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Justering af den beregnede emission af metan fra afgasset 
gylle  
Af Søren O. Petersen (DCA), Mette Hjorth Mikkelsen, Rikke Albrektsen og Steen 
Gyldenkærne (DCE) 

 

I forlængelse af tidligere bestilling fra MFVM fra d. 25. marts 2020, og AU’s svar af 18. april 
2020, vedr. ’Redegørelse omkring forventede justeringer i beregning af metanemission fra 
husdyrgødning’, er AU blevet bedt om at foretage en endelig vurdering af metanemissionen 
fra afgasset gylle som følge af den beregningsmæssige korrektion. Dette notat giver en kort 
beskrivelse af beregningsgrundlaget, en gennemgang af emissionsfaktorer for kvæggylle, 
svinegylle og afgasset gylle før og efter den korrektion af parametre, som blev beskrevet i 
ovennævnte redegørelse, og en kort perspektivering. 

 

1 Beregningsgrundlag  

I IPCC’s guidelines beregnes metanemissionen grundlæggende på baggrund af udskilt VS og 
en emissionsfaktor kaldet MCF (= methane conversion factor) – se boks nedenfor. Det 
beregningsgrundlag, som benyttes i den danske opgørelse, afviger fra IPCC’s guidelines ved 
at referere til målinger af metanemission og metanemissionspotentiale i stald og lager, og på 
baggrund heraf beregnes en national MCF. Omregning til MCF sker af hensyn til 
afrapporteringen, således at det danske beregningsgrundlag er sammenligneligt med IPCC-
standardværdier og øvrige landes estimater. Den nationale MCF er beregnet for 
metanemissionen for kvæg- og svinegylle (henholdsvis ubehandlet og biogasbehandlet), 
mens der for de øvrige husdyrkategorier anvendes IPCC-standardværdier.   

 

Fra Mikkelsen et al. (2016): 

Ifølge IPCC (2006) afhænger metanemissionen fra husdyrgødning i stald og lager af den 
totale mængde af organisk stof (VS) udskilt i gødningen, B0 – den maksimale andel af 
organisk stof der kan omsættes til metan, MCF – den procentvise andel af B0, der faktisk 
omdannes til metan: 

CH4-emissionen = VS x B0 x MCF x 0,67                                                                                   (1)    

hvor: 

VS = volatile solids (VS) er mængden (kg) af total organisk stof udskilt i gødningen. Denne er 
opgjort som en andel af VS i tørstoffet. For både svinegylle og kvæggylle regnes der med, at 
VS udgør 80 % af tørstofindholdet, mens den resterende del af tørstoffet er sand og lignende. 

B0 = er den maksimale andel af det organiske tørstof, som omdannes til metan (m3 CH4 pr. 
kg VS) – dvs. en fraktion af VS som inden for 50-100 dage under optimerede 
laboratorieforhold omdannes til metan. 

MCF = metankonversionsfaktoren er den procentvise andel af den potentielle 
metanemission (B0), der rent faktisk finder sted, og denne afhænger primært af temperatur 
og lagringstid. 

Fast faktor på 0,67 (massefylden af metan ved 20 grader) anvendes til omregning fra m3 
CH4 til kg CH4. Enheden er kg CH4 pr. m3 CH4. 
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I den senest afrapporterede nationale emissionsopgørelse fra 20201 er der foretaget en 
række justeringer som følge af opdateret viden samt ændringer i relation til 
uhensigtsmæssigheder i den tekniske beregning, som er identificeret i forbindelse med en 
detaljeret gennemgang af modelparametre og beregningsopsætning. Justeringerne vil blive 
gennemgået i de følgende afsnit.  

