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Vedrørende notat om Perspektiver for energiudnyttelse af 
husdyrgødning 
I mail af 7/11 har Departementet bedt Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 
(DJF) kommentere og give input til et notat om ”Perspektiver for 
energiudnyttelse af husdyrgødning”. Notatet er på udkast-form og 
udarbejdet af Miljøministeriet til det videre arbejde i Ministerudvalget for 
Grøn Vækst. DJF er primært bedt om at kommentere afsnittene 4-8. 

Herunder gives en generel vurdering samt nogle specifikke kommentarer. 
De specifikke kommentarer er ikke udtømmende, men eksempler på, hvor 
DJF mener, teksten med fordel kan revideres/udbygges: 

 

Generelt om emnemæssig afgrænsning: 
Til trods for, at titlen antyder en bred tilgang til mulighederne for 
energiudnyttelse af husdyrgødning, giver notatet det indtryk, at det alene 
handler om afbrænding af husdyrgødning (i forbindelse med separering af 
gylle). Kun enkelte steder er der indføjet en bibemærkning om produktion af 
biogas. 

Produktion af biogas udgør i dag den væsentligste teknologi til udnyttelse af 
energien i husdyrgødning. Endvidere findes der teknologier, der kan udnytte 
energien på anden vis, f.eks. termisk forgasning og produktion af ethanol. 

En klar emnemæssig afgrænsning savnes, og en sådan er afgørende for 
vores mulighed for at give konkrete kommentarer. Afbrænding af 
husdyrgødning og produktion af biogas er to helt forskellige måder til 
udnyttelse af energien i husdyrgødning, hvilket har stor betydning for 
næringsstofudnyttelsen, miljøbelastningen og klimapåvirkninger. Endvidere 
er det afgørende, om der anlægges en samfundsmæssig helhedsbetragtning, 
eller om vinklen er den enkelte bedrift, herunder muligheden for opfyldelse 
af reguleringer, der knytter sig til husdyrholdet og miljøet. 
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Endelig er det uklart i notatet, hvilke scenarier i forbindelse med afbrænding 
af husdyrgødning, der tænkes på. Visse kombinationer kan give fordele, 
mens andre kombinationer, f.eks. en uhensigtsmæssig håndteringskæde, kan 
medføre, at de positive gevinster vil mistes. 

 

Eksempler på konkrete kommentarer: 

1. Indledning, 3. tekstblok:  

’øst for Storebælt’ – det skal vist være ’vest’. 

Afsnit 2 mangler. 

 

3. Forbrænding: 

Første tekstblok: Man kan ikke udtale sig generelt om, hvordan 
brændværdien i gyllefibre er sammenlignet med træflis. Det afhænger helt 
af vandindholdet i de to råvarer. Ved samme vandindhold vil brændværdien 
af fiberfraktionen være lidt mindre end i træflis pga. et højere askeindhold i 
fibrene. 

De to sidste tekstblokke: Det japanske eksempel illustrerer fint ’pollution 
swapping’, men der findes vist også danske eksempler, der kan belyse 
problemet. 

 

4, Kapacitetspotentialet 

I FVM-rapporten ”Jorden – en knap ressource” har DJF beregnet et samlet 
potentiale for energiudnyttelse af husdyrgødning, idet det antages, at 
afgasning efterfølges af separering, hvor fiberfraktionen afbrændes 
(Jørgensen et al., 2008).  

Ved potentialeberegningen er det antaget, at 75 % af den husdyrgødning, 
der afsættes på stald, udnyttes. Biogasproduktion vil normalt være mest 
rentabelt på større husdyrbedrifter eller ved etablering af fællesanlæg. En 
udnyttelse på 75 % svarer til at udnytte al gødningen fra bedrifter, der er i 
dag er større end  85 dyreenheder på samme ejendom. Der sker dog løbende 
en betydelig strukturudvikling mod større bedrifter. 

Det er antaget, at der kan opnås et tørstofindhold på 40 % i fiberfraktionen, 
og at det er muligt at fraseparere 60 % af den afgassede gylles tørstof i en 
fiberfraktion, der kan afbrændes. Ved højere tørstofprocent før afbrænding 
eller ved større fraseparering af tørstof vil der kunne opnås et større 
energiudbytte.  

