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DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 
AARHUS UNIVERSITET 

 

NaturErhvervstyrelsen 

Vedrørende notat om beregning af mængden af medgået rågylle til 

mængden af fiberfraktionen fra separeret gylle afhændet til bio-

gasanlæg 

NaturErhvervstyrelsen har i mail af 26. marts 2012 bedt DCA – Nationalt 

Center for Fødevarer og Jordbrug udarbejde et kort notat om biogas og om-

regning fra indvejet fiberfraktion på biogasanlægget til rågylle og om alterna-

tive metoder til tørstofmåling af fiberfraktionen ved indvejning af fiberfrakti-

onen på biogasanlægget. 

Notatet er udarbejdet af seniorforsker Henrik Bjarne Møller, Institut for In-

geniørvidenskab.  

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt  

Seniorforsker, koordinator for myndighedsrådgivning 
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Notat vedrørende normtal til beregning af mængden af medgået rågylle til 

mængden af fiberfraktionen fra separeret gylle afhændet til biogasanlæg. 

Henrik Bjarne Møller 

 

 

Spørgsmål 1: 

NaturErhvervstyrelsen ønsker ”med udgangspunkt i normsystemets angivelser af tørstofindhold i 

husdyrgødning opstillet omregningsfaktorer gældende for specifikke seperationsteknologier således 

der ved indvejning af fiberfraktionen på biogasanlægget kan beregnes den medgåede mængde 

rågylle samt en vurdering af usikkerheden i omregningen”. 

 

Svar:  

Ved indvejning af fiberfraktion og indholdet af tørstof vil den mængde husdyrgødning, der er 

medgået til separationen kunne estimeres. Der vil være en ret stor usikkerhed forbundet med dette, 

med mindre der laves konkrete test af separatoren på de ejendomme, der leverer fiber til anlægget. 

Specielt vil en præcis fastsættelse af separationseffektiviteten være vanskelig uden konkrete 

målinger. I den forbindelse kan det være nødvendigt at bruge antagelser for separations-

effektiviteten af tørstoffet ved forskellige separationsteknologier, hvor der ekempelvis kan anvendes 

værdier for centrifuge, båndsigte med polymer og skruepresse på hhv. 60, 70 og 20%. I denne 

forbindelse vil de ringeste og billigste separatorer imidlertid blive ”belønnet”, da 1 ton fiber, leveret 

fra en separator med ringe effektivitet, svarer til en større mængde rågylle. Det kan i den 

sammenhæng foreslås, at separationseffektiviteten som minimum skal sættes til 50% for at undgå at 

der spekuleres i anvendelse af separatorer med lav effektivitet, hvor det meste af tørstoffet ikke 

kommer biogasanlægget til gode og giver den ønskede miljøeffekt. Det foreslås at anvende 

nedenstående formel ved beregningen: 

 

  

 

 
 

Ud over separationseffektiviteten er fastsættelsen af tørstofprocenten i rågyllen meget vigtig for 

bestemmelsen, og i den forbindelse vil lave tørstofindhold blive belønnet i beregningen. Dette er 

imidlertid ikke hensigtsmæssigt fra en miljømæssig synsvinkel, og det kan derfor overvejes at bruge 

normtal for tørstof indhold i gylle eller i tilfælde med ”tynd” gylle at bruge en minimum 

tørstofprocent for hver enkelt husdyrkategori. 

I forbindelse med ønsket om indregning af den fulde gyllemængde, der tilføres biogasanlægget, skal 

det understreges, at det ikke vil give den samme miljøeffekt, som hvis hele gyllemængden blev 

anvendt, og det vil være en måde nemt at nå de 75% gylle i forhold til anlægsstøtte uden at den 

fulde miljøeffekt opnås, eftersom en stor del af det organiske stof i gyllen ikke nyttiggøres til 
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energi, lige som effekten af reduceret metanudledning fra gylle ikke opnåes fuldt ud. Det kan 

således overvejes, om den separerede gylle kun skal tælle 50% og at separationen skal have en 

minimum separationseffektivitet på 50%. 

 

Spørgsmål 2: 

NaturErhvervstyrelsen ønsker ligeledes ”hensigtsmæssigheden og sikkerheden vurderet for 

anvendelse af alternative metoder til tørstofmåling af fiberfraktionen ved indvejning af 

fiberfraktionen på biogasanlægget, herunder angivelse af krav til prøvetagningsmetodik, - 

hyppighed samt målingernes usikkerhed”. 

 

Svar:  

Tørstofmålinger foretages normalt i tørreovn over 24 timer. Der findes udstyr, der kan udføre 

tørringen hurtigere over nogle timer, og i det omfang, det kan dokumenteres at disse metoder måler 

korrekt, mener vi disse vil kunne være et relevant alternativ. Metoder som NIR (Near infrared 

reflectance) vil også kunne være et alternativ på længere sigt, men biogasanlæg råder typisk ikke 

over sådant udstyr og har ikke ekspertisen til anvendelse og kalibrering. Det vurderes derfor ikke at 

være et alternativ for langt hovedparten af anlæggene. Der vil sandsynligvis i fremtiden kunne 

udvikles udstyr i lighed med det, der anvendes til halm, men os bekendt er dette udstyr aldrig blevet 

tilpasset til gødning. 

Ved traditionel tørring vurderes sikkerheden at være meget høj og den største usikkerhed ligger i 

prøvetagningen. Udtagelse af 10 delprøver fra et læs, blanding af disse og udtagelse af en prøve til 

analyse anbefales. Antallet af prøver, der skal udtages, kunne eksempelvis være 1 prøve per 1000 

tons rågylle, der separeres.  

 

  

 