Justering af emissionsfaktorer for stald og lager  

I den danske beregningsmodel for metanemission fra husdyrgødning er der foretaget 
justeringer for variabler anvendt i modellen. Disse justeringer er beskrevet i den tidligere 
redegørelse (Petersen og Gyldenkærne, 2020) og har ført til en korrektion af MCF i forhold 
til det tidligere opgjorte. Justeringerne er primært relateret til kvæggylle, hvor 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙-værdien 
er ændret fra 29,96 til 31,2 g CH4 kg-1 VS time-1. Det svarer til en opjustering med en faktor 
3,45, idet parameteren indgår i en eksponentiel funktion, men ændringen modvirkes delvist 
af en samtidig justering af temperaturfunktionen for kvægstalde. For kvæggylle betød 
korrektionerne tilsammen, at metanemissionen blev forøget med en faktor 2,7 i stalden, og 
med en faktor 2,4 i lageret. Forskellen i korrektionsfaktor mellem stald og lager skyldes, at 
den beregnede nedbrydning af VS i stalden er større med den korrigerede 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙-værdi, og 
dermed er der mindre nedbrydeligt VS til rådighed for omsætning i lageret. For svinegylle er 
kun foretaget en mindre korrektion af emissionsfaktorer som følge af afrundinger.  

Tabel 1 viser en samlet oversigt over årsbaserede emissionsfaktorer for metanemission fra 
kvæggylle og svinegylle i 2019-opgørelsen sammenlignet med justerede emissionsfaktorer i 
2020-opgørelsen. Her fremgår det tydeligt, at emissionen fra kvæggylle i både stald og lager 
er blevet markant opjusteret. I tabel 1 refereres til 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑 og 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑛𝑛𝑑𝑑 , som er den letnedbrydelige 
(degradable), henholdsvis den sværtnedbrydelige (”non-degradable”) andel af VS (kg kg-1). 

 

Tabel 1. Emissionsfaktorer for kvæg- og svinegylle fra stald og lager anvendt i den 
nationale opgørelse i hhv. 2019 og 2020. 

Kvæggylle 2019-
opgørelse 

2020-
opgørelse 

EFstald, g CH4 pr. kg VS pr. year 66,9 179,8 

EFd, lager,ubehandlet, g CH4 pr. kg VSd pr. år 12,0 28,1 

EFnd, lager,ubehandlet, g CH4 pr. kg VSnd pr. år 0,16 0,51 

Svinegylle   

EFstald, g CH4 per kg VS pr. year 569,5 563,2 

EFd, lager,ubehandlet, g CH4 pr. kg VSd pr. år 29,6 29,6 

EFnd, lager,ubehandlet, g CH4 pr. kg VSnd pr. år 0,63 0,56 

 

Justering af 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 for afgasset biomasse 

Med henvisning til den tidligere redegørelse (Petersen og Gyldenkærne, 2020) er den 
aktuelle beregning af metanemissionen fra ubehandlet og afgasset gylle baseret på mængden 
af VS samt en Arrhenius-ligning, som skal repræsentere processens temperaturafhængighed 
og metanproduktionspotentiale. Arrhenius-ligningen har to parametre, 𝐸𝐸𝑎𝑎 (J mol-1) og 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (g 
CH4 kg-1 VS h-1), hvoraf 𝐸𝐸𝑎𝑎 forventes at være uafhængig af dyrekategori (Elsgaard et al., 2016; 

                                                             
1 Rapporteret til EU d. 8/5-2020 og senere til FN: 
https://cdr.eionet.europa.eu/dk/eu/mmr/art07_inventory/ghg_inventory/envxruh4q/  

https://cdr.eionet.europa.eu/dk/eu/mmr/art07_inventory/ghg_inventory/envxruh4q/
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IPCC, 2019). Derimod vil 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 variere med mængden af nedbrydeligt VS og derfor afhængig af 
dyrekategori, opholdstid og efterbehandling, såsom biogasudrådning.  

Som tidligere beskrevet (Petersen og Gyldenkærne, 2020) repræsenterer 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 potentialet for 
metanproduktion for den mængde nedbrydeligt VS, som er i gyllen/biomassen, mens 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙′ 
repræsenterer potentialet med reference til total VS. Det kan udtrykkes som følger: 

(VSd + 0.01VSnd)  × 𝑒𝑒(𝑙𝑙𝑛𝑛𝑙𝑙− 𝐸𝐸𝑎𝑎𝑅𝑅𝑅𝑅) = 𝑉𝑉𝑉𝑉 × 𝑒𝑒(𝑙𝑙𝑛𝑛𝑙𝑙′− 𝐸𝐸𝑎𝑎𝑅𝑅𝑅𝑅)                                                                      (2) 

hvor 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑛𝑛𝑑𝑑 står for henholdsvis den letnedbrydelige (degradable) og den 
sværtnedbrydelige (”non-degradable”) andel af VS (kg kg-1). 

