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1. Baggrund 

Miljøministeriet har den 23. juni 2022 i en bestilling bedt AU om en fastsættelse af klimaeffekt for daglig 
udslusning for slagtesvin og søer hvor der muges ud med linespil. Klimaeffekten fastsættes pr. kg svinegylle 
på samme grundlag som i den tidligere bestilling ”Opdatering af klimaeffekter og potentialer af klimavir-
kemidler til anvendelse i landbrug” fra 18. august 2020.  

 

1.1 Indledning 

Linespilsanlæg er en staldteknologi til hyppig fjernelse af husdyrgødning fra gyllekanaler. I Figur 1 vises 
skitse af linespilsanlæg i en gyllekanal under staldgulvet. En skraber trækkes langs bunden af gyllekanalen 
frem mod en mindre tværgående opsamlingskanal for enden af gyllekanalen. Her udsluses gyllen via et 
rørsystem. I en parallel gyllekanal trækkes skraberen i den modsatte retning, men på grund af trækmeka-
nismen vippes skaberen, så den ikke skraber gyllen den forkerte vej. Skraberne trækkes af liner, som er 
koblet til motorer installeret for enden af gyllekanalerne. For at undgå slid og øge holdbarheden af skra-
berne og linerne, slutter skraberne ikke helt tæt til bunden. Derudover kan der forekomme et mindre overløb 
af gylle ude i siden af skraberen. Med linespilsanlæg i slagtesvinestalde og sostalde, skrabes der typisk 
dagligt eller flere gange om ugen, hvilket reducer gyllens opholdstid og mængden af restgylle efter skrab-
ning markant i forhold til både ugentlig udslusning og standard udslusning hver 5. uge. Linespilsanlæg 
håndterer også strøelse bedre i forhold til stalde med rørudslusning. Implementering af linespilsanlæg for-
ventes at reducere metanudledning fra gyllen i stalden signifikant. Formålet med dette notat er at estimere 
klimaeffekten af linespilsanlæg på metanudledning fra gylle i slagtesvinestalde og sostalde sammenlignet 
med tilsvarende stalde med gyllekummer og rørudslusning.  

 

 

Figur 1. Skitse af linespilsanlæg (Domino, 2022).  

2 Klimaeffekt af linespilsanlæg 
Til estimering af klimaeffekt af linespilsanlæg tages der udgangspunkt i en model, som blev udviklet i for-
bindelse med et tidligere notat fra 2021 om ”Effekt af hyppig udslusning af gylle på metanproduktion” 
(Adamsen et al., 2021). Denne model er baseret på Arrhenius-modellen (Petersen et al., 2016). Modellen 
prædikterer metanudledningen fra svinegylle som funktion af gyllens opholdstid, indhold af omsætteligt 
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organisk stof, gylleproduktion og temperatur. Restgyllen i gyllekummen efter udslusning blev indregnet i 
gyllens gennemsnitlige opholdstid (hydraulisk opholdstid, HRT). Selvom diegivende søer typisk er opstaldet 
i kassestier med separate gyllekummer, som ikke er kompatible med linespilsanlæg, forventes det dog, at 
nye farestalde dels vil være med løsgående søer, og dels vil have en størrelse, der muliggør rationel imple-
mentering af linespilsanlæg. Derfor laves der også modelestimater for søer i farestalde. 

Til forskel fra konventionelle udslusningssystemer vil gyllens opholdstid være væsentligt kortere i stalde med 
linespilsanlæg, da gyllekanalerne kan skrabes med den ønskede frekvens. Skrabehyppigheden antages 
at være dagligt i modelestimaterne. Gyllestanden efter skrabning antages at være 1 cm, da skraberne af 
hensyn til slitage ikke slutter helt tæt til kummegulvet. For alle modelestimater er det endvidere antaget, at 
gyllen er homogen og jævnt fordelt i kummearealet. I Tabel 1 findes oversigt for de staldsystemer der reg-
nes på samt relevante input parametre til modellen.         

Tabel 1. Gylleproduktion, kummeareal i procent af stiplads, udbredelse af staldtypen i 2020, udslusningsinterval, gylle-
højde før og efter skrabning med linespilsanlæg og beregnet hydraulisk opholdstid (HRT) for smågrise, slagtesvin og 
søer. Referencerne er stier med gyllekummer og rørudslusning, som er vist i første række under hver staldtype. 