På grundlag af gødningsregnskaber 2006 er gennemført en fornyet 
beregning, der viser at 2,7 mio. tons husdyrgødningstørstof vil være til 
rådighed for energiproduktion. Ved afgasning i biogasanlæg vil der kunne 



 

 

DET 
JORDBRUGSVIDENSKABELIGE 
FAKULTET (DJF)        
                                             
                                             
                                             
 

3 

udvindes 21,7 PJ, mens der ved afbrænding af fiberfraktionen, fremkommet 
ved separering af den afgassede gylle, vil kunne udvindes 2,6 PJ.  

I Kristensen og Pedersen (2008) er vist fordeling af dyreenheder for 
henholdsvis svin og kvæg over landet. Når man lægger de to dyrearter 
sammen, får man nedenstående kort. Det viser, at der er en del områder fra 
Als over Vestjylland til Vendsyssel, hvor der er over 1,4 DE/ha og derfor 
kan være et behov for eksport af næringsstoffer. 
 

 
Dyretæthed for kvæg + svin 2006 (DE/ha dyrket areal i 10x10 km grids).  
 
 
5. Energipotentialet 

Det bør klart fremgå, om der med ”forgasning” menes termisk forgasning 
eller bio-forgasning. 

Ved afbrænding af husdyrgødning foreligger der umiddelbart følgende 
scenarier: 
• Afbrænding af fiberfraktion, fremkommet ved separering af gylle 
• Afbrænding af faste typer af husdyrgødning, f.eks. fast staldgødning og 

dybstrøelse 

Ved bearbejdning af gylle kan der tænkes flere forskellige kombinationer af 
separering, biogas og afbrænding, fx: 

1. Biogas 
2. Biogas + separering af den afgassede gylle + afbrænding af 

fiberfraktionen (post-separering) 
3. Separering af rå gylle + afbrænding af fiberfraktionen 
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4. Separering af rå gylle + fiberfraktionen tilføres biogasanlæg for 
udvinding af energi (pre-separering) + separering af den afgassede 
gylle + afbrænding af fiberfraktionen (post-separering). 

 

 
 
Med udgangspunkt i svinegylle med et tørstofindhold på 5% vil produktion 
af biogas resultere i et energiudbytte på ca. 500 MJ/ton, hvilket med en 
efterfølgende separering og forbrænding af fiberfraktionen kan øges til ca. 
570 MJ/ton. 

Ved separering af svinegylle (uden forudgående afgasning i biogasanlæg) 
kan afbrænding af fiberfraktionen med 30% TS give 2300 MJ/ton fibre, men 
da fiberfraktionen kun udgør ca. 10-15% af gyllens oprindelige mængde, 
svarer det til 230-345 MJ/ton oprindelig gylle.  

Produktion af biogas på basis af hele gyllemængden og efterfølgende 
afbrænding af den fraseparerede fiberfraktion vil derfor alt andet lige give 
den højeste energigevinst. 

Med udgangspunkt i dybstrøelse eller fast gødning er tørstofindholdet meget 
afgørende for, om der er en energimæssig gevinst ved en indledende 
bioforgasning før afbrænding. Kun ved et tørstofindhold over 40% er der 
ingen energimæssig gevinst ved en bioforgasning inden afbrænding. 
Energiudbyttet ved direkte afbrænding af kvægdybstrøelse (30% TS) og 
kyllingedybstrøelse (48% TS) er hhv. ca. 2300 MJ/ton og 5200 MJ/ton. 

  
6. Næringsstofudnyttelse, 2. tekstblok:  

Referencen er ikke citeret korrekt. Det drejer sin om en rapport fra FVM og 
ikke FVST, og DJF har i et bilag til rapporten alene vurderet effekten på 
udvaskningen for et - nøje specificeret - scenarium for afbrænding af 
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husdyrgødning fra fjerkræ og mink. DJF har i dette bilag ikke vurderet 
effekten ved afbrænding af gylle. Vi vil også gøre opmærksom på en 
skrivefejl i notatet i forhold til DJF’s bilagstekst, idet det skal være 46 kg 
K/ha og ikke 22 kg K/ha. Det skal bemærkes, at fjerkræ- og mink-gødning, 
som indgår i dette eksempel, kun udgør en lille del af den samlede 
gødningsmængde i Danmark, og at effekterne ved afbrænding af 
fiberfraktionen fra gylle er betydeligt mindre. 
 
6.1 fosfor 
Priserne er pr. kg og ikke pr. ton. 
 