Den tidligere opgørelse benyttede en 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙-værdi for frisk afgasset biomasse svarende til 26,9 
g CH4 kg-1 VS h-1, der blev bestemt af Elsgaard et al. (2016). Den artikel blev publiceret på et 
tidspunkt, hvor der endnu ikke var fokus på VS-nedbrydelighed, og derfor blev værdiens 
tilknytning til total VS ikke fremhævet. Denne 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙′-værdi for frisk afgasset gylle blev 
fejlagtigt anvendt sammen med mængden af nedbrydelig VS og ikke total VS i afgasset gylle. 

Desværre har kun få studier af metanproduktion i gylle og afgasset biomasse opgjort 
mængden af VS, og ingen studier har undersøgt nedbrydeligheden af VS. De få resultater, 
som vedrører afgasset biomasse, vises i tabel 2. Maldaner et al. (2018) præsenterede en 
årsundersøgelse; de to værdier i tabellen blev beregnet på baggrund af resultater fra to 
udvalgte måneder med henholdsvis lav og høj metanemission.  

 
Tabel 2.Værdier for metanproduktionspotentialet, lnA’ (g CH4 kg-1 VS h-1), i biogasgylle, 
beregnet på grundlag af informationer om metanproduktionsrate, total VS og temperatur. 
I tabellen står 𝑥𝑥  ± 𝑠𝑠. 𝑒𝑒. for gennemsnit og standardfejl. 

 
Gylletype Måned lnA' Kilde 

Biogas gylle Marts 28,3 Maldaner et al. 2018 

 
April 27,4 Elsgaard et al. 2016 

 
September 28,2 Maldaner et al. 2018 

 
𝑥𝑥  ± 𝑠𝑠. 𝑒𝑒. 27,9 ± 0,4 

 
 

Et simpelt gennemsnit af disse værdier, 27,9 g CH4 kg-1 VS h-1, anvendes ved genberegningen 
af metanemission fra afgasset gylle. Det skal bemærkes, at værdien fra Elsgaard et al. (2016) 
her er 27,4 g CH4 kg-1 VS h-1, en værdi som blev bestemt for månedgammel afgasset 
biomasse, som vurderes at være mere retvisende for langtidsopbevaring. Årsagen er, at den 
metanogene mikroflora i frisk afgasset gylle ikke er aktiv ved de lavere temperaturer i et 
lager, men Elsgaard et al. (2016) fandt, at temperaturprofilen for metanproduktion i afgasset 
gylle efter en måned nærmede sig den profil, som blev observeret for ubehandlet gylle.   

I 2019-opgørelsen blev metanemission fra afgasset gylle beregnet ud fra en estimeret andel 
af nedbrydelig VS, som var 0,139 kg VSd kg-1 VS, eller 13,9% (Mikkelsen et al., 2016). Denne 
værdi blev sammen med 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙′-værdien 26,9 g CH4 kg-1 VS h-1, anvendt i beregningen af 
metanemission fra afgasset gylle, hvilket var en fejl da denne værdi refererer til total og ikke 
til nedbrydelig VS. I 2020-opgørelsen er 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙′-værdi endvidere udskiftet med den mere 
retvisende værdi, 27,9 g CH4 kg-1 VS h-1, jfr. foregående afsnit. Eftersom 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙′ refererer til 
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total VS, så baseres genberegningen nu ikke længere på nedbrydelig VS, men total VS i 
afgasset gylle.  

Det er åbenlyst, at revurderingen af 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙′ er baseret på et meget spinkelt datagrundlag, som 
bør forbedres. Desuden skal det nævnes, at 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙′-værdien er baseret på målinger af 
metanemission fra gylle udrådnet sammen med andre biomasser, men her anvendes værdien 
alene på gylle-andelen af afgasset biomasse. Dermed antages det, at nedbrydeligheden af 
afgasset gylle og andre afgassede biomasser er den samme. Også her vil det være nyttigt med 
et bedre eksperimentelt grundlag.  