1Slagtesvinestalde med et produktionsareal på 0,65 m2 per stiplads og en produktionstid på 84 dage.  
2Kassestier med et produktionsareal på 4,9 m2 per stiplads. Kummer antages at være dimensioneret til 
linespilsanlæg. 
3Drægtighedsstald med et produktionsareal på ca. 2,1 m2 per so. 
4Gyllehøjde efter traditionel udslusning og skrabning med linespilsanlæg anslåes til hhv. 3 og 1 cm. 
5HRT: Hydraulic Retention Time, gyllens gennemsnitslige alder.  
 

Ved estimering af klimaeffekt sammenlignes med en referencestald med gylle og rørudslusning, hvor der 
som udgangspunkt udsluses, når gyllehøjden er 35 cm. I tilfælde hvor produktionscyklus afsluttes før en 
gyllehøjde på 35 cm, bruges gyllehøjde i slutningen af produktionscyklus som reference-situation. Dette er 
gældende for farestalde. Gyllehøjden i referencestalden efter udslusning antages at være 3 cm. For lager-
delen antages det, at lageret tømmes i april og gradvis fyldes op indtil næste tømning det efterfølgende år. 
Gylletemperaturen beregnes i månedlige intervaller baseret på lufttemperaturen. I Tabel 2 vises estimeret 
metanudledning og afledt klimaeffekt i form af reduceret metanudledning.   

Dyretype Staldtype  Gylle-
pro-
duk-
tion, 
cm/dag 

Kumme-
areal, % 

Udbredelse 
i følge DCE 
2018,  
%  

Udslus-
nings-
inter-
val/skrabe-
interval, 
dage 

Gylle-
højde 
ved 
udslus-
ning, 
cm 

Gylle- 
højde  
efter 
udslus-
ning/ 
skrabning4, 
cm 

Bereg-
net 
HRT, 
stald5, 
dage 

Slagte-
svin1 

Drænet gulv & spalter  
(33/67) 

1,09 100 48,5 29 34,6 3 17,3 
1 2,1 1 1,4 

Delvis spaltegulv,  
25-49% fast gulv 

1,46 75 38,7 22 35,0 3 13,1 
1 2,4 1 1,2 

Diegivende 
søer2 

Farestald, kassestier,  
fuldspaltegulv 

0,34 100 16,1 41 16,9 3 29,3 
1 1,3 1 3,5 

Farestald, kassestier,  
delvis spaltegulv 

0,68 50 83,9 41 30,8 3 24,9 
1 1,7 1 2,0 

Gold-
/drægtige 
søer3 

Løbe- og 
drægtighedsstald,  
delvis spaltegulv 

1,05 39 91,9 30 35,2 3 17,8 
1 2,1 1 1,4 
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Tabel 2. Metanudledning, og klimaeffekt i form af metanreduktion på stald, lager og totalt set (stald + lager).  

1Slagtesvinestalde med et produktionsareal på 0,65 m2 per stiplads og en produktionstid på 84 dage.  
2Kassestier med et produktionsareal på 4,9 m2 per stiplads. Kummer antages at være dimensioneret til 
linespilsanlæg. 
3Drægtighedsstald med et produktionsareal på ca. 2,1 m2 per so. 
4For linespil bruges skrabe interval på 1 dag og en restgyllehøjde på 1 cm, se Tabel 1. 
 

I staldene opnås en metanreduktion på ca. 90% fra gyllen, på nær i farestalde med fuldspaltegulv, hvor 
metanreduktionen er 85%. Den øgede metanudledning fra udendørslagre skyldes, at det organiske stof, 
der ikke omsættes i stalden, delvist omsættes i lageret i stedet for. På trods af den øgede metanudledning 
fra lageret opnås der en netto-metanreduktion, hvis både stald- og lager-udledning tages i betragtning. 
Vægtes de forskellige staldtyper i forhold til udbredelse (jf. Tabel 1), kan en gennemsnitlig metanreduktion 
fra stald og lager estimeres til 24% for slagtesvin, 32% for søer i farestalde og 27% for søer i løbe-og dræg-
tighedsstalde med delvis spaltegulv. I forbindelse med daglig udslusning med linespilsanlæg, vil det dog 
være oplagt at kombinere med andre nedstrøms-klimateknologier, f.eks. lagerforsuring eller bioforgasning, 
hvorved den samlede klimaeffekt kan øges. Eksempler på kædeberegninger for hyppig udslusning kom-
bineret med bioforgasning kan f.eks. findes i Adamsen et al., 2021. 

