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DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 
AARHUS UNIVERSITET 

 

NaturErhvervstyrelsen 

Vedrørende notat om afgasning af husdyrgødning og fastsættel-

se af udnyttelsesprocenter for afgasset biomasse i den ny regu-

lering  

  

 

 

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug har den 27. maj 2014 mod-

taget en bestilling fra NaturErhvervstyrelsen (NAER), hvori man beder os 

vurdere en række forhold omkring afgasning af husdyrgødning og fastsættelse 

af udnyttelsesprocenter for afgasset biomasse i en ny målrettet regulering, 

specielt i relation til et forslag, der er fremsat af Miljøstyrelsen i forbindelse 

med det såkaldte sporarbejde (spor 4).  

Nedenstående notat er udarbejdet af Peter Sørensen og Christen Duus Børge-

sen, begge seniorforskere ved Institut for Agroøkologi. 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt  

Seniorforsker  
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DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 

18. juni 2014 

 

Afgasning af husdyrgødning og fastsættelse af udnyttelsesprocenter for afgasset biomasse i 

den ny regulering 

Peter Sørensen og Christen Duus Børgesen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 

 

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug har den 27. maj 2014 modtaget følgende 

bestilling fra NaturErhvervstyrelsen: 

I de nuværende generelle regler for husdyrgødning er udnyttelsesprocenten for afgasset biomasse 

fastsat som et vægtet gennemsnit af udnyttelsen af de indgående materialer. I det vedhæftede 

forslag (spor 4 - bilag 4 - Eksempel på opgørelse af merudvaskning fra et husdyrbrug) fra MST til 

håndtering af afgasset husdyrgødning i en ny målrettet regulering indgår afgasning af 

husdyrgødning som et virkemiddel til reduktion af merudvaskning fra anvendelse af husdyrgødning, 

og indgår samtidig i fastsættelse af normreduktionen (en overordnet beskrivelse af fastsættelse af 

normreduktionen i den ny regulering er beskrevet på side 5-11 i vedlagte spor 4 hovednotat). 

Afgasning bevirker her, at den pågældende normreduktion formindskes i forhold til en situation, 

hvor der ikke afgasses.  

I bedes vurdere følgende: 

1) er MSTs antagelser omk. virkning m.m. af afgasning af husdyrgødning i notaterne korrekte?  

2) hvad vil effekten af, at anvende afgasning som et virkemiddel i en ny regulering, 

sammenlignet med effekten af afgasning i den nuværende regulering være, i forhold til 

udvaskning? 

3) hvordan vil incitamentet til afgasning af husdyrgødning være i en ny regulering, hvis 

afgasning kommer til at indgå som beskrevet af MST? 

  

Ad spørgsmål 1. Vedrørende antagelser om virkning af afgasning af husdyrgødning 

 

For at kunne svare på de stillede spørgsmål har vi været nødt til også at forholde os til det fremsendte 

notat (bilag 4, vedlagt bestillingen) omkring håndtering af miljøgodkendelser af husdyrbrug m.v. (spor 

4). I dette notat beregnes merudvaskningen ved anvendelse af organisk gødning på følgende måde (side 

6): 

 

          (             )                   
(                   )                        

      
  

Ligning 1: Beregning af merudvaskningen ud af rodzonen ved anvendelse af organisk gødning. 

 

Dette er en meget forsimplet måde at beregne merudvaskningen på, som dog af hensyn til forsimpling 

kan være fornuftig. I beregningerne er anvendt en udvaskningsfaktor på 15%, men denne udvasknings-

faktor vil være meget afhængig af, hvilket tidsperspektiv man anlægger ved beregningen. I notatet er det 

ikke anført hvilken tidsfaktor der anvendes. Det er endvidere uklart, hvordan man definerer 

”udnyttelsesgrad” i notatet. I det følgende har vi valgt at definere det som andelen af N i organisk 

gødning, der er plantetilgængeligt det første år. 
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Merudvaskningen ved anvendelse af organisk gødning skyldes dels, at der tilføres mere total N end ved 

anvendelse af handelsgødning, og dels at det organisk bundne N frigives langsomt ved mineralisering 

over en lang årrække og endelig at frigivelsen sker fordelt over hele året, hvorved en større andel tabes 

ved udvaskning. Som grov tommefingerregel regner vi med at den gennemsnitlige marginaludvaskning 

ved anvendelse af mineralsk N er 30%, mens den langsigtede udvaskning for organisk bundet N er 45%.  