Justering i de tekniske beregninger  

I forbindelse med justering af variable i modellen, er der blevet identificeret nogle 
uhensigtsmæssigheder og fejl i beregningsopsætningen. I den tidligere beregning blev 
emissionen alene baseret på VS i gylle, men fordi staldsystemer med ajle var mere udbredt 
tidligere, blev det tydeligt at VS burde være baseret på både ajle og gylle. Endvidere blev der 
ved gennemgangen af beregningsopsætningen observeret en reel fejl i beregningen af den 
vægtede værdi for gyllens gennemsnitlige opholdstid i stalden (HRT - Hydraulic Retention 
Time), beregnet på baggrund af fordelingen af staldtyper i de pågældende år. 

 

2 Nye beregninger  

Justeringerne beskrevet ovenfor har betydet ændringer i den samlede metanemission fra 
især kvæggylle, men også med hensyn til reduktionsspotentialet for bioforgasset svine- og 
kvæggylle. Indledningsvis beskrives datagrundlaget for mængden af gylle, som leveres til 
biogasanlæggene, hvorfra der beregnes metanemission fra afgasset gylle. Dernæst 
gennemgås konsekvenser for beregningen af metanemission fra ubehandlet og 
biogasbehandlet kvæg- og svinegylle for henholdsvis den historiske opgørelse og for år 2030 
i fremskrivningen.  

Konsekvensberegning for den historiske emissionsopgørelse 

I den danske emissionsopgørelse beregnes metanemissionen grundlæggende på baggrund af 
gødningens VS-indhold, som beregnes på baggrund af tørstofindholdet i husdyrgødningen, 
angivet i Normtallene (Lund et al., 2019), og antagelsen om af VS udgør 80 % af 
tørstofindholdet. Estimatet for mængden af gylle leveret til biogasproduktion er baseret på 
Indberetning af Biomasse til Biogasproduktion (BIB-registeret), som varetages af 
Energistyrelsen. Heri indberetter biogasanlæggene nøgletal for mængde og typer af 
biomasser, der anvendes i produktionen. Data fra BIB-registeret er tilgængelige fra 2014, 
mens tidligere år er estimeret på baggrund af en konversionsfaktor til omregning mellem 
energiproduktionen og anvendt mængde gylle. I emissionsopgørelsen tages der højde for en 
metan-reduktion som følge af bioforgasning af kvæggylle, svinegylle og minkgylle, mens 
fjerkrægylle, som udgør 0,2 % af den samlede mængde gylle, ikke er inkluderet. 
Beregningsmæssigt antages, at al bioforgasset gylle allokeres til malkekvæg (st. race) og 
slagtesvin, med en fordeling på ca. 60 % og 40 %.  

I tabel 3 er vist mængderne af gylle leveret til biogasproduktion, som er steget markant frem 
til 2018, hvor der angives at blive leveret 5,7 mio. tons gylle. Fordelt på malkekvæg (st. race) 
og slagtesvin betyder det, at omkring 20 % af gyllen nu leveres til biogasanlæg.  

 



5 
 

Tabel 3. Mængde af gylle leveret til biogasproduktion samt andel af total produktion af 
gylle fra malkekvæg (st. race) og slagtesvin, som antages at blive leveret til 
biogasproduktion.  
 1990 1995 2000 2005 2010 2016 2017 2018 
 Mio. tons 
Gylle til biogas  0,2 0,6 1,2 1,8 2,1 4,1 5,3 5,7 

 % af total produktion 
Malkekvæg (stor race) <1 2 5 8 9 14 18 19 
Slagtesvin 1 3 5 6 8 17 19 21 

 

I tabel 4 er vist den beregnede metanemission for ubehandlet kvæg- og svinegylle 
sammenholdt med den lavere metanemission som følge af, at gyllen har været anvendt i 
biogasproduktionen, baseret på emissionsopgørelsen afleveret i 2020 (genaflevering). 
Emissionerne er beregnet på baggrund af totalemission og total mængde gylle fra 
henholdsvis malkekvæg (stor race) og slagtesvin. I tabel 5 er angivet samme estimater, men 
baseret på sidste års aflevering, 2019, dvs. før opdatering af den beregningsmæssige 
korrektion. 

