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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 på udvikling/udbyg-

ning af hyppigere udslusning (oftere end hver 7. dag), ligesom der tidligere er afrapporteret på de oven-

stående 7 tiltag.  

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

gør Miljøministeriet i stand til at sammenligne dette tiltag med de andre 7, og vurdere hvilke tiltag, der på 

det nuværende vidensgrundlag vurderes at have det største potentiale for at kunne implementeres i prak-

sis 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.  

Uddybende beskrivelse af bestillingen: 

MIM ønsker at AU, på baggrund af opstartsseminaret afholdt d. 14. januar 2022, udarbejder et notat, der 

giver en skriftlig afrapportering om udbygning/udvidelse af hyppigere udslusning.  

Notatet skal afrapportere på følgende emner der 

• Beskrivelse af tiltaget med anvendelse af skabelonen hvis det er relevant (se nedenstående ska-

belon, 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’.  
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• Begrundet stillingtagen til en foreløbig vurdering af potentialer og perspektiver ved hvert enkelt 

tiltag baseret på det nuværende vidensgrundlag (en foreløbig og uforpligtende kvalitativ vurde-

ring på det foreliggende vidensniveau, hvorefter MIM tager stilling til videre proces) 

• Overvejelser, ang. forskningsopgaver, tidsplaner, og tidshorisonter. Overvejelser skal inkludere det 

forventende tidsspænd for det enkelte projekt. Ligeledes bedes der taget stilling til sandsynlighe-

den (fx stor, mellem eller lille) for, at de individuelle forskningsprojekter vil bidrage til at sikre et vi-

densniveau, der kvalificerer teknologien til at indgå i NIR. 

  



6 

 

Besvarelse 

 Introduktion  

 

Dette notat omhandler en vurdering af vidensbehov og potentiale ved at udføre hyppigere udslusning af 

gylle fra stalde, dvs. oftere end ugentligt. I det følgende bruges begrebet ”hyppigere udslusning” om ud-

slusning, der udføres oftere end hver 7. dag, hvilket forudsætter andre udmugningssystemer end de traditi-

onelle vakuumsystemer med manuelle gyllepropper (ved slagtesvin typisk én gylleprop i en fladbundet 

gyllekanal til 2-4 stier). For en mere udførlig introduktion henvises til det tidligere udarbejdede notat (”Af-

rapportering fra opstartsseminar vedr. udviklings-tiltag til gylle- og gødningshåndtering”; (Feilberg et al., 

2022)). Der skal her blot fremhæves følgende:  

1) Metan fra husdyrgødning er estimeret til at være omtrent ligeligt fordelt mellem kvæg- og svine-

produktion (samlet) 

2) Ugentlig udslusning medfører at omkring 80% af den gødningsrelaterede metanemissionen i svi-

neproduktion sker i lageret, hvorimod erfaringerne med hyppig udslusning i kvægproduktion er 

mere begrænsede 

3) Hyppig udslusning har isoleret set en vis effekt, men den afgørende fordel ved hyppig udslusning 

er, at det giver bedre muligheder for en samlet emissionsreduktion ved tiltag i forbindelse med 

lagring. 

Det er tidligere (Adamsen et al., 2021) vurderet at det teknisk er vanskeligt at udsluse gylle oftere end ugent-

ligt i svinestalde med standard vakuum-udslusning, idet denne udslusningsteknik forudsætter et vist volu-

men af væske. Det forventes dog at der er et betydeligt potentiale ved at udsluse oftere og på den måde 

få stort set al let-omsætteligt kulstof transporteret ud af stalden til et lager, hvor emissionen især for svine-

produktion vil være lavere, og hvor det kan være mindre kompliceret at behandle gyllen for at minimere 

metan-udledningen. I kvægstalde med ringkanal og spaltegulv er der meget begrænsede erfaringer med 

at udsluse hyppigt. Til gengæld udføres en form for meget hyppig udslusning i stalde med fast eller drænet 

gulv kombineret med hyppig skrabning af gulvet. 
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 Hyppigere udslusning af gylle  

 

1.2.1 Tabel 1: Oversigt for hyppigere udslusning 

  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 

  

  

Svinestalde med gylletragte: 

Højt dokumentationsniveau. 

>80% af metanemission kan 

potentielt overføres til lager 

(se tekst) 

Kvægstalde: Ingen syste-

matiske erfaringer, højt po-

tentiale; middel dokumen-

tation 

INTERMET (slagte-

svin) 

SOWEMIS (løsgå-

ende søer) 

Optimering af udslus-

ningsfrekvens og di-

mensionering af sy-

stemer. 

Optimering og doku-

mentation af effekter 

af linespilsanlæg 

(svin/kvæg). 

Korrektion for enterisk 

metan-bidrag. 

Dokumentation i flere 

produktionsstalde. 

 

Aktivitetsdata 

  

  

Højt. Teknisk enkle målinger 

vil være nok; fx niveausen-

sor, pumpe/skraberaktivitet 

Til dels omfattet i 

INTERMET og 

SOWEMIS 

Sammenhæng mel-

lem aktivitetsdata og 

metan-emission bør 

undersøges mere sy-

stematisk i produkti-

onsstalde. 

