en 
økonomisk fordel ved udvidelsen, er beskyttelsesinteressen ikke varetaget. En kvantificering af 
dette ræsonnement for forskellige scenarier vil kræve en betydelig indsats og vil kun kunne 
foretages med betydelig usikkerhed. En forudsætning for reduktion i miljøbelastningen er, at mer-
produktionen af husdyrgødning som følge af udvidelsen afsættes i områder, hvor handelsgødning 
kan fortrænges. 
 
Fibrene i gylle udgør den største andel af energipotentialet og samtidig det største potentiale for 
emission af drivhusgasser. Derfor vil den største miljømæssige fordel kunne opnås ved at 
kombinere separering af rå gylle med biogasproduktion på basis af fiberfraktionen, idet der herved 
indvindes energi samtidig med en kontrolleret emission af drivhusgasser. Under biogasprocessen 
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nedbrydes det organiske materiale, hvilket betyder, at en større andel af N i gyllen er på 
plantetilgængelig form. Afpasses gødskningen efter denne større plantetilgængelighed vil det samlet 
set give en reduktion i tilførslen af husdyrgødnings-N, og på længere sigt kan N-udvaskningen 
reduceres. 
 
Ved afbrænding af fiberfraktionen, fremkommet ved separering af afgasset gylle, fjernes 
næringsstofferne fra jordbruget, og der vil kunne forventes en større, men lokal, reduktion i N 
udvaskningen end beskrevet ovenfor. Afbrænding af fiberfraktionen, fremkommet ved separering 
efter produktion af biogas, er modelberegnet til at give en reduktion af nitratudvaskningen på ca. 2 
kg N/ha/år (varierer med jordtype, nedbør og sædskifte), svarende til ca. 4% (Jørgensen & Petersen, 
2006). I en Fødevareministeriel rapport fra 2005 om afbrænding af fiberfraktionen er scenariet for 
separering efter biogasbehandling analyseret. Incitamentsstrukturen herfor er dog ændret med 
Husdyrbrugsloven (2006) om miljøgodkendelse af husdyrbrug. 
 
Fiberfraktionen, fremkommet ved separering af rå gylle, kan også afbrændes, dog uden fritagelse 
for affaldsforbrændingsafgift, og der må forventes en tilsvarende reduktion i N udvaskningen, jf. 
ovenstående. Endvidere kan brændselspiller fremstillet af fibre fra gylle forbrændes ved termisk 
forgasning, der adskiller sig fra separering og biogasproduktion, men metoden er ny og endnu ikke 
undersøgt nærmere. Miljøeffekten på drivhusgasemissionen ved forskellige former for afbrænding 
er endnu ikke undersøgt, jf. punkt 1. 
 
Ved forbrænding af husdyrgødning tabes N, mens P findes i asken, som, pga. lille volumen i 
forhold til fiberfraktionen, er nemmere at transportere og omfordele til arealer, der i dag tilføres P 
med handelsgødning. Imidlertid betyder forbrænding en fastlæggelse af fosfor i ikke umiddelbart 
plantetilgængelige former. Dette kan vanskeliggøre, og evt. afskære, muligheden for genanvendelse 
til gødskningsformål. Også høje koncentrationer af tungmetaller kan vanskeliggøre udnyttelsen af 
asken til jordbrugsformål. Det er derfor nødvendigt, at der sker en bearbejdning af asken før 
genanvendelse af næringsstofferne. Metoder og omkostninger i denne sammenhæng er uafklarede. 
 
I et globalt perspektiv er der en konflikt mellem anvendelse af næringsstofressourcer til 
gødskningsformål i planteproduktionen og anvendelse til energiproduktion. En incitamentsstruktur, 
der betyder, at næringsstofferne gøres uegnede til gødskningsformål, har indirekte betydning for 
den tidshorisont, både mht. mængde og kvalitet, der er for at kunne tilgå endelige og ikke-fornybare 
næringsstofressourcer, specielt fosfor. 
 
Sammenfatning 
Visse separationsteknikker er undersøgt under kontrollerede forhold, men ikke alle. Der kan være 
betydelig forskel mellem effekter målt under kontrollerede forhold og opnået i praksis. Samlet set er 
der ikke sikkerhed for at de miljømæssige fordele ved separering af gylle bliver indløst, og i givet 
fald er effekterne af langsigtet karakter. Derimod er de driftsmæssige fordele klare og umiddelbare.  
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