Sammenholdes den gennemsnitlige emission per ton svinegylle i 2019-opgørelsen med 
2020-opgørelsen, ses relativt små ændringer for årene 1990, 2005 og 2017. Variationen med 
hensyn til CH4-reduktion ved biogasbehandling er mindre, 16-18 %, i den seneste opgørelse 
sammenlignet med 14-20 % i foregående afrapportering. Estimatet for emissionen i 1990 er 
behæftet med stor usikkerhed, hvilket skyldes en regneteknisk antagelse som vedrører 
staldtypefordeling.  

 

Tabel 4. Beregning baseret på emissionsopgørelse afleveret i 2020 (genaflevering) for CH4 
emission fra henholdsvis ubehandlet og biogas behandlet kvæg- og svinegylle. 

Malkekvæggylle Ubehandlet gylle, kg 
CH4/ton gylle 

Biogasbehandlet gylle, 
kg CH4/ton gylle 

Reduktion i CH4 
emission, % 

2018 1,48 0,90 39 
2017 1,49 0,90 40 
2005 1,93 1,15 40 
1990 1,71 1,02 40 

 Slagtesvinegylle Ubehandlet gylle, kg 
CH4/ton gylle 

Biogasbehandlet gylle, 
kg CH4/ton gylle 

Reduktion i CH4 
emission, % 

2018 2,39 1,99 17 
2017 2,38 1,95 18 
2005 2,47 2,07 16 
1990 2,40 2,32 3* 

*Dette estimat er behæftet med stor usikkerhed, dels fordi mængden af gylle leveret til 
biogasproduktion er begrænset, og dels fordi, at en stor andel af slagtesvin var på staldsystemer 
med ajle, som har et lavt VS indhold.  
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Tabel 5. Beregning baseret på emissionsopgørelse afleveret i 2019 for CH4 emission fra 
henholdsvis ubehandlet og biogas behandlet kvæg- og svinegylle. 

 Malkekvæggylle Ubehandlet gylle, kg 
CH4/ton gylle 

Biogasbehandlet gylle, 
kg CH4/ton gylle 

Reduktion i CH4 
emission, % 

2017 0,55 0,31 43 
2005 0,76 0,49 36 
1990 0,67 0,48 29 

 Slagtesvingylle Ubehandlet gylle, kg 
CH4/ton gylle 

Biogasbehandlet gylle, 
kg CH4/ton gylle 

Reduktion i CH4 
emission, % 

2017 2,41 1,94 20 
2005 2,49 2,14 14 
1990 2,39 2,41 -1* 

*Dette estimat er ikke retvisende, fordi beregningen viser øget emission ved biogasbehandling. Der 
er stor usikkerhed i beregningen, dels fordi mængden af gylle leveret til biogasproduktion er 
begrænset, og dels fordi en stor andel af slagtesvin er på staldsystemer med ajle, som har et lavt VS 
indhold.  

 

I opgørelsen beregnes metanemissionen for hver enkelt kombination af dyretype, staldtype 
og gødningstype, fordi emissionsfaktorerne afhænger af disse forhold. Når der skal regnes på 
reduktionen som følge af biogasbehandling af gyllen, har vi ikke information om hvilke 
staldtyper der i praksis levere gylle til biogasanlæg. Derfor er det beregningsmæssigt  
antaget, at gylle til biogasanlæg leveres fra det mest udbredte staldsystem, men for 1990 var 
det et staldsystem med ajle, som har en meget lav VS-værdi, hvilket påvirker beregningen 
uhensigtsmæssigt. 

Hvad angår estimaterne for kvæggylle, ses en betydeligt højere emission fra både ubehandlet 
og biogasbehandlet gylle i 2020-opgørelsen sammenlignet med 2019-opgørelsen, hvilket 
skyldes den beregningsmæssige korrektion, som har øget emissionen fra både stald og lager 
(jf. tabel 2). Variationen med hensyn til metanreduktion i 2019-opgørelsen er betydeligt 
større, 29-43 % for årene 1990, 2005 og 2017, end variationen i den seneste 2020-opgørelse 
som ligger på et niveau 39-40 % reduktion. Den større variation skal dels ses i lyset af 
justeringen for den gennemsnitlige opholdstid for gyllen i stalden (HRT), og dels af at VS 
beregnes på summen af både gylle og ajle.  

Konsekvensberegning for fremskrivningen 

Mængden af gylle leveret til biogasproduktion i 2030 er baseret på Energistyrelsens 
Energifremskrivning af energiproduktionen på biogasanlæg. Beregningen af mængden af 
gylle leveret til biogasproduktion er baseret på det gennemsnitlige forhold mellem 
energiproduktion og mængde gylle leveret til biogasproduktion, som blev registreret i årene 
2014-2018. I 2030 er det således antaget, at der leveres 15,3 mio. tons gylle til 
biogasproduktion, hvoraf 62 % antages at være kvæggylle og 38 % svinegylle, svarende til 
fordelingen i BIB-registeret for 2018. Dog bør det nævnes, at denne fordeling fremadrettet 
kan forskydes afhængigt af udviklingen i teknologien for driftsforhold i biogasanlæggene, 
men der er på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at vurdere om der fremover vil være en 
anderledes fordeling. Som tidligere nævnt er metanreduktionen beregnet på 
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husdyrkategorierne malkekvæg (stor race) og slagtesvin, og for begge disse kategorier 
betyder det, at 58 % af den samlede mængde gylle leveres til biogas.  

Tabel 6 viser metanemissionen per ton gylle i 2030. Der ses stort set samme 
reduktionspotentialer som angivet i den seneste historiske 2020-opgørelse, dvs. 38 % for 
kvæggylle (malkekvæg st. race) og 18 % for svinegylle (slagtesvin). Mængden af gylle leveret 
til biogas er ikke væsentligt anderledes i Basisfremskrivning 2020 (BF20) sammenlignet 
med Basisfremskrivning 2019 (BF19). Dog er der i beregningen til BF19 opdaget en reel fejl i 
databasens beregning af emissionen fra den bioforgassede gylle, som gør at emissionerne pr. 
ton gylle i BF19 ikke er sammenlignelige med BF20.  

 

Tabel 6. Beregning baseret på fremskrivningen 2020 for CH4-emission fra henholdsvis 
ubehandlet og biogasbehandlet kvæg- og svinegylle 

Malkekvægggylle Ubehandlet gylle, kg 
CH4/ton gylle 

Biogasbehandlet gylle, 
kg CH4/ton gylle 

Reduktion i CH4 
emission, % 

2030 1,37 0,78 43 

 Slagtesvinegylle Ubehandlet gylle, kg 
CH4/ton gylle 

Biogasbehandlet gylle, 
kg CH4/ton gylle 

Reduktion i CH4 
emission, % 

2030 2,28 1,87 18 
 

 

3 Perspektiver 
Det nye i den beregningsmetode, som nu anvendes til den danske opgørelse af 
metanemission fra gylle og afgasset biomasse, er at den daglige metanproduktion beregnes 
med parametre, som kan måles under praktiske forhold. Bestemmelsen af 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙′ kræver 
informationer om metanproduktionsrate, temperatur og total VS, som alle er lettilgængelige. 
Skal opgørelsen baseres på 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙, kræver det en metode til at estimere nedbrydeligheden af VS, 
som fortsat er under udvikling. 

Metodisk er der fortsat behov for væsentlige forbedringer af datagrundlaget, og for 
validering af metoder til bestemmelse af parametre og VS-sammensætning. I takt med, at det 
sker, vil metoden kunne anvendes på enkeltkilder, f.eks. lagre med ubehandlet gylle eller 
afgasset biomasse. Perspektivet er, at effekten af biogasbehandling på metanemission under 
opbevaring kan verificeres for det enkelte anlæg. Det kan både få værdi i forhold til opgørelse 
af klimaeffekter, og i forhold til optimering af behandlingsteknologier og procedurer. 
Eksempelvis kan den beregnede reduktion i metanemission for slagtesvinegylle (18%) blive 
større i det omfang nye staldsystemer tillader hyppigere udslusning og transport til 
biogasbehandling, idet den kortere HRT i stalden vil mindske metanemissionen herfra uden 
væsentligt at påvirke tabet fra lagring af den afgassede gylle. 
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