Omkostninger ved evt. im-

plementering ift. både ek-

sisterende og nye husdyr-

brug 

  

Nye svinestalde: Lav 

Eksisterende svinestalde: 

Høj; kræver større ombyg-

ning. 

Eksisterende linespilsanlæg 

(kvæg og svin): Lav 

Hyppigere udslusning kræ-

ver primært en etablerings-

omkostning, driftsomkost-

ninger er lave. 

Ingen der direkte 

adresserer om-

kostninger 

Ikke relevant; etable-

ringsomkostninger 

kan estimeres for nu-

værende systemer 

Kædebetragtninger Bør kombineres med emissi-

onsreducerende tiltag i la-

geret (ex. forsuring og kon-

trolleret oxidation i gylle og 

flydelag) og/eller biogasud-

nyttelse 

INTERMET (tragte) 

LESS 

(virkemidler til la-

ger) 

Effekt på omsætteligt 

kulstof ved linespils-

anlæg og andre skra-

besystemer 
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Sideeffekter (inkl. relation 

til NH3 og økotoksikologi-

ske betragtninger) 

  

Gylletragte kan give redu-

ceret ammoniak-emission 

 INTERMET (slag-

tesvin) 

SOWEMIS (løsgå-

ende søer) 

Effekten skal doku-

menteres i produkti-

onsbesætninger 

Kombinationsmuligheder 

m. andre virkemidler 

  

Bør kombineres med emissi-

onsreducerende tiltag i la-

geret og/eller biogasudnyt-

telse 

INTERMET (tragte) Yderligere dokumen-

tation af samlet effekt 

ved kombination 

med lagertiltag og 

biogasproduktion 

(herunder effekt på 

biogaspotentiale) 

Teknisk viden om anven-

delse/udbredelse 

Linespilsanlæg findes i et 

begrænset antal svinestalde 

(primært drægtigheds-

stalde) og kvægstalde. Der 

er ikke umiddelbart præcise 

tal på udbredelsen. 

 

System baseret på tragte er 

udviklet (Space Systems) og 

kommercielt tilgængeligt, 

men findes endnu kun i 2 

stalde 

Ingen Ikke relevant p.t.2 

Eventuelt øvrige emner 

relevante for de enkelte 

teknologier 

   

        

1Nævnte effekter gælder kun for den metan-udledning, der skyldes gødningslagring. 
2Der er generelt behov for et administrativt system til at dokumentere drift af emissionsbegrænsende tek-

nologi. 

  

Foreløbig vurdering af potentialer og perspektiver. Undersøgelser på AU, der endnu ikke er publiceret, har 

vist at der er en betydelig mer-effekt ved at udsluse meget hyppigt med nye håndteringssystemer. Erfarin-

gerne på AU, der er primært baseret på såkaldte gylletragte til slagtesvin fra virksomheden Space Systems, 

viser en øget reduktion af metan-emissionen fra selve stalden. Forsøgene er udført med udslusning med 2-

3 dages mellemrum, men udslusning kan muligvis også ske dagligt. Der er desuden lavet forsøg med U-

formede render med skraber eller bagskyl og her ses ligeledes en mer-effekt ved hyppigere udslusning. 

Der er en vis usikkerhed ved reduktionsgraden for gødningen separat, idet der er målt på hele staldsektioner 

inklusive den enteriske metanproduktion, men foreløbige tal indikerer at reduktionseffekten på stald-niveau 

stiger fra 40-50% til 60-70%. Eftersom den enteriske metan er upåvirket og udgør 20-30% af emissionen fra 

en stald uden hyppig udslusning, tyder resultaterne på, at gødningsbidraget ved hyppigere udslusning er 

kraftigt reduceret. Den begrænsende faktor er ikke nødvendigvis udslusningsfrekvens, men snarere hvor 

meget restgylle, der står i rør eller opsamlingsrender, hvor der potentielt kan ske metan-produktion. Hyppi-

gere udslusning i svinestalde, hvor lagringstemperaturen udendørs er lavere end i stalden, vil derfor have 

en større direkte effekt på den samlede metan-udledning end ugentlig udslusning, men den afgørende 
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fordel ved hyppigere udslusning er, at en meget stor andel af gyllens let-omsættelige kulstof overføres hur-

tigt til lagret, hvorved den samlede metan-emission fra gødningshåndteringen kan reduceres meget mar-

kant med omkostningseffektive lagringsteknologier. Potentielle lagringsteknologier er eksempelvis lager-

forsuring, kontrolleret oxidation i gylle og flydelag, metan-inhiberende gylleadditiver og gasfakkel.  

For kvægstalde gælder, at stalde med fast drænet gulv med skraber og ajleafløb automatisk vil medføre 

en meget hyppig udslusning til lager, men der vil stadig være en vis mængde gødning i tværkanaler inde 

i stalden, som kan give anledning til metan-emission. Den isolerede effekt er begrænset, da temperaturerne 

inde og ude ikke er særlig forskellige, men ligesom for svinestalde gælder det, at hurtig udslusning giver 

gode muligheder for en samlet reduktion af metan-emissionen via kombination med omkostningseffektive 

lagerteknologier. Selvom den enteriske produktion udgør den største metan-kilde for kvæg, så er gyllens 

bidrag sammenligneligt med det tilsvarende bidrag fra svineproduktion, og der bør derfor skabes lige så 

stort incitament til at reducere metan-emissionen fra kvæggylle som fra svinegylle. 

Overvejelser ang. forskningsopgaver. Ud fra de forholdsvis begrænsede erfaringer med hyppigere udslus-

ning vurderes det, at der er behov for mere forskning i sammenhængen mellem udslusningsfrekvens, di-

mensionering og metanproduktion. De foreløbige erfaringer med gylletragte er baseret på udslusning 2-3 

gange ugentligt, men det bør undersøges nærmere om den maksimale effekt er nået med denne frekvens. 

Endvidere bør betydningen af rør-diameter (stående volumen) undersøges, idet sådanne systemer vil med-

føre et vist stående volumen af gylle. Der findes i dag kun én leverandører af et system til hyppigere udslus-

ning, Space Systems (gylletragte). Tragtsystemet er udviklet i forhold til at minimere ammoniakemissionen, 

som primært er afhængig af fordampningsarealet, men der er et udviklingsbehov i forhold til at minimere 

mængden af gylle i det underliggende gyllerørsystem, da dette vil have stor indflydelse på metanemissio-

nen. Dette skal udvikles under hensyntagen til, at der i fremtiden vil være behov for at tildele mere halm i 

svinestalde, og at der i kvægstalde anvendes sand eller en form for strøelse. AgriFarm har i deres Intellifarm 

stald udviklet et system med automatisk udslusning af gylle, men systemet er baseret på vakuumudslusning 

i systemer med flad gyllekanal og giver således ikke umiddelbart mulighed for hyppigere udslusning. Den 

automatiske udslusning og den digitale dokumentationen af dette er dog interessant, og ved kombination 

med systemer med hyppigere udslusning kan der være et stort potentiale. I kvægstalde med fast drænet 

gulv med skraber og ajleafløb er der desuden behov for udvikle gødningssystemet, så der opnås et system, 

hvor der kun er en begrænset mængde gødning i tværkanaler inde i stalden og dermed en minimal me-

tanemission. Et andet gødningssystem som også muliggør hyppigere udslusning af gylle er linespil (gylle-

kanal med skrabersystem) eller tilsvarende systemer, som muliggør en hyppig fjernelse af gødning og der-

med en reduktion af metanemissionen (Holm & Sørensen, 2019). Linespil anvendes både i svine- og kvæg-

stalde. Linespil har endvidere den fordel at det kan håndtere tildeling af strøelsesmaterialer. Udfordringen i 

forhold til linespil er, at det formentligt har en svagt forøget eller neutral effekt på ammoniakemission og 

der er derfor behov for at nytænke brugen af linespil, hvor gyllekummen opdeles i flere adskilte kummer, 

som placeres strategisk i forhold til den forventede gøde-adfærd i stalden. På denne måde forventes det 

at der kan opnås et system, hvor gødningen afsættes i et mindre areal og dermed kan der både opnås en 

effekt på metan og ammoniak og samtidig et system der kan håndtere strøelse. I udviklingsprocessen bør 

der endvidere være fokus på en økonomisk optimering, hvor der skal være særlig fokus på materialer og 

fremstillingsprocesser, således at disse systemer bliver mere konkurrencedygtige med de mere traditionelle 

systemer med betongyllekumme og vakuumudslusning. 
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Tidshorisont. Dokumentation af gylletragte er i gang, og supplerende målinger i produktionsskala vil 

kunne afsluttes indenfor ca. 2 år med den nuværende udformning af tragte. Yderligere optimering af sy-

stemet og dokumentation af den opnåede effekt vil kunne udføres indenfor ca. 3 år. Det skal dog under-

streges, at test af gylletragte i produktionsskala er begrænset af antallet af nuværende stalde (2) og 

eventuelt kræver, at der bygges yderligere 1-2 stalde med tragtsystemet. Yderligere udvikling og doku-

mentation af linespils-anlæg vil kunne udføres indenfor 3-4 år. Prioritering af aktiviteter rettet mod line-

spilsanlæg bør dog balanceres i forhold til den formodede udbredelse (nu og fremover), der først bør af-

klares.  
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 Sammenfatning og overordnet vurdering  

 

I den følgende tabel, der giver en summarisk vurdering, er hyppigere udslusning tilføjet til vurderinger af 

tidligere beskrevne virkemidler (Feilberg et al., 2022) og hvorvidt de på kort sigt kan implementeres med 

en betydelig effekt og et kvalifikationsniveau der muliggør optagelse i NIR. 

 

1.3.1 Tabel 2. 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 

Hyppigere udslus-

ning 

*** ** * 2-4 år Nej 

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 udslus-

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

behov 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 sideeffekter. 
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