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Forord 
Det er en af de grundlæggende betingelser for at opnå miljøgodkendelse, at ansøgninger om etab-

lering eller udvidelse af husdyrbrug med en ammoniakemission, der overstiger 750 kg NH3-N per år, 

har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse ammoniakforureningen 

ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).  

 

Formålet med dette projekt har været at opdatere det faglige grundlag for en efterfølgende politisk 

fastsættelse af grænseværdier for ammoniakemission (BAT-krav), der anvendes ved miljøgodken-

delse af husdyrbrug. 

 

Projektet er gennemført som et samarbejde mellem Aarhus universitet (AU) og Københavns Univer-

sitet (KU). Seniorrådgiver Peter Kai, Institut for Bio- og Kemiteknologi, AU har været projektleder i 

forhold til den tekniske og miljømæssige beskrivelse af effekter af stalde og teknologier, mens lektor 

Brian H. Jacobsen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU, har været projektleder for de 

økonomiske analyser.   

 

Som led i projektet har AU og KU udarbejdet en serie notater, der omfatter nærmere definerede 

driftssystemer og teknologier indenfor driftsgrenene grise, kvæg, fjerkræ og mink: 

 

Driftssystembeskrivelser er notater, der beskriver den typiske indretning og drift af specifikke stald- 

og stityper til bestemte dyregrupper og de dermed forbundne emissioner af ammoniak, lugt og driv-

husgasser samt de vigtigste ressourceforbrug, der knytter sig til produktionen. Notaterne er udarbej-

det af AU. Driftssystembeskrivelserne indeholder med få undtagelser økonomiske nøgletal, som er 

udtræk fra økonomi-notater udarbejdet af KU.  

 

Teknologibeskrivelser er notater, der beskriver specifikke typer af teknologier og deres miljøeffekt, 

når de anvendes i specifikke stald-/stityper og de dermed forbundne ressourceforbrug og emissio-

ner af ammoniak og lugt. Teknologibeskrivelsernes tekniske og miljømæssige del er udarbejdet af 

AU, mens de økonomiske nøgletal er udtræk fra økonomi-notater udarbejdet af KU. 

 

Økonomiske udrednings- og dokumentationsnotater beskriver dels forudsætningerne for økonomi-

ske analyser af virkemidler til reduktion af ammoniakemissionen i husdyrproduktionen samt de øko-

nomiske konsekvenser forbundet med anvendelse af stalde og teknologier. Disse er udarbejdet og 

publiceret af KU. 

 

Som opsummering er der for hver driftsgren (for grise opdelt på produktionstype) udarbejdet et re-

sumé- og analysenotat, der sammenholder miljømæssige og økonomiske effekter ved anvendelsen 

af stalde og teknologi, herunder i diverse kombinationer og som funktion af husdyrholdets størrelse.  
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Svovlsyreforsuring af gylle i kvægstalde 
   

Resumé 

Emission af ammoniak fra stald | 
Der er ved en undersøgelse fundet en reduktion på 33 % sammenlignet 

med referencesystemet uden gylleforsuring. 

Emission af lugt fra stald | 
Svovlsyrebehandling af gylle har ikke nogen dokumenteret effekt på 

lugtemissionen fra stalden. 

Emission af støv fra stald | Dette er ikke undersøgt, men forventes uændret. 

Emission af drivhusgasser fra 

stald 
| Der forventes en lavere metanemission fra stald. 

Energiforbrug | Teknikken er forbundet med et højere energiforbrug end referencen. 

Affald og spildevand | Teknikken giver ikke anledning til udledning af affald og spildevand. 

Miljøfremmede stoffer | 
Koncentreret svovlsyre og jordbrugskalk kan, afhængig af 

produktkvalitet, indeholde tungmetaller. 

