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NaturErhvervstyrelsen 

 Analyse af kvælstofindholdet i afgasset biomasse på biogasanlæg 

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug har den 27. januar modta-

get en anmodning fra NaturErhvervstyrelsen om et notat vedrørende analyse 

af kvælstofindhold i afgasset biomasse på biogasanlæg. I anmodningen hed-

der det: 

”Miljøerhvervskontoret i NaturErhvervstyrelsen har brug for viden til at 

opdatere krav til antal af repræsentative analyseprøver, der skal foreta-

ges for indhold af kvælstof i afgasset biomasse på biogasanlæg, således 

at det samlede resultat af kvælstofindhold bliver repræsentativt for 

planperioden. 

I gødskningsbekendtgørelsen 2011/2012 § 22, stk. 1, 2. pkt. står følgende: 

”.. få indholdet af kvælstof i afgasset biomasse bestemt ved analyse af re-

præsentative prøver mindst en gang i den planperiode, gødningen skal 

anvendes.” 

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) har udarbejdet notatet 

”Fastlæggelse af dyrenheder (DE) i afgasset gylle – Beregning eller ana-

lyse” af 18. marts 2011. I notatet er der på side 3 anført, at ”minimums-

kravet til prøvetagning på en gang pr. planperiode synes at være meget 

lempeligt”. 

Indholdet af kvælstof i afgasset biomasse på biogasanlæg målt i kg øn-

skes bestemt ved repræsentative prøver. Hvor mange prøver vil DJF an-

befale, at der tages? 

Herudover en angivelse af hvad det vil sige at en prøve er repræsenta-

tiv.” 

 

Besvarelsen herunder er forestået af seniorforsker Peter Sørensen, Institut for 

Agroøkologi, og seniorforsker Henrik B. Møller, Institut for Ingeniørviden-

skab: 
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På biogasanlæg kan en kvælstofanalyse af den afgassede biomasse, sammen-

holdt med en bestemmelse af den mængde biomasse, der er tilført/fraført an-

lægget, anvendes til at beregne antallet af dyreenheder og total mængden af 

kvælstof, der efterfølgende lagres og udbringes på de bedrifter, der modtager 

den afgassede biomasse, og dermed skal indgå i gødningsregnskabet. 

Repræsentativ prøve 

En prøve kan siges at være repræsentativ for en større masse, når den har et 

indhold, der svarer til det gennemsnitlige indhold i den samlede masse, den 

repræsenterer. 

Tidspunkt for prøveudtagning 

Biomassen, der går ind i biogasanlæg, kan variere meget over året, og det be-

tyder, at N-koncentrationen i det afgassede materiale også kan variere en del. 

Hvis der kun udtages prøve på et enkelt tidspunkt i året kan denne ikke for-

ventes at give et repræsentativt estimat for det gennemsnitlige indhold i den 

leverede gødning. For at få en mere repræsentativ analyse vil der være nød-

vendigt at udtage prøver til analyse regelmæssigt gennem året.  

Hvis prøveudtagning sker i forbindelse med udpumpning fra reaktor bør prø-

ver udtages med et fast tidsinterval, f.eks. hver eller hver anden måned.  

Hvis prøveudtagning sker fra lagertanke, bør prøver udtages hver gang, der 

startes på en tømning af lagertank. Hvis der løbende sker fyldning og tømning 

af lagertanke gennem året, vil det også være mest optimalt at udtage prøver 

med fast tidsinterval. For lagertanke, der ikke er overdækket, vil indholdet af 

kvælstof være 10-20% lavere som følge af fortynding med regnvand, og hvis 

der ikke samtidigt tages hensyn til, at mængden er blevet ca. 10-20% større 

end det, der er tilført tanken, er der en risiko for at mængden af kvælstof, der 

rent faktisk er leveret fra biogasanlægget, underestimeres. 

Vi vurderer, at det vil være relevant at udtage 10-12 separate analyseprøver 

årligt for at få et repræsentativt mål for det faktiske indhold. Mængden af 

biomasse og indholdet af kvælstof bestemmes mest præcist umiddelbart efter 

reaktoren. Hvis mængden bestemmes ud fra volumen i uoverdækket lager-

tank, bør der tages analyse i lagertank ved udbringning. Behovet for gentagne 

analyser vil variere fra anlæg til anlæg, og for gårdanlæg vil hyppigheden 

kunne reduceres. Antallet af prøver kan evt. gøres afhængigt af mængden af 

behandlet biomasse.   

Udtagningsmetode 

Under lagring i tanke sker der en vis separering af gødningen (Petersen, 

1998), og for at få en repræsentativ prøve vil det normalt være nødvendigt at 

lave en grundig omrøring før prøveudtagning. Omrøring af gyllebeholdere sy-

nes dog ikke at være særlig kritisk for at få en repræsentativ prøve til analyse 

af total N. Der er således målt, at det relative N-indhold i bund-, midt- og fly-
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delag kun varierede fra 98 til 103 (gennemsnit = 100) (Petersen, 1998, Søren-

sen, 2003). Det er dog vigtigt at undgå, at prøve udtages fra overfladen af be-

holder, da N indholdet her kan være betydeligt lavere (Sørensen, 2003). 

Hvis prøver udtages i forbindelse med udpumpning fra reaktoren, forventes 

det at være mindre problematisk at få en repræsentativ prøve. Hvis prøvetag-

ning sker i forbindelse med udpumpning fra reaktor, vil der imidlertid ikke 

blive taget højde for, at der kan ske N tab under den efterfølgende lagring. 

Hansen et al (2008) vurderer det gennemsnitlige ammoniaktab under lagring 

af afgasset gylle til at udgøre 4% af total N fra lagre med flydelag og 2% af to-

tal N af lagre med fast overdækning (telt eller beton). Dette tab vil bl.a. være 

afhængigt af, hvor længe gødningen lagres.  

Konklusion 

Det anbefales, at der på fællesanlæg udtages mindst 10-12 prøver årligt med 

et fast tidsinterval. 
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