I ligning 1 ovenfor antages det, at alt kvælstof, der ikke plantetilgængeligt det første år, giver anledning 

til en øget N udvaskning. Dette er en meget grov tilnærmelse, idet en del af det N, der ikke er 

plantetilgængeligt giver anledning til luftformige tab i form af øget denitrifikation og ammoniaktab. 

Kvælstof tabt ved denitrifikation bliver ikke udvasket, og N tabt ved ammoniakfordampning udvaskes 

kun i mindre grad, idet det kan antages at 30% af det fordampede N afsættes igen på dansk areal 

(Petersen og Sørensen, 2008). Udvaskningen fra det afsatte N, der kommer fra ammoniaktab ved 

udbringning, kan antages at være ca. 30%, som for mineralsk N, hvilket i alt giver en udvaskningseffekt 

svarende til  9% af det tabte ammoniak (0,3 x 0,3). 

  

I tabel 1 er anført gennemsnitlige N tab og N udnyttelse ved udbringning af svinegylle og dybstrøelse 

(Petersen og Sørensen, 2008), og resterende organisk N der giver merudvaskning er beregnet. 

 

Tabel 1. Gennemsnitlig udnyttelse og tab af N i gødningstyper angivet som % af total N (Petersen og 

Sørensen, 2008). 

Gødning   

Gødnings-
virkning 1. 
år 

Ammoniak
-tab 

Denitrifikation 
ekstra 

Eftervirkning 
10 år 

Samlet gød-
ningsvirkning * 

Rest 
org N 
i jord 

100 - 
udnyttelseskrav 

Svinegylle nedfældet sort jord   75 1 5 7 82 19 25 

Svinegylle slangeudlagt 
 

65 12 3 7 72 20 25 
Dybstrøelse lagret, nedpløjet 
forår 

 
30 10 5 20 55 55 55 

Afgasset gødning, nedfældet 
 

80 2 2 6 86 16 20** 

Afgasset gødning, slangeudlagt   70 12 2 6 76 16 20** 

* Samlet gødningsvirkning: Gødningsvirkning 1.år + tillæg for virkning ved lang vækstsæson (1.år)+ eftervirkning 10 år (se 

Petersen og Sørensen, 2008). 

** Ved et foreslået generelt udnyttelseskrav på 80% for afgasset biomasse (Petersen og Sørensen, 2008). 

 

I tabel 2 er eksemplet i bilag 4, der er 0vedlagt bestillingen, gennemregnet med ovenstående 

forudsætninger med basis i beregningen af organisk N fra husdyrgødningen der er tilbage i jorden efter 

1. vækstsæson (se tabel 1, kolonne ”Rest org N i jord”). Rest org N er beregnet som 100 - 

gødningsvirkning 1. år - ammoniaktab – ekstra denitrifikation. 

   

Langsigtet merudvaskning fra husdyrgødning i forhold til handelsgødning er her beregnet som: 

Merudvaskning fra husdyrgødning (angivet som procent af total N i gødning) =  

(% Gødningsvirkning 1. år x 0,3) + (% ammoniaktab x 0,09) + (% rest org N i jord x 0,45) – (% 

udnyttelseskrav x 0,3) 

 

Det ses i tabel 1, at den beregnede mængde af resterende organisk N i jorden er relativt tæt på den 

størrelse, der er benævnt ”(100- udnyttelseskravet)”.  Ved beregningen af de nuværende udnyttelseskrav 

for husdyrgødning er der indregnet både et vist luftformigt N tab og en eftervirkning på ca. 10 år 

(Petersen og Sørensen, 2008).  Disse to faktorer ophæver hinanden, og medfører, at der er en pæn 
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sammenhæng mellem rest organisk N, der efterlades i jorden efter 1. vækstsæson, og (100- 

udnyttelseskravet).  