3 Usikkerheder forbundet med estimater 
Der er tidligere foretaget målinger på metanudledning i danske drægtighedsstalde, tre med standard 
rørudslusning og tre med linespilsanlæg (Holm et al., 2019). Staldene dækkede over besætninger med 
både tør-og vådfoder, samt varierende stipladsarealer per dyr. Emissionsmålingerne blev foretaget over 6 
perioder jævnt fordelt over året. Effekten af linespilsanlæg for de testede stalde var gennemsnitligt 90,5% 
fra gyllen i stalden (62,8 – 99,9%, KI 95). Den ene stald med linespilsanlæg var dog med kun tre ugentlige 
skrab. Den målte klimaeffekt er i overensstemmelse med Tabel 2. Det skal tilføjes, at målingerne blev fore-
taget med fotoakustisk spektroskopi, en målemetode hvor interferens fra vanddamp og flygtige stoffer er 
blevet påvist og kan være problematisk for korrekte metanmålinger (Adamsen, 2018; Liu et al., 2020). I en 
enkelt slagtesvinestald er der målt en lignende metanreduktion, men der mangler flere målinger til at sige 
noget statistisk om dette. I et nyt projekt (HYPUD) skal dette undersøges nærmere.  

I de modelestimater der er anvendt i nærværende notat, bruges laboratoriemålinger, som er foretaget over 
kort tid (1-2 dage) (Elsgaard et al., 2016) til at tilpasse modellen og prædiktere metanudledning fra gylle i 
stalde og lagre, hvor opholdstiden kan være mange måneder. Specielt for udledninger fra lageret, hvor der 
er lang opholdstid, kan estimaterne være behæftet med væsentlig usikkerhed og tallene i Tabel 2 skal ses 

Dyretype Staldtype  System4 CH4-udledning (kg/t gylle) CH4-reduktion (%) 
Stald Lager Total Stald Lager Total 

Slagte-
svin1 

Drænet gulv & 
spalter  
(33/67) 

Standard udslusning 1,66 2,16 3,82    

Linespil 0,16 2,65 2,81 90,5 -22,7 26,4 

Delvis spaltegulv,  
25-49% fast gulv 

Standard udslusning 1,31 2,28 3,59    
Linespil 0,13 2,66 2,80 89,8 -16,9 22,0 

Diegiven
de søer2 

Farestald, 
kassestier,  
fuldspaltegulv 

Standard udslusning 2,17 1,61 3,78    

Linespil 0,32 2,21 2,54 85,1 -37,5 32,9 

Farestald, 
kassestier,  
delvis spaltegulv 

Standard udslusning 1,92 1,69 3,61    

Linespil 0,19 2,26 2,45 90,2 -33,4 32,2 

Gold-/-
drægtige 
søer3 

Løbe- og 
drægtighedsstald,  
delvis spaltegulv 

Standard udslusning 1,84 2,32 4,16    

Linespil 0,17 2,87 3,04 90,6 -23,5 27,0 
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i lyset deraf. Der er fortsat stor usikkerhed omkring en af de styrende modelparametre, LnA (for stalde) og 
særligt LnA’ for udendørs lagre. LnA’ knytter sig til total organisk materiale (VStot) ude i lageret, og usikker-
heden på denne belyses i igangværende projekter (Petersen and Gyldenkærne, 2020). Få datasæt ligger 
til grund for gylletemperaturen i stalde og lagre, hvor højere staldtemperatur vil betyde, at netto klimaef-
fekten af linespil bliver større, da en relativt mindre andel metan da vil komme fra lageret. Omvendt vil 
højere lagertemperaturer minimere netto klimaeffekten af linespilsanlæg. Organisk materiale opdeles i 
stalden i let og svært nedbrydelig organisk materiale (VSd og VSnd) og forholdet mellem de to størrelser kan 
variere væsentligt i svinegylle afhængigt af fodersammensætning og målemetode. I den benyttede model 
antages det, at 70% af VStot er VSd i udskilt gylle. Denne antagelse er bl.a. baseret på bioforgasningspoten-
tialer målt ved 38 °C, men der er usikkerhed om, hvorvidt nedbrydelighed ved 38 °C kan sidestilles med 
nedbrydelighed ved lavere temperaturer som i stalde og lagre. Endeligt vides det ikke, hvor stor effekten af 
restgylle er i gyllekummerne, der kan pode frisk gylle med metanogener (mikroorganismer som danner 
metan) og fremskynde metanproduktionen. For søer i farestalde med delvist spaltegulv er kummearealet i 
nærværende estimater sat til 50% af stipladsarealet, men det skønnes, at arealet i praksis kan være højere, 
hvilket reducerer den estimerede effekt i stalden med nogle procentpoint, dog ikke lavere end en effekt på 
85% metanreduktion. Til sammen vil disse parametre kunne påvirke klimaeffekten af linespilsanlæg bety-
deligt, og ikke mindst de absolutte metanudledninger fra både stald og lager, samt den relative fordeling 
af metanudledning fra de to kilder.   
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