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Vedrørende notat om test af saftafløb fra lagret fiberfraktion 

 

 

 

 

Fødevareministeriet (FVM) har i bestilling til DCA – Nationalt Center for Fø-

devarer og Jordbrug, den 23. oktober 2012 bedt om en opfølgning på det no-

tat om emissioner fra markstak af fiberfraktion, som DCA fremsendte den 31. 

august d.å.  

Fødevareministeriet har ønsket at få DCA’s vurdering af mulighederne for at 

udvikle en laboratorietest til at vurdere saftafløb fra fiberfraktion under lag-

ring. Formålet er, at virksomheder skulle kunne gennemgå testen og derved 

blive indskrevet i Miljøstyrelsens byggeblad. 

I det efterfølgende notat, der er udarbejdet af seniorforsker Peter Sørensen og 

professor Bent T. Christensen, Institut for Agroøkologi, gives dels en vurde-

ring af perspektiverne i at udvikle den efterspurgte test og dels en gennem-

gang af de forsøgsmæssige udfordringer og vores muligheder for at bidrage til 

arbejdet med at udvikle en sådan test.        

 

Med venlig hilsen 

Susanne Elmholt  

Seniorforsker, koordinator for myndighedsrådgivning  
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Notat om test af saftafløb fra lagret fiberfraktion 

Peters Sørensen og Bent T. Christensen 

 

Generelt vedrørende test af saftafløb fra lagret fiberfraktion  

Fødevareministeriet bad i juni DCA – Nationalt Center for Fødevarer og 

Jordbrug vurdere, om der ved at lægge fiberfraktionen fra separeret gyl-

le/afgasset gylle i markstak, vil være en øget risiko for fordampning af ammo-

niak og udvaskning af kvælstof. Det blev aftalt, at DCA indledningsvist skulle 

udarbejde et notat, der opsummerede den nuværende viden om emissioner 

fra markstak af fiberfraktion.  

Notatets hovedkonklusioner var bl.a.:   

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

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

se af markstakke ikke kun skyldes direkte saftafløb fra markstakken. Der 

kan ikke opstilles klare retningslinjer for, hvor store udvaskningstab der er 

acceptable 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 al-

tid vil være en vis risiko, men at 

- ammoniaktabet kan reduceres til et minimum med plast over-

dækning  

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

stak af fiberfraktion, vil risikoen for udvaskning være relativt be-

grænset, specielt hvis stakken fjernes om foråret, hvor over-

skudsnedbøren under normale forhold er lav.    

Efter fremsendelse af notatet har forfatterne drøftet problemstillingen med 

Miljøstyrelsen og herunder redegjort for følgende (e-mail fra Peter Sørensen 

til Hans Kjær 21/9): 

Saftafløb vil bl.a. være afhængig af: 

 Tørstofindhold 

 Komprimering/densitet af stak, der vil være afhængig af materialets 
”bæreevne”/struktur og af materialets naturlige vægtfylde/densitet 
(der igen vil variere med vandindholdet). Og vel også af stakkens 
højde. 

 Vandholdende evne af materiale, der vil være afhængig af kemisk 
sammensætning og struktur/tekstur. 

 Omsætning under lagring der kan ændre på ovennævnte parametre.  
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Heraf følger bl.a. at det ikke på forhånd vil være muligt at definere en densi-

tet/komprimeringsgrad som en evt. laboratorium-test skulle laves ved for at 

forudsige saftafløb. Man kunne også spørge hvem der i givet fald skulle lave 

en sådan test?  

Så jeg kan kun foreslå at der laves observationer i fuld skala hvor fiberstak 

placeres på fast bund/plastik og lagres tildækket, f.eks. en måned, hvorefter 

evt. saftafløb af betydning let kan observeres/måles. 

Vi skrev i notatet ”Emissioner fra markstak af fiberfraktion” at der ikke er 

målt N tab i saftafløb fra overdækket fast gødning på over 1% af total N (og 

kun en andel heraf forventes udvasket som nitrat). Sådanne tab vil jeg anse 

for at være under en bagatelgrænse, sammenlignet med hvilke andre ud-

vaskningstab der sker fra udbragt gødning. Men det ville være rart med 

nogle flere data til kvantificering af potentialet for N tab i saft fra overdæk-

kede stakke. 

Ovenstående kan suppleres med oplysninger fra Videncentret fra Landbrug, 

der viser at saftafløb fra ensilage er meget afhængig af stakhøjde, og tilsva-

rende må forventes for lagret fiberfraktion. En test bør derfor gennemføres 

med samme stakhøjde, som vil blive anvendt i praksis. 

Det bør indledningsvist afklares, hvor stort et N tab med saftafløb der er ac-

ceptabelt. Det ligger i sagens natur, at dette valg i væsentligt omfang beror på 

en politisk/administrativ vurdering, herunder en vurdering af hvad der er 

kontrollerbart ved tilsyn.  

Såfremt et mindre saftafløb er acceptabelt, må det sikres, at fiberstakkens ter-

rænmæssige placering ikke bevirker, at evt. afløb kan løbe direkte til vandløb 

eller dræn. 

Det kan foreslås, at der fastsættes en maksimumgrænse for saftafløb. Som 

udgangspunkt kunne en relevant grænse være 1-2 % af vægt (10-20 kg/ton fi-

ber). Kvælstofkoncentrationen i væskefraktion er normalt mindst 50 % lavere 

end i tilsvarende fiberfraktion (Møller et al, 2002; Petersen og Sørensen, 

2008). Det betyder at et saftafløb på 1 % af fibervægten vil indeholde under 

0,5 % af total N i fiberfraktionen. Et udvaskningstab på under 0,5-1 % af total 

N må anses som ubetydeligt sammenholdt med de øvrige udvaskningstab fra 

udbragt gødning (ca. 20-40 % af tilført gødnings-N). Alternativt kan en græn-

se fastsættes på basis af maximalt tab af total N, målt direkte i saftafløb. 

Som det fremgår, finder vi, at potentialet for saftafløb ikke alene er relateret 

til tørstofindhold, men også til andre gødningsegenskaber. Da sammensæt-

ningen af gødning varierer fra virksomhed til virksomhed, vurderer vi, at det 

vil blive nødvendigt at lave test af saftafløb fra gødning fra hver enkelt virk-

somhed, der ønsker tilladelse til lagring i markstak.  



 

 

    

Side 4/5 

 

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 
AARHUS UNIVERSITET 

 

Forslag til test procedure 

Fødevareministeriet (FVM) har i bestillingen bedt os udarbejde et forslag til 

projektbeskrivelse (inkl. tidsplan) for forsøgsopstilling, der muliggør en kvan-

titativ vurdering af saftafløbet under lagring af fiberfraktion.  

Forsøgsopstilling 

Vi har i ovennævnte e-mail til Miljøstyrelsen foreslået, at test af potentielt 

saftafløb fra overdækket fiberfraktion kan ske ved placering af overdækket 

stak i fuld højde på fast bund/plastik med opsamling af saftafløb. En sådan 

procedure vil imidlertid kræve etablering af opsamlingsfaciliteter af mere 

permanent karakter, idet det vil kræve en opsamlingsbrønd for at kunne op-

samle og måle volumen af saftafløb.   

En anden mulighed er, at test udføres direkte i lukket lastvognscontainer med 

mindst samme højde som forventet stakhøjde (ca. 2,5 m sidehøjde). Contai-

neren fyldes helt op med fiberfraktion og tildækkes tæt med plast. Vægt af fi-

berfraktion måles før start af lagring. Containeren placeres hævet over jorden 

og svagt hældende, hvorved et evt. afløb kan opsamles i en beholder placeret 

for enden af containeren (hældningsgrad kan evt. specificeres). Bagklap på 

container holdes om nødvendigt let åben, så evt. væske kan løbe ud. Under 

bagklap installeres en rende med svag hældning, således at væske kan opsam-

les i beholder eller overdækket kar, som placeres i den ene ende af opsam-

lingsrende. Opsamlingsbeholder kontrolleres og tømmes med passende mel-

lemrum for bestemmelse af volumen og evt. for udtagning af prøve til kemisk 

analyse. Vi har ingen erfaringer med tidsforløb af saftafløb, og det foreslås 

derfor, at de første tests laves over f.eks. 6 måneder, og at erfaringer herfra 

anvendes til at fastsætte, hvor lange måleperioder der efterfølgende bør an-

vendes i testen.      

Vi foreslår, at virksomheder, der ønsker mulighed for anvendelse af lagring af 

fiberfraktion i markstak, leverer 3 læs fiberfraktion i container til test: Et læs 

med lavest forventelige tørstofindhold, et læs med middel tørstofindhold og 

evt. et læs med højt tørstofindhold (dette kan vise sig hensigtsmæssigt, hvis 

saftafløb er for højt fra de øvrige læs). På basis heraf fastsættes en minimum-

grænse for tørstofindhold i fiberfraktion fra en given virksomhed, der ønsker 

at lagre fiberfraktion i markstak.  

En container-test vil gøre målinger uafhængige af fastliggende lagringsfacili-

teter. 

Analyser  

Ved start af lagring foreslår vi, at der udtages en repræsentativ prøve af fiber-

fraktion til analyse af tørstof og total N. Volumen/vægt af afløb måles, og i 

forbindelse med tømning af opsamlingsbeholder udtages delprøver (lagres på 
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frost), der efterfølgende kan analyseres for total N. Kemiske analyser kan ud-

føres af kommercielle godkendte laboratorier.  

For at gøre testen simpel kan man evt. udelade de kemiske analyser og kun 

relatere safttabet til den samlede vægt af fiberstak, som det fremgår af oven-

stående.   

Budget 

Vi vurderer, at udførelsen af en sådan test af saftafløb fra markstak har karak-

ter af afprøvning med henblik på godkendelse af anvendelse af specifikke 

produkter, og finder derfor at testen skal forestås af en virksomhed, der er 

specialiseret til den slags opgaver.  

FVM har i bestillingen bedt om overslag over omkostninger fordelt på materi-

aler og arbejdstid til gennemførsel af test. Vores forslag er, at FVM – evt. i 

samarbejde med MST – vælger en instans, der kan stå for den praktiske ud-

vikling og gennemførelse af testen. Disse kan så kontaktes direkte for estime-

ring af omkostninger, dels til udvikling af testen og dels til gennemførelsen.   

AU bidrager gerne undervejs i forløbet med yderligere rådgivning vedrørende 

testens udformning og udførelse.  
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