Virkning på lager og mark | 

Ammoniakemissionen under lagring og udbringning er lavere end fra 

ubehandlet gylle. Det øgede kvælstofindhold og svovl i forsuret gylle 

kan erstatte en tilsvarende mængde kvælstof og svovl i 

handelsgødning. Ved normal mængde udbragt gylle per ha overstiger 

den tilførte mængde svovl med forsuret gylle planternes optagelse af 

svovl. 

Driftssikkerhed | Teknikken er driftssikker. 

Merinvestering | 

Investeringen i forsuringsanlæg er opgjort til ca. 1 mio. kr. for en 

besætning med 50 årskøer og ca. 2 mio. kr. for en besætning med 1000 

køer (ekskl. opdræt). 

Driftsomkostninger | 
De samlede driftsomkostninger er opgjort til 357 til 2.070 kr. per årsko. 

De største besætninger har de laveste omkostninger. 

Omkostningseffektivitet | 
Omkostningerne er beregnet til 117 – 676 kr. per kg NH3-N. De mindste 

besætninger har de højeste omkostninger. 

Referencesystem | 
Sengebåsestalde med spaltegulv og gyllekanal (ringkanal eller 

bagskyl). 
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Definitioner 
 

• Driftssystem: beskrivelse af en produktionsform omfattende identifikation af dyrekategori, opstaldnings-

forhold, inklusiv stald- og stiudformning og drift. 

• Emission: direkte eller indirekte udledning til luft, vand eller jord af stoffer, rystelser, varme eller støj fra 

punktkilder eller diffuse kilder på husdyrbrug, husdyranlæg, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg 

eller arealer, der modtager gødning (Husdyrbrugloven, 2019). 

• Gylle: en pumpbar blanding af fæces, urin, vand og strøelse. Gylle opsamles normalt i gyllekanaler under 

det gulvareal som er udformet med spalteåbninger. Den beregnede opholdstid for gyllen inde i stalden 

afhænger af staldens udformning og hyppighed af tømningen af gyllekanalerne til et eksternt lager. 

• Gyllekumme / gyllekanal: Spaltegulv og drænet gulv lægges oven på en gyllekumme eller gyllekanal, 

som opsamler og lagrer gyllen, inden den pumpes til en gylletank eller transporteres til biogasanlæg. 

• Gødning: staldgødning fra kvægstalde er en blanding af fæces, urin og strøelse.  

• Kalv: kvæg fra fødsel til seks måneder.  

• Ko: hundyr som har kælvet sin første kalv. 

• Kvie: hundyr på 6 måneder eller derover, som endnu ikke har kælvet sin første kalv. Første kælvning sker 

typisk, når hun er ca. 2 år gammel og samtidig begynder hun at give mælk.  

• Malkekvæg: kvæg, der holdes med henblik på malkeproduktion. 

• Omrørebrønd: Pumpebrønd med to kamre adskilt af en væg, hvori sidder en røreværkspumpe. 

Omrørebrønden er forbundet med gyllekanalerne i stalden. Ved aktivering af røreværkspumpen, pumpes 

gyllen under kraftig opblanding fra det ene til det andet kammer, hvorved den derved opståede 

højdeforskel i gyllen mellem de to kamre får gyllen til at bevæge sig gennem ringkanalsystemet. 

• Produktionsareal: det areal i fast placerede husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har 

mulighed for at afsætte gødning, og som dyrene ikke kun har kortvarig adgang til 

(Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, 2021).  

• Race, lille: racer og krydsninger heraf, der som fuldt udvokset har en gennemsnitsvægt på mindre end 

550 kg (Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af kvæg, 2020). Et eksempel er 

Dansk Jersey. 

• Race, stor: racer og krydsninger heraf, der som fuldt udvokset har en gennemsnitsvægt på 550 kg eller 

derover (Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af kvæg, 2020), hvor eksempler 

er Dansk Holstein (sortbrogede malkekøer) som udgør ca. 70 % af danske malkekøer eller Rød Dansk 

Malkerace. 

