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Fødevareministeriet 

Departementet 

 

Vedrørende notatet ”Emissioner fra markstak af fiberfraktion” 

 

 
Fødevareministeriet har i en mail af 12. juni 2012 bedt DCA – Nationalt Cen-

ter for Fødevarer og Jordbrug vurdere, om der ved at lægge fiberfraktionen 

fra separeret gylle/afgasset gylle i markstak, vil være en øget risiko for for-

dampning af ammoniak og udvaskning af kvælstof. Opgaven har sammen-

hæng til Punkt MB-2012-4 i Bilag 2 til Aftale mellem AU og Fødevareministe-

riet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved Aarhus 

Universitet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2012-2015.  

Som opfølgning på bestillingen blev det aftalt, at DCA udarbejder et notat, der 

opsummerer vores nuværende viden om emissioner fra markstak af fiberfrak-

tion. Notatet er udarbejdet af seniorforsker Peter Sørensen og seniorforsker 

Finn P. Vinther, begge Institut for Agroøkologi. 

  

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt  

Seniorforsker, koordinator for myndighedsrådgivning 
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Emissioner fra markstak af fiberfraktion 
Peter Sørensen og Finn P. Vinther, Institut for Agroøkologi, Aarhus Univer-

sitet 

 

1. Baggrund 

Gylleseparering er interessant i forhold til biogasanlæg, både ved separation 

på bedriften inden afgasning, således at kun fiberfraktionen afsættes til bio-

gasanlægget, og efter afgasningen, hvor den producerede fiberfraktion øger 

mulighederne for afsætning af den afgassede husdyrgødning. Det er imidler-

tid en forudsætning, at en sådan afsætning til f.eks. planteavlsbrug ikke blo-

keres af regler for opbevaring mv. I den forbindelse er det interessant at vide 

om fiberfraktionen, uden større risiko for udvaskning af kvælstof og for-

dampning af ammoniak, kan lægges i markstak og dermed gøres mere attrak-

tiv for planteavlsbrug.  

På denne baggrund har NaturErhvervstyrelsen (NEST) d. 12. juni 2012 an-

modet DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug om en vurdering af 

om der, ved at lægge fiberfraktionen fra separeret gylle/afgasset gylle i mark-

stak, vil være en øget risiko for fordampning af ammoniak og udvaskning af 

kvælstof.    

Nærværende notat opsummerer vores nuværende viden om emissioner fra 

markstak af fiberfraktion. 

2. Ammoniakemission under lagring af fiberfraktion 

Der er kun lavet et begrænset antal undersøgelser med lagring af fiberfrakti-

on, og specielt med plastdækket fiberfraktion. I Danmark er overdækning af 

lagret fiberfraktion med vandtæt materiale et krav, og overdækningen har 

stor betydning for emissionen under lagring. Den kemiske sammensætning af 

fiberfraktioner adskiller sig ikke klart fra andre typer fast husdyrgødning, og 

det kan antages at fiberfraktioner i høj grad opfører sig som andre typer af 

fast husdyrgødning, f.eks. med hensyn til ammoniakemission. Derfor kan det 

antages, at resultater fra forsøg med fast husdyrgødning også kan anvendes i 

forbindelse med lagring af fiberfraktion. 

Under lagring af udækket fiberfraktion kan der ske betydelige tab af kvælstof. 

Petersen og Sørensen (2008) fandt således tab på mellem 10 og 55% af total N 

under lagring af bioforgassede fiberfraktioner under markrealistiske forhold. 

Kun en mindre del af kvælstoftabet sker dog ved ammoniakemission. Peter-

sen et al. (1998) fandt således, at den målte ammoniakemission udgjorde 41-

47% af det samlede N tab fra lagret svinegødning og 20% fra kvæggødning. 

Chadwick (2005) kunne tilsvarende kun måle 13% af det samlede N tab fra 

fast kvæggødning som ammoniak-emission. Og ved overdækning af gød-

ning/fiberfraktion kan ammoniakemissionen forventes at udgøre en mindre 

andel af det samlede kvælstoftab (Chadwick, 2005). Øvrige tab af kvælstof 



 

 

    

Side 3/8 

 

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 
AARHUS UNIVERSITET 

 

kan ske ved denitrifikation i form af især N2 og N2O (Lattergas) samt ved ud-

vaskning via saftafløb. Lattergas er en vigtig drivhusgas, hvorimod kvælstof-

tab i form af N2 ikke har miljømæssige konsekvenser. Tab i form af N2 kan ik-

ke måles direkte, men kan antages at udgøre det resterende tab når de øvrige 

tab er målt.  

Overdækning af fiberfraktion med plast medfører også en betydelig reduktion 

i lattergas-emissionen (Hansen et al., 2006). 

2.1 Tidsmæssigt forløb af ammoniakemission. Emissionsraten fra udækket 

stak af fiberfraktion er størst det første døgn efter etablering, og der sker et 

gradvist fald i emissionen gennem den første uge af lagringen, hvorefter emis-

sionen er mere stabil (Dinuccio et al., 2008). Emissionen er bl.a. afhængig af 

temperaturen, pH og fiberfraktionens indhold af ammonium-N. Dinuccio et 

al. (2008) målte det første døgn en ammoniakemission på 200-300 

mg/m2/time (5-7 g /m2/døgn) fra fiberfraktion af svinegylle, og en lavere 

emission under 50 mg/m2/time fra fiber af kvæggylle i laboratorieforsøg, men 

disse emissioner kan ikke overføres direkte til praktiske markforhold.   

2.2 Betydning af overdækning og komprimering. Tidligere er det skønnet, at 

en overdækning, kombineret med en komprimering af stakken medfører 

mindst 50% reduktion af ammoniakemissionen (Hansen et al., 2008). Vi har i 

forbindelse med udarbejdelse af nærværende notat lavet en nærmere analyse 

af eksisterende data (tabel 1), og vurderer på basis heraf, at der kan forventes 

ca. 90% reduktion ved plastoverdækning og komprimering af stak. Effekten af 

komprimering og overdækning kan ikke adskilles i de gennemførte undersø-

gelser. Alle gennemførte undersøgelser er lavet i stakke, der er små i forhold 

til praksis, og det vurderes at der i større stakke, der anvendes i praksis, au-

tomatisk vil opnås en naturlig komprimering som følge af gødningens egen-

vægt. I enkelte undersøgelser er der opnået en lavere ammoniakreduktion 

end 90% ved overdækning, men i disse undersøgelser har der også været målt 

meget lav ammoniakemission fra udækket lager. Vi konkluderer derfor, at der 

ved plastoverdækning kan opnås ca. 90% reduktion af ammoniakemissionen. 

Der er maksimalt målt en ammoniakemission på 3% af total N i overdækkede 

gødningslagre. Det vurderes, at der i praksis kan forventes en lavere emissi-

onsfaktor end 3% af total N, fordi der i praksis anvendes større stakke med et 

lavere forhold mellem overfladeareal og volumen, i forhold til de gennemførte 

målinger, hvor stakke typisk kun har været på 4-10 tons.  Der findes ikke un-

dersøgelser, der kan belyse nærmere, hvilken betydning forholdet mellem 

overfladeareal og volumen har for ammoniakemissionen, men ud fra vores 

generelle viden om ammoniaktab må det relative tab forventes at falde, når 

forholdet mellem overflade og volumen falder. 
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Tabel 1. Målt ammoniakemission under lagring af fast husdyrgødning/fiberfraktion 

i små stakke. I nogle undersøgelser har der været en direkte sammenligning af 

plast-dækkede og udækkede lagre.   

Husdyrgødnings-

type 

NH3-N tab 

fra udækket 

lager (% af 

total N) 

NH3-N tab fra 

plast dækket la-

ger (% af total 

N) 

Relativt NH3 tab 

ved dækning, 

(dæk-

ket/udækket) 

Reference 

Kyllingegødning  

(5- 6 t, ca. 190 da-

ge) 

13,2 1,3 0,10 Sagoo et al. 

2007 

Fast svinegødning 35 3,0 * 0,09 Webb et al. 

2001 

Fast kvæggødning 4,9 0,3 * 0,06 Webb et al. 

2001 

Fast kvæggødning  

(5-8 t, ca. 100 dage) 

4,5 

0,3 

0,8 

0,3 * 

0,1 * 

0,4 * 

0,07 

0,33 

0,50 

Chadwick 

2005 

Fiberfraktion afgas-

set svinegylle,  

(6,9 t, 120 dage) 

0,3 0,3 0,88 Hansen et al. 

2006 

Fiberfraktion, Svin 

(4 t, 30 dage) 

15,7 (vinter) 

11,7 (som-

mer) 

- 

 

- 

- Dinuccio et 

al. 2012 

Fast kvæggødning  

(4-12t, 60 dage) 

4-5 - - Petersen et 

al. 1998 

Fast svinegødning  

(4 t, 90 dage) 

23 - - Petersen et 

al. 1998 

Kvægdybstrøelse  

(1-2 t, 132 dage) 

15** 17*** - Sommer 

2001 

*Både plastdækket og komprimeret gødning. **Komprimeret dybstrøelse. ***Dybstrøelse 

overdækket med tarpaulin (luftpermeabel). 

  

2.3 Betydning af tæthed af overdækning. Der findes ikke undersøgelser, der 

kan belyse betydningen af overdækningens tæthed for ammoniaktabet. Små 

revner i plastik f.eks. i forbindelse med overlappende plastik må dog forventes 

at være af lille praktisk betydning, idet det eksponerede overfladeareal vil ud-

gøre en meget lille andel af det samlede areal. Kompostering og dermed øget 

temperatur i forbindelse med revner kan dog medføre, at fordampningen sti-

ger i forhold til det eksponerede areal. Anvendelse af hullet/utæt plastfolie 

kan medføre øget kompostering og temperatur, og dermed øge emissionen 

betydeligt, som observeret ved anvendelse af luftpermeabel overdækning 

(Sommer, 2001). 
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2.4 Alternativer til overdækning. Undersøgelser med dybstrøelse har vist, at 

der kan opnås en vis reduktion af ammoniaktab ved en komprimering af gød-

ningsstak, men reduktionen har været under 50% (Sommer, 2001). Der er ik-

ke lavet undersøgelser med komprimering af fiberfraktion, men på basis af 

ovenstående vurderes det, at der ikke kan opnås tilstrækkelig reduktion i 

ammoniakemissionen ved kun at komprimere fiberstakke uden at lave over-

dækning.  

3. Udvaskningstab fra overdækket husdyrgødning 

/fiberfraktion 

Udvaskningstab af kvælstof og andre næringsstoffer kan ske ved saftafløb fra 

lagret, fast husdyrgødning, herunder fiberfraktion. Udvaskningstabet fra 

plastoverdækket fiberfraktion er ikke målt direkte i forsøg, men Webb et al. 

(2001) fandt udvaskningstab svarende til 0,2% af total N fra overdækket fast 

svinegødning og 0,8% af total N fra overdækket kvæggødning. Desværre er 

tørstofindholdet i gødning ikke angivet i denne reference. Chadwick (2005) 

fandt udvaskning af N på 0,8% af total N fra overdækket fast kvæggødning 

med 20% tørstof. Disse målinger er lavet på forholdsvis små stakke (få tons) i 

forhold til størrelsen af stakke i praksis. 

Udvaskningstabet er afhængigt af gødningens tørstofindhold, og ved tørstof-

indhold over 30% kan der erfaringsmæssigt ikke forventes saftafløb og ud-

vaskningstab. Tørstofindholdet i fiberfraktioner kan ikke relateres direkte til 

separeringsmetoden (Peters & Jensen, 2011), og tørstofindholdet vil både af-

hænge af udgangsmaterialets sammensætning og af indstilling/justering af 

separeringsudstyret.  

Saftafløb, og dermed potentiale for udvaskningstab, kan dog heller ikke for-

ventes entydigt relateret til fiberfraktioners tørstofindhold, idet det også kan 

forventes, at fiberfraktionens konsistens og sammensætning af organisk stof 

har betydning. Det betyder, at både separeringsmetode og udgangsgyllens 

sammensætning har betydning.  

Det vurderes, at den bedste måde at vurdere og kontrollere, om der er risiko 

for udvaskning fra overdækkede fiberfraktioner er ved en visuel vurdering af, 

om der sker saftafløb fra en given fiberstak. 

Østergård og Vinther (2005) sammenlignede jordens indhold af mineralsk N 

(N-min) efter fjernelse af udækkede stakke af dybstrøelse, der enten lå direkte 

på jord eller over et lag af plastik. Der blev altid målt forhøjet indhold af N-

min i jord efter fjernelse af stak, også i plastdækket jord. Det viser, at en del af 

det forhøjede N-min indhold i jorden skyldes indirekte effekter som forhøjet 

jordtemperatur, der medfører højere mineralisering af jord N, samt mindre 

vandgennemstrømning i jorden i den stak-dækkede periode. Der kan derfor 

altid forventes en højere risiko for udvaskningstab, hvor der har ligget en 
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markstak. Der foreligger ikke klare vurderinger af, hvor høje udvaskningstab, 

der er acceptable fra en markstak. Da udvaskningen sker fra et forholdsvis lil-

le areal, behøver et vist udvaskningstab ikke at have stor samlet betydning. 

Det skal også anføres, at en markstak ofte vil blive fjernet og udspredt om for-

året i forbindelse med forårsarbejdet, hvor der under normale klimatiske for-

hold er lav overskudsnedbør. Dette reducerer risikoen for udvaskning, når der 

efterfølgende etableres en afgrøde men forudsætter dog, at afgrødens vækst 

ikke hæmmes af høj næringsstofkoncentration og evt. jordkompaktion.  

Det er i dag også tilladt at udbringe fiberfraktion på stub før såning af vinter-

sæd i efteråret. Ved denne praksis kan forventes en betydelig stigning i nitrat-

udvaskningen efter udbringningen, svarende til 20-30% af total N i fiberfrak-

tionen efter udbringning til vinterhvede (Sørensen og Rubæk, 2006, 2012). 

Dette tab sker som nitratudvaskning fordelt i hele marken. Set i denne sam-

menhæng er risikoen for udvaskningstab fra plast-overdækkede markstakke 

af gødning/fiberfraktion lav, idet de højst målte udvaskningstab med saftafløb 

fra overdækkede stakke har udgjort under 1% af total N i gødningen.   

4. Konklusion 

Ud fra en ny vurdering af eksisterende data fra forsøg med plastoverdækning 

af fast husdyrgødning under lagring vurderes det, at plastoverdækning med-

fører en reduktion i ammoniakemissionen på ca. 90%. Reduktionen er dog 

mindre under forhold, hvor ammoniakemissionen også er lav fra udækkede 

gødningsstakke. Den samlede ammoniak emissionsfaktor fra plastdækkede 

lagre af fast husdyrgødning/fiberfraktion forventes maksimalt at udgøre 3% 

af total N i gødningen.   

Eksisterende data er baseret på undersøgelser på relativt små gødnings/fiber 

stakke i forhold til praksis. Det er vores vurdering, at nye målinger af ammo-

niakemission fra fiberfraktioner under realistiske forhold vil være relativt 

omkostningskrævende, og resultater heraf kan forventes at være stærkt rela-

teret til de specifikke forsøgsomstændigheder.  

En vis risiko for udvaskningstab fra markstakke kan ikke udelukkes, idet et 

forhøjet indhold af N-min i jord, og dermed udvaskningsrisiko, efter fjernelse 

af markstakke ikke kun skyldes direkte saftafløb fra markstakken. Der kan ik-

ke opstilles klare retningslinjer for, hvor store udvaskningstab der er accep-

table fra markstakke, idet det vil afhænge af lokale forhold.    

På spørgsmålet om hvorvidt der kan anlægges en markstak uden risiko for 

udvaskning af kvælstof og fordampning af ammoniak vurderer vi, at der altid 

vil være en vis risiko, men at 

- ammoniaktabet kan reduceres til et minimum med plast overdæk-

ning  
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- hvis der stilles krav om, at der ikke må være saftafløb fra markstak 

af fiberfraktion, vil risikoen for udvaskning være relativt begræn-

set, specielt hvis stakken fjernes om foråret, hvor overskudsnedbø-

ren under normale forhold er lav.    
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