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Kommentarer i forbindelse med høring om forslag til BAT-blade fra 
Miljøstyrelsen. Bedst tilgængelige teknik til reducering af 
ammoniakfordampning og lugt 
 
I email af 25/3 2009 er Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus 
Universitet bedt af Miljøstyrelsen om eventuelle kommentarer til 6 nye 
reviderede BAT-blade. 
 
Nedenfor findes i Bilag 1 kommentarer fra seniorforsker Peter Sørensen til 
to af bladene og fra akademisk medarbejder Hans Benny Rom til de 
resterende fire blade. 
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Bilag 1 
 
Svovlsyrebehandling af kvæggylle 
Seniorforsker Peter Sørensen, Jordbrugsproduktion og Miljø, DJF 
 
Side 1: Drivhusgasser:  

”Der forventes som udgangspunkt en uændret emission af lattergas”. Der 
findes i dag ikke dokumentation for effekten af forsuring for emissionen af 
lattergas i marken (hverken en reduktion eller en forøgelse kan udelukkes). 

Side 1: ”Virkning på lager og mark”. + side 3 ”Helhedsvurdering af 
teknik”: 

Reduktionen i ammoniakfordampning er kun målt i forbindelse med 
slangeudlægning. Hvis der sammenlignes med nedfældning af gylle vil 
reduktionen muligvis være en anden.  

Der bør skelnes mellem 2 effekter af forsuring: 1) Forøget virkning af 
udbragt mængde N i gylle og 2) Forøget virkning som følge af et højere 
indhold af kvælstof i den forsurede gylle. Det er uklart om de 2 effekter er 
sammenregnet her. Ifølge tekst på side 3 (anden spalte) er de 10-15% øget 
N virkning en effekt af reduceret udbringningstab. 

Forøgelsen af kvælstofvirkning på 10-15% må dække over en 
gennemsnitlig effekt. Ved sammenligning med direkte nedfældning af 
gylle kan der ikke forventes nogen forøget kvælstofvirkning (Sørensen & 
Eriksen, 2009). Ved slangeudlægning på afgrøder er der opnået en øget N 
virkning svarende til 20-25% af total N i udbragt gylle N (Kai et al. 
2008;Sørensen & Eriksen, 2009). Det er relevant at lave denne skelnen, idet 
der er en afgørende forskel i effekten ved slangeudlægning og nedfældning 
af gylle. 

Side 2: 

Referencerne Petersen og Eriksen (2008) og Hansen (2008) findes ikke i 
referencelisten. 

Side 4:  

Der skal stå 2,2 kr/kg EKM. 
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Svovlsyrebehandling af gyllen i slagtesvinestalde 
Seniorforsker Peter Sørensen, Jordbrugsproduktion og Miljø, DJF 
 
Side 1: Drivhusgasser:  

”Der forventes som udgangspunkt en uændret emission af lattergas”. Der 
findes i dag ikke dokumentation for effekten af forsuring for emissionen af 
lattergas i marken (hverken en reduktion eller en forøgelse kan udelukkes). 

Side 1: ”Virkning på lager og mark”. + side 4 ”Helhedsvurdering af 
teknik”: 

Reduktionen i ammoniakfordampning er kun målt i forbindelse med 
slangeudlægning. Hvis der sammenlignes med nedfældning af gylle vil 
reduktionen muligvis være en anden.  

Der bør skelnes mellem 2 effekter af forsuring: 1) Forøget virkning af 
udbragt mængde N i gylle og 2) Forøget virkning som følge af et højere 
indhold af kvælstof i den forsurede gylle. Det er uklart om de 2 effekter er 
sammenregnet her. Ifølge tekst på side 4 er de 10-15% øget N virkning en 
effekt af reduceret udbringningstab. 

Forøgelsen af kvælstofvirkning på 10-15% må dække over en 
gennemsnitlig effekt. Ved sammenligning med direkte nedfældning af 
gylle kan der ikke forventes nogen forøget kvælstofvirkning (Sørensen & 
Eriksen, 2009). Ved slangeudlægning på afgrøder er der opnået en øget N 
virkning svarende til 20-25% af total N i udbragt gylle N (Kai et al. 
2008;Sørensen & Eriksen, 2009). Det er relevant at lave denne skelnen, idet 
der er en afgørende forskel i effekten ved slangeudlægning og nedfældning 
af gylle. 

Side 2: 

Det angives at lagertabet af ammoniak er reduceret med 50%. Det er for 
mig uklart hvor dokumentationen for denne reduktion kommer fra. 

Side 3: 

Referencerne Petersen og Eriksen (2008) og Hansen (2008) findes ikke i 
referencelisten. 

 

Reference 

Sørensen, P., Eriksen, J. 2009. Effects of slurry acidification with sulfuric 
acid combined with aeration on the turnover and plant availability of 
nitrogen. Agriculture, Ecosystems and Environment 131, 240-246. 
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Gyllekøling i svinestalde 
Akademisk medarbejder Hans Benny Rom, Institut for Jordbrugsteknik, DJF 
 

Vi finder ikke anledning til at foreslå større justeringer eller ændringer. Dog tages 
forbehold i forbindelse med udlægning af slanger i bunden af en gyllekanal, da 
kølingen ikke umiddelbart vil få direkte indflydelse på den friske urin, som lander 
på gylleoverfladen, hvorefter den synker/blander sig med resten af gyllen. 

Det kan nævnes, at hollandske erfaringer i stor udstrækning har vist problemer med 
kølelameller i overfladen og med de nugældende regler om strøelse/rodemateriale i 
staldene kan det forudses, at det vil give problemer med tilstopning. 

 
Luftrensning med syre  
Akademisk medarbejder Hans Benny Rom, Institut for Jordbrugsteknik, DJF 
 

Det baggrundsmateriale, som p.t. er til rådighed finder vi gennemarbejdet, både 
med erfaringer fra praksis og teoretiske beregninger ved hjælp af "StaldVent". Vi 
har derfor ingen kommentarer. 

 
Gødningstørring i skrabeægsstalde 
Beriget burægssystem med gødningsbånd og hyppig udmugning 
Akademisk medarbejder Hans Benny Rom, Institut for Jordbrugsteknik, DJF 

Da vi ikke har arbejdet med emissionsproblematikkerne i fjerkræstalde, har vi ikke 
mulighed for at bidrage med forskningsresultater, men vil dog anføre, at jo 
hurtigere gødningen fjernes fra stalden, jo lavere vil emissionen blive fra stalden.  

 