• Ringkanal/-system: Gyllekanaler, der er sammenbyggede med tværkanaler og står i forbindelse med en 

ekstern omrørebrønd. Ved aktivering af omrørebrøndens røreværkspumpe sættes gyllen i hele stalden i 

bevægelse. 

• Sengebåse: Individuelle hvilepladser adskilt af skillebøjler eller lignende.  

• Sengebåsestald/Sengestald: en fælles betegnelse for løsdriftsstalde, hvor dyrene kan bevæge sig frit og 

hvor dyrenes hvileareal er opdelt i sengebåse. Sengebåsene er typisk arrangeret i enkelt- eller 

dobbeltrækker af sengebåse. Gangarealet fungerer som trafik-, gøde-, motions- og anden opholdsareal. 

Gangarealet kan være indrettet med spaltegulv, fast drænet gulv eller fast gulv. Gødningen håndteres 

som gylle. 

• Spaltegulv: gulv udført med spalteåbninger, der tillader dræning af ekskrementer og urin til en 

underliggende gyllekumme.  
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Beskrivelse 
Tilsætning af syre til gylle bevirker, at gyllens pH-værdi falder, hvorved gyllens indhold af 

ammonialsk kvælstof i stigende omfang omdannes til ammonium (NH4
+). Sidstnævnte er en positivt 

ladet ion som let opløses i vand, hvorimod ammoniak er en gas med lav opløselighed i vand og som 

derved let fordamper. 

 

Der findes pt. to fabrikater af forsuringsanlæg i danske kvægstalde, henholdsvis ”JH forsuring NH4+” 

og INFARMs ”NH4+ Staldforsuring”, der begges ejes af JH Agro A/S. INFARM-anlæg markedsføres 

ikke længere, men eksisterende anlæg serviceres af JH Agro A/S. De to fabrikater fungerer principielt 

ens, hvorfor de tillægges samme miljøeffekt. 

 

Svovlsyrebehandling af gyllen i kvægstalde kan benyttes i sengebåsestalde med spaltegulv med 

ringkanalsystem (Landbrugets byggeblad nr. 103.05-05, 2004). Anlægget er integreret med staldens 

ringkanalsystem og består af følgende hovedkomponenter: mixerbrønd integreret i staldens 

omrørebrønd, syrebeholder, pH-loggere samt en styrings-enhed (Figur 1). 

 
Figur 1. Principskitse af JH forsuring NH4+ (kvæg) fra JH Agro A/S. Kilde: Illustration: JH Agro A/S. 
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Syretilsætningen foregår på følgende måde: 

 

1. pH elektroderne, som er placeret i omrørerbrønden, renses med vand. pH i gyllen registreres.  

2. Omrøring af gyllen i stalden påbegyndes. 

3. Efter 10-20 minutters omrøring tilsættes løbende syre fra syretanken til gyllen. Mængden af 

syre, som tilsættes, er afhængig af den forrige dags pH-niveau.  

4. pH i gyllen registreres (målværdi: 5,5). 

5. Omrøringen stopper efter 30-60 minutter og pH måles automatisk i omrørertanken efter ca. 

10 minutters stilstand i gyllen.  

 

Ved normal drift behandles al gylle i ringkanalsystemet typisk én gang dagligt. Overpumpning af 

gylle til gylletank foregår automatisk på baggrund af signal fra niveauføler. 

 

Management 
Gylleforsuringsanlæg leveres som turnkey-anlæg. Efter indkøring fungerer anlægget automatisk og 

kræver kun minimal overvågning og service. 

 

Arbejdsmiljø 

Teknikken medvirker til en reduktion i ammoniak- og svovlbrintekoncentrationerne i staldrummet 

med forbedret arbejdsmiljø til følge.  