6.2 kvælstof, 2. dot. 
Denne mulige reduktion i udvaskningen kommer meget an på hvordan 
lovgivningen er skruet sammen. Fx vil bioforgasning med anvendelse af 
gældende regler give landmanden mulighed for at få mere kvælstof til 
rådighed, men ikke give en reduktion i nitratudvaskningen. En reduktion i 
kvælstofudvaskningen kræver bl.a., at  den øgede tilgængelighed af 
kvælstof i afgasset gylle indregnes i gødningsplanlægningen. 
 
7. Miljøkonsekvenser: 
 
7.1 Ammoniak, metan og lattergas:  

Vi vil sandsynligvis kunne have kommentarer til det oplæg, som MST 
kommer med. 
 
7.2 Vand:  

DJF har gennemført modelanalyser, baseret på FASSET-modellen, af 
effekter af bioforgasning og afbrænding af fiberfraktionen, hvilket er 
indeholdt i DMU rapport nr. 625 ”Virkemidler til realisering af målene i 
EU's Vandrammedirektiv”. 

Det er meget afgørende at definere, hvilken tidshorisont 
udvaskningsreduktionen skal beregnes for, idet merudvaskningen fra 
husdyrgødningsfibre strækker sig over flere årtier. Modelleringen er 
gennemført for et 50 års scenarium. Efter ca. 20 år vil halvdelen af 50 års-
effekten være opnået. Beregningerne er foretaget for fire kombinationer af 
klima og jordtype, og begge disse faktorer har stor betydning for 
estimaterne. 

Endvidere afhænger resultatet i høj grad af sammensætningen af 
separationsprodukter, samt af, hvilken udnyttelsesprocent der tilknyttes den 
separerede væskefraktion. Det er i modelleringen antaget, at de forskellige 
organiske fraktioner, der udbringes med forskellige produkter, over langt 
sigt opfører sig ens. Dette er ikke nødvendigvis rigtigt, men der er en stor 
mangel på empirisk viden på dette område. 
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Modelleringen er gennemført for svinegylle, og der kan forventes knap 50% 
større effekt ved afbrænding af fibre fra kvæggylle.  

Scenarium A 

Ved bioforgasning øges andelen af ammonium-N i gyllen, og udbringning 
af samme mængde total-N vil øge udvaskningen. Tilpasses gødskningen det 
øgede ammoniumindhold og herved fortrænger kvælstof i handelsgødning, 
er beregnet en gennemsnitlig udvaskningsreduktion på 2,1 kg N/DE. 
Separeres den afgassede gylle, og fiberfraktionen afbrændes, beregnedes en 
udvaskningsreduktion på 4,1 kg N/DE (2,4-6,5). Afbrænding af 
fiberfraktionen, fremkommet ved separering af den afgassede gylle, 
bidrager således med en udvaskningsreduktion på 1,9 kg N/DE (1,4-2,9). 

Scenarium B 

Ved afbrænding af fiberfraktionen, fremkommet ved separering af rå gylle 
(uden forudgående bioforgasning), er beregnet en reduktion af 
udvaskningen på omkring 2,0 (0,7-2,9) kg N/DE.  

 

8.1 Kyoto, anden dot 

Hvis al husdyrgødning afbrændes (menes der virkeligt 100%?) mener vi, at 
der vil ske et større fald i CO2-indhold end det nævnte. Måske menes der et 
fald i C-indhold i stedet?  

Afbrænding af ”al fast gødning” - menes der dybstrøelse o.l., eller menes 
der også separeret fiberfraktion? Hvis der menes det sidste, tror vi ikke, det 
er korrekt, at der vil ske en fortsat stigning i jordens kulstofindhold. 

 

Sidste dot: 

Det følgende er hentet fra DJFs input til FVMs rapport med arbejdstitlen 
"Landbrug og klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af 
drivhusgas og de drifts- og samfundsøkonomiske konsekvenser": 

Sommer et al. (2001) beregnede drivhusgasbalancen for biogasbehandling, 
idet man både indregnede substitution af fossil energi og forudsatte, at 
metantab ved efterafgasning blev undgået. Dette beregningsgrundlag er 
benyttet her til beregning af effekt af biogasbehandling, idet det antages, at 
den nuværende teknologi anvendes (tabel 1). Effekten af biogasbehandling 
af gyllen på kulstoflagring i jorden kendes endnu ikke. Her er det antaget, at 
den kulstofmængde, der afgasses i biogasanlægget, ville have bidraget til 
kulstoflagring i jorden i samme grad som tilførsel af kulstof i frisk 
plantemateriale og halm, dvs. at 15 % af kulstoffet er antages lagret efter en 
20-års periode. Det ses af tabel 1, at effekten af biogasbehandling på 
drivhusgasregnskabet er lidt større for svinegylle end for kvæggylle. 
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Tabel 1. Beregnet reduktion i drivhusgasemission (kg CO2-ækv/ton gylle) 
fra anvendelse af husdyrgødning (svinegylle og kvæggylle) til biogas til 
kraftvarmeproduktion (baseret på Sommer et al., 2001). Emissionerne er 
beregnet med både gamle og nye emissionsfaktorer (EF). 
 

Kilde Svinegylle Kvæggylle
 Gamle EF Nye EF Gamle EF Nye EF
Metan fra lager 32,5 35,6 31,6  34,6
Lattergas fra lager 0,0 11,7 0,0  12,7
Lattergas fra udbringning 4,8 3,7 5,4  3,7
Metan fra biogas -6,5 -7,1 -6,3  -6,9
Substitution af naturgas 26,8 26,8 27,2  27,2
Lattergas fra N-udvaskning 1,2 0,4 1,3  0,4
Kulstoflagring i jorden -7,1 -7,1 -7,4  -7,4
I alt 51,8 64,0 51,8  64,3
I alt, uden energi substitution 25,0 37,2 24,6  37,1
I alt, uden energi og C-lagring 32,1 44,3 32,0  44,5
 
 
Afbrænding af fiberfraktionen fra husdyrgødning fører til ændringer i 
drivhusgasemissioner fra mange forskellige kilder, herunder metan og 
lattergas fra det lagrede fiberprodukt, lattergas og kulstoflagring i jord, 
energi til gødningsproduktion, og energiproduktion fra afbrændingen 
(Olesen og Sommer, 2005). 
 
I opgørelsen af effekter på drivhusgasemissioner i tabel 2 indgår også 
emissioner i forbindelse med produktion af handelsgødning til substitution 
af den kvælstofmængde, der fjernes ved afbrændingen. Denne 
handelsgødning produceres dog ikke i Danmark, og tabellen viser derfor 
også de samlede emissioner uden handelsgødningsproduktion. Ved et 
samlet system med bioforgasning af gyllen og efterfølgende separation og 
afbrænding af fiberfraktionen skal tallene fra tabel 1 og 2 lægges sammen. 
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Tabel 2. Reduktion i udledning af drivhusgasser (kg CO2-ækv./ton gylle) 
ved afbrænding af det faste koncentrat efter separering af 1 ton gylle 
(henholdsvis ubehandlet svinegylle og afgasset svine- og kvæggylle). 
Emissionerne er beregnet med både gamle og nye emissionsfaktorer (EF). 
 
 
 Fast koncentrat fra

ubehandlet svinegylle 
Fast koncentrat fra

afgasset gylle 
 Gamle EF Nye EF Gamle EF Nye EF
Energiproduktion fra forbrændingen 11,6 11,6  8,6  8,6
Metan fra lagring 0,9 1,0  0,3  0,3
Lattergas fra lagring 13,9 3,3  10,8  2,6
Lattergas fra udbringning 9,9 7,6  7,8  6,0
Lattergas fra ammoniakfordampning 1,3 1,3  1,0  1,0
Lattergas fra nitratudvaskning 2,9 0,8  2,3  0,7
Kulstoflagring i landbrugsjorden -11,6 -11,6  -7,7  -7,7
Energi til handelsgødningsproduktion -1,8 -1,8  -1,4  -1,4
Lattergas fra handelsgødningsproduktion -3,1 -2,9  -2,4  -2,3
I alt 24,0 9,2  19,3  7,6
I alt uden handelsgødningsproduktion 
(HAG) 

28,9 14,0  23,1  11,7

I alt uden HAG og kulstoflagring i jorden 40,5 30,8  25,6  19,1
I alt uden HAG og energi 17,2 14,6  2,3  2,8
I alt uden energi, HAG og C-lagring i jorden 28,8 22,3  13,9  10,5
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På vegne af Det Jordbrugsvidenskabelige fakultet 
 
Med venlig hilsen 
 
Susanne Elmholt 
Seniorforsker, koordinator for DJF’s myndighedsrådgivning 