Tabel 2. Eksempel på opgørelse af merudvaskningen fra rodzonen (langsigtet) for en bedrift, der 

udbringer 10.000 kg N svinegylle og 500 kg N dybstrøelse og 6.000 kg N handelsgødning (Input som 

bilag 4). 

Gødningstype Udbragt 

 

 

Tilgængeligt 

N 1.år 

 

Ammoniak-

tab 

 

Udnyttelseskrav 

 

 

Organisk 

N netto 

 

N udvaskning 

langt sigt 

 

N udvaskning, 

handelsgødning 

alene 

  kg N % % % % kg N kg N 

Svinegylle, 

slangeudlagt 
10000 65 12 75 20 2958 2250 

Dybstrøelse 500 30 10 45 55 173 68 

Afgasset biomasse 0 

      Handelsgødning 6000 
  

100 
 

1800 1800 

I alt 16500 

    

4931 4118 

Ekstra udvaskning med 

husdyrgødning, kg N         
814 

  

Ekstra udvaskning, kg N/DE 

     

7,8 

 Det antages at 30% af ammoniaktab afsættes i DK (Petersen og Sørensen, 2008) og udvaskningen herfra er 30% som for handelsgødning 

 

I eksemplet i tabel 2 er beregnet en ekstra N udvaskning ved anvendelse af husdyrgødning på 814 kg N 

(100-200 årig horisont), og dette estimat kan sammenlignes med beregningen i Bilag 4 tabel 1 på 416 kg 

N (uden angivet tidshorisont). 

 

I tabel 3 er vist en tilsvarende beregning, hvor den samme mængde husdyrgødning i stedet er 

bioforgasset. For at kunne lave en direkte sammenligning mellem husdyrgødning (svinegylle + 

dybstrøelse) fra eksemplet er der lavet beregninger med afgasset gødning, der stammer fra samme 

gødningstyper, og organisk N rest er skønnet herudfra. Her er også medregnet 9% udvaskning fra 

ammoniakfordampning. Vi har her valgt et scenarie, hvor den afgassede gødning slangeudlægges i en 

afgrøde, idet dette forventes at være den almindeligste udbringningsmetode for afgasset gødning, og der 

er regnet med et udnyttelseskrav på 80% (der ikke eksisterer i dag). En gennemsnitlig udnyttelse på 

87%, som angivet i bilag 4, mener vi er urealistisk, idet der ved slangeudlægning må regnes med et 

ammoniaktab på ca.12%.  Hvis den afgassede gødning kan nedfældes i sort jord kan fordampningen 

reduceres til gennemsnitligt 2% og en realistisk 1. årsvirkning ville være 85%. Det skal bemærkes, at en 

så høj udnyttelse af afgasset gødning kun kan opnås, når gødningen hovedsalig består af svinegylle, som 

i eksemplet i tabel 2 og 3, og dermed ikke vil være gældende for afgasset biomasse generelt.  

 

Det fremgår at den langsigtede merudvaskning ved anvendelse af afgasset biomasse, sammenlignet med 

tilsvarende handelsgødning, er på 428 kg N, der kan sammenlignes med 205 kg N beregnet i bilag 4. 

Det er således vores vurdering at reduktionen i N udvaskning ved bioforgasning er ca. dobbelt så stor 

som beregnet af MST.  