 

Arbejdssikkerheden i forbindelse med svovlsyretilsætning er særdeles vigtig. Dette skyldes, at der er 

fare for ætsning og svovlbrinteudvikling ved håndtering af svovlsyre. Der skal foreligge en 

leverandørbrugsanvisning samt en arbejdspladsbrugsanvisning til anlægget. Mere information kan 

findes på Arbejdstilsynets hjemmeside (www.at.dk). 

 

Med baggrund i eksempler fra praksis skal man efter ibrugtagning være opmærksom på risiko for 

dannelse og udslip af svovlbrinte, specielt hvor anlægget kobles til eksisterende og uigennem-

skuelige rørføringer. 

 

Ved opstart af anlægget i allerede ibrugtagne stalde samt efter længere tids driftsstop er der risiko 

for fordampning af svovlbrinte, hvorved der kan opstå sundhedsskadelige og endog livstruende 

svovlbrintekoncentrationer i staldluften.  

 

Ammoniakemission 
En dansk undersøgelse har vist, at daglig svovlsyrebehandling af gyllen i to sengebåsestalde med 

spaltegulv og ringkanalsystem til malkekvæg reducerede ammoniakemissionen med 33% i forhold 

til ubehandlet kvæggylle (Kasper et al., 2022). ”JH forsuring NH4+ til kvæg” og ”NH4+ Staldforsuring” 

er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste med denne miljøeffekt. 

 

Tabel 1 viser værdier for ammoniakemission for sengebåsestalde med spaltegulv og gyllekanal 

(ringkanal eller bagskyl) hhv. uden forsuring (reference), med svovlsyreforsuring af gyllen samt den 

absolutte reduktion i ammoniakemission som følge af svovlsyreforsuring af gyllen. 

 

http://www.at.dk/
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Tabel 1. Ammoniakemission fra sengebåsestalde med spaltegulv og ringkanalsystem hhv. uden og med 

forsuring af gylle samt reduktion i ammoniakemissionen med forsuring (kg NH3-N/år per m2 produktionsareal). 

 Uden forsuring Med forsuring Reduktion 

Malkekøer, kvier og stude 1,16 0,78 0,38 

Ammekøer og slagtekalve (over 

6 mdr.) 

0,91 0,61 0,30 

 

Lugtemission 
Der er ikke rapporteret om lugtmålinger i kvægstalde til afklaring af en eventuel lugtmæssig effekt 

af gylleforsuring.  

 

Der er gennemført olfaktometriske lugtmålinger i forbindelse med tre forsøg af gylleforsuring i 

slagtesvinestalde (Pedersen, 2004, 2007; Holm & Jonassen, 2018).  Forsøgene påviste ingen statistisk 

sikker lugtmæssig effekt af gylleforsuring alene, mens gylleforsuring kombineret med mekanisk 

separering af gyllen i to slagtesvinestalde ved anvendelse af et SmellFighter-anlæg (JH Agro A/S), 

reducerede lugtemissionen med i gennemsnit 51%. En evt. effekt på samme niveau kan næppe 

opnås i kvægstalde, hvor fordampning af lugtstoffer fra foderet vurderes at bidrage til en betydelig 

del af lugtemissionen fra kvægstalde. 

 

Støvemission 
Der er ikke fundet dokumentation. Svovlsyreforsuring af gylle vurderes ikke at have betydning for 

produktionen og emissionen af støv fra stalde. 

 

Drivhusgasemission 
Teknikken reducerer emissionen af metan på grund af hæmning af mikrobielle nedbrydnings-

processer i gyllen (Ottosen et al., 2009). 

 

Ved en undersøgelse i to sengebåsestalde med spaltegulv og ringkanal blev der i gennemsnit målt 

16% lavere metanemission i perioder med forsuring sammenlignet med perioder uden (Kasper et 

al,. 2022). Effekten af gylleforsuring på metanemissionen fra stalde vanskeliggøres af, at 

drøvtyggeres fordøjelsessystem bidrager med hovedparten af metanemissionen fra stalden, hvilket 

gør det vanskeligt at fastlægge den specifikke effekt af gylleforsuring i stalden. 

 

Et laboratorieforsøg som simulerede daglig tilførsel af frisk fæces og urin fra køer til forsuret kvæg-

gylle samt daglig forsuring af gyllen under omrøring viste, at metanemissionen fra gyllen blev 

reduceret 89% i løbet af forsøgsperioden på ca. to uger (Fuchs et al., 2021). 

 

Pilotskala lagringsforsøg har påvist reduktion i metanemissionen fra svovlsyrebehandlet kvæggylle 

på mellem 63 og 91% sammenlignet med ubehandlet kvæggylle (Petersen og Eriksen, 2008; 

Hansen, 2008; Petersen et al, 2012; Misselbrook et al., 2016; Sommer et al., 2017).  

 

Det kan konkluderes, at svovlsyreforsuring har stor effekt på metanproduktionen under lagring, men 

forsøgene giver imidlertid ikke grundlag for at præcisere effekten af gylleforsuring under  lagring i 

stalden. 
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Der er ikke fundet belæg for, at gylleforsuring påvirker emissionen af lattergas efter udbringning 

(Jensen, 2015). Ifølge det internationale klimapanels metodik forventes der ingen nettoeffekt af 

gylleforsuring på lattergasemissionen. Ved substitution af kvælstof i handelsgødning med sparet 

ammoniakfordampning i markens gødningsplan kan der forventes en lavere indirekte 

lattergasemission (IPCC, 2006). 

 

Ressourceforbrug 

Arbejdstidsforbrug 

Der er ikke fundet dokumentation for merarbejdsforbrug ved gylleforsuring i kvægstalde. Teknikken 

forventes ikke at medføre et væsentligt øget arbejdsforbrug ud over almindeligt tilsyn med 

anlægget.  

 

Elforbrug 

Der foreligger ingen uafhængige målinger af elforbruget ved gylleforsuring på kvægejendomme. 

Elforbruget omfatter forsuringsanlæggets elektriske komponenter (PLC-styring og syrepumpe), idet 

elforbruget til omrøring af gylle ikke vurderes at være væsentligt større end for referencen (daglig 

rundskyl). Der er skønnet et merenergiforbrug på ca. 1 kWh per m3 kvæggylle (Lars Forsbæk, JH Agro 

A/S, personlig meddelelse). Dette er uændret i forhold til 3. udgave af denne teknologibeskrivelse 

(MST, 2011). 

 

Tabel 2. Skønnet elforbrug (kWh) ved svovlsyreforsuring i sengebåsestalde til malkekvæg. 

 Per årsdyr Per år per m2 

produktionsareal 

Malkekøer, tung race 29,1 3,6 

Malkekøer, Jersey 23,6 3,6 

Kvier/stude (6 mdr.-kælvn./ slagtning), tung race 5,8 1,5 

Kvier/stude (6 mdr.-kælvn./ slagtning), Jersey 4,1 1,4 

Forudsætninger: 

Malkekøer, tung race: 29,1 m3/årsko; 7,99 m2 produktionsareal per koplads. 

Malkekøer, Jersey: 23,6 m3/årsko; 6,61 m2 produktionsareal per koplads. 

Kvier/stude (6 mdr.-kælvn./slagtning), tung race: 5,8 m3/årsdyr; 3,82 m2 produktionsareal per kvieplads. 

Kvier/stude (6 mdr.-kælvn./slagtning), Jersey: 4,1 m3/årsdyr; 2,99 m2 produktionsareal per kvieplads. 

 

Syreforbrug 

Der foreligger kun målinger af syreforbruget fra en enkelt undersøgelse gennemført i fire 

malkekvægsbesætninger over et år (Andersen, 2013). Ved undersøgelsen blev syreforbruget opgjort 

til i gennemsnit 5,7 kg konc. svovlsyre per m3 gylle (std. afv. 0,4 kg/m3 gylle; n=4).  

Tabel 3 viser en oversigt over det forventede syreforbrug i sengesbåsestalde til malkekvæg baseret 

på producerede gyllemængder jf. normtal for husdyrgødning 2021-22 (Børsting og Helwing, 2021) 

korrigeret for nedbør. 

 

Tabel 3. Forventet forbrug af konc. svovlsyre ved svovlsyreforsuring i sengebåsestalde til malkekvæg. 

 Forventet syreforbrug (kg) 

 Per årsdyr Per år per m2 produktionsareal 

Malkekøer, tung race 166 20,7 

Malkekøer, Jersey 134 20,4 
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Kvier/stude (6 mdr.-kælvn./ 

slagtning), tung race 

33,0 8,6 

Kvier/stude (6 mdr.-kælvn./ 

slagtning), Jersey 

23,8 8,0 

Forudsætninger: 5,7 kg konc. svovlsyre per m3 gylle. Specifikke gyllevolumener og produktionsarealer: se Tabel 2. 

 

Virkning på lager og under udbringning af husdyrgødning 
Ammoniakemissionen fra forsuring kvæggylle er lavere under lagring og udbringning sammenlignet 

med ubehandlet gylle.  

 

Effekten af svovlsyreforsuring af kvæggylle på ammoniakemissionen fra kvæggylle under lagring er 

sidestilles med naturligt flydelag (tæt overdækning) (Miljøstyrelsens teknologiliste, hjemmeside 

tilgået 21-01-2022). 

 

Pilotskala lager-forsøg har vist, at reduktion i ammoniakemissionen på hhv. 75% (ca. 68 dage) 

(Misselbrook et al., 2016) og 62% (47 dage) (Sommer et al., 2017) ved anvendelse af 

”engangsforsuret” kvæggylle. Petersen et al. (2014) målte ca. 95% lavere ammoniakemission over 

tre måneder ved et pilotskala lager-forsøg ved anvendelse af staldforsuret gylle. Det er uvist, i hvilket 

omfang forsuringsmetoden (engangsforsurig kontra staldforsuring) har betydning for reduktionen. I 

begge tilfælde observeredes en stigning i gyllens pH-værdi over tid, men til syneladende ikke helt 

så udtalt for den staldforsurede kvæggylle. 

 

Den ammoniakreducerende effekt af staldforsuret kvæggylle ved udbringning er beregnet til 30-

57% afhængig af bl.a. tidspunktet for udbringning (Hafner et al., 2021).  

 

Det forøgede kvælstofindhold i gyllen som følge af lavere tab under lagring og udbringning kan 

substituere kvælstof i mineralsk handelsgødning. 

 

Anvendelse af svovlsyre i gylle medfører øget tilførsel af svovl (sulfat) til marker ved udbringning, ofte 

ud over hvad, der umiddelbart kan udnyttes af afgrøderne (Eriksen, 2006).  

 

Ved udbringning af forsuret gylle i marken stiger behovet for kalkning. Kalkbehovet afhænger af 

flere forhold og er derfor usikker, men vurderes at udgøre i størrelsesordenen 1,0-1,8 kg 

calciumkarbonat (CaCO3) per liter konc. svovlsyre (Jensen et al., 2018). 

 

Miljøfremmede stoffer 
Afhængig af produktkvaliteten kan tungmetaller i den anvendte syre medføre udledning af 

tungmetaller på marker ved udbringning af forsuret gylle. Samtidig udledes der tungmetaller til 

marker med det øgede forbrug af jordbrugskalk, der er en følge af anvendelse af forsuret gylle 

(Hansen og Knudsen, 2017). 

 

Driftssikkerhed 
Teknikken vurderes at være driftssikker. Svovlsyretilsætning kan have negative konsekvenser for 

holdbarheden ved nogle typer af beton på grund af dannelse af gips (calciumsulfat). 

https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoeteknologi-og-bat/teknologilisten/gaa-til-teknologilisten/staldindretning/
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Anbefalingerne for valg af beton bør derfor følges, jf. Landbrugets Byggeblad nr. 102.17.19 – 

"Vejledning i valg af betonkvalitet i forbindelse med forsuring af gylle" (2003).  

 

Der kan være risiko for øget bundfald i kanaler ved brug af gylleforsuring. 

 

Etablering i eksisterende stalde 
Teknikken kan eftermonteres i de fleste sengebåsestalde med ringkanalsystem, såfremt betonen i 

gyllekanaler mv. er af tilstrækkelig god kvalitet. Gylleforsuring kan ikke anvendes i stalde med 

dybstrøelse eller mekanisk udmugning. 

 

Økologi 
Teknikken er ikke godkendt til økologi, da der bruges svovlsyre. 

 

Udbredelse af teknikken 
Der er solgt 74 forsuringsanlæg til brug i malkekvægstalde i Danmark svarende til i alt ca. 30.000 

årskøer med opdræt, heraf er dog kun ca. halvdelen i drift. Som årsager til at indstille driften af 

forsuringsanlægget angives ”leverer til biogasanlæg”, ”overgang til økologisk drift” eller ”andre 

årsager” (Kilde: JH Agro A/S).  

 

Økonomi 
Følgende oversigt over økonomien ved svovlsyreforsuring er uddrag fra Callesen og Jacobsen 

(2022) og Jacobsen (2022). 

 

Investering 

Etableringsomkostningen til forsuring er i denne analyse baseret på tal fra Danmarks eneste 

leverandør af forsuringsanlæg, JH Agro A/S. Ud fra modtagne data er det beregnet, at investeringen 

for de mindste anlæg for 50 årskøer udgør 1,0 mio. kr., mens investeringen ved 1.000 køer udgør 1,91 

mio. kr. 

 

Driftsøkonomi 

De løbende omkostninger omfatter vedligehold, syreforbrug, elforbrug og kalkning samt besparelser 

på svovlforbruget og kvælstof (N) (Tabel 4). Dertil kommer forrentning og afskrivning af anlægget. 

Det antages, at der anvendes 5,7 kg syre per ton gylle, levetiden for anlægget er sat til 15 år, og der 

er anvendt en rente på 2%. Ammoniakreduktionen er, som angivet ovenfor, sat til 33%. De samlede 

omkostninger er opgjort i intervallet 357 til 2.070 kr. per årsko svarende til 45 til 259 kr. per m2 

produktionsareal. 

 

Tabel 4. Årlige driftsomkostninger ved forsuring i kvægstald med ringkanal 

Årskøer  50 250 500 1.000 

Værdi af sparet N (7,61 kr. per kg N) -1.164 -5.822 -11.643 -23.287 

Værdi af sparet svovl, kr. (2,55 kr per kg svovl) -1.696 -8.479 -16.958 -33.915 

Øget behov for kalkning, kr. (0,4 kr per liter 

svovlsyre) 
1.811 9.055 18.109 36.218 
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El forbrug, kr. 1.212 6.061 12.122 24.244 

Syreforbrug, kr. 7.871 39.354 78.707 157.414 

Vedligehold, kr. 15.000 20.000 25.000 50.000 

Årlig annualiseret omk., (kapl. omk.)  80.452 90.959 104.092 145.923 

Sum årlige meromkostninger (kr. per år)  103.486 151.127 209.429 356.598 

Kr. per årsko per år 2.070 605 419 357 

Kr. per m2 per år 259 76 52 45 

Omk. eff. (kr./kg NH3-N)  676 198 137 117 

Kilde: Jacobsen, 2022.  

 

Omkostningseffektivitet  

Som anført i Tabel 4 varierer omkostningerne mellem 117 og 676 kr. per kg NH3-N. Dette er højere 

end tidligere analyser, og er delvist grundet en højere investering og delvis grundet lavere 

miljøeffekt. 
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