 

Hvis der i ligning 1 anvendes en udvaskningsfaktor på ca. 30% i stedet for 15 vil den beregnede 

merudvaskning fra husdyrgødning være tæt på vore beregninger i tabel 2 og 3 (langt sigt). 
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Tidsforløb for merudvaskning 

Som nævnt er der i det vedlagte bilag 4 ikke defineret, hvilken tidshorisont merudvaskningen 

beregnes for. I figur 1 herunder gives et eksempel for det tidsmæssige forløb for merudvaskning ved 

udbringning af husdyrgødning, og den viser, at tidsforløbet er helt afgørende. I dette eksempel er 

beregnet, at ca. 60% og 30% af den langsigtede merudvaskning fra henholdsvis svinegylle og 

kvæggylle sker de første 10 år efter tilførslen. Disse beregninger er baseret på en kombination af 

beregninger med Farm-N modellen og C-tool modellen. Vi kan ikke helt forklare den store forskel i 

tidsforløb mellem svine- og kvæggylle i disse beregninger, men en del af forskellen skyldes en 

hurtigere frigivelse af N i svinegylle end i kvæggylle. Hvis der ønskes beregninger af 

merudvaskningen over kortere tidsforløb, må det anbefales, at der arbejdes videre med en model, 

der kan beskrive tidsforløbet for forskellige gødningstyper.   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figur 1. Eksempel på effekt af tidshorisont på merudvaskning fra svine- og kvæggylle. Gennemsnit af 

jordtyper og klima (Vinther et al., 2013). 

 

Ad spørgsmål 2. Effekten af afgasning som virkemiddel i den nye regulering 

sammenlignet med nuværende regulering 

 

På basis af beregningerne i tabel 2 og 3 kan det beregnes, at den langsigtede reduktion i N udvaskningen 

ved bioforgasning vil være 387 kg N, svarende til 3,7 kg N/DE, ved et udnyttelseskrav på 80% for den 

afgassede gødning.  

  

Med udgangspunkt i den gamle regulering er det tidligere beregnet, at den langsigtede effekt af 

bioforgasning af svinegylle er en reduktion i udvaskningen på 2,3 kg N/DE (Sørensen og Børgesen, 

2014), mens effekten over en kortere tidshorisont på 5-10 år er ubetydelig. Der er således med de 

foreslåede forudsætninger opnået en øget reduktion i N udvaskningen på 1,4 kg N/DE på langt sigt. 

 

Ad spørgsmål 3. Incitament til afgasning af husdyrgødning 

Incitamentet til afgasning i den nye regulering vil være et mindre behov for normreduktion, idet 

merudvaskningen omtrent beregnes til det halve ved anvendelse af afgasset husdyrgødning, som 
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beskrevet ovenfor. I og med at udnyttelseskravet for afgasset gødning øges i forhold til den nuværende 

regulering vil det gødningsmæssige incitament dog være mindre end med den nuværende regulering. 

 

Tabel 3. Eksempel på opgørelse af merudvaskningen fra rodzonen for en bedrift, der udbringer 

10.500 kg N afgasset biomasse med et udnyttelseskrav på 80 % og 6.000 kg N handelsgødning (input 

som bilag 4). 

Gødningstype 
Udbragt 

 

 

Tilgængeligt 

N 1.år 

 

Ammoniaktab 

 

 

Udnyttelseskrav 

 

 

Organisk N 

netto 

 

N 

udvaskning 

lang sigt 

N udvaskning, 

handelsgødning 

alene 

  
kg N % % % % kg N kg N 

Svinegylle 
   

75 
  

0 

Dybstrøelse 
   

45 
  

0 

Afgasset biomasse, slangeudlagt 10500 75 12 80 10 2948 2520 

Handelsgødning 6000 
  

100 
 

1800 1800 

I alt 16500 
    

4748 4320 

Ekstra udvaskning med husdyrgødning         428   

Ekstra udvaskning, kg N/DE 

     

4,1 

  

Konklusion 

Som begrundet ovenfor mener vi ikke, at beregningen i det medsendte bilag 4 er korrekt. Vi anvender 

følgende formel for beregning af merudvaskning fra organisk gødning: 

(% Gødningsvirkning 1. år x 0,3) + (% ammoniaktab x 0,09) + (% rest org N i jord x 0,45) – (% 

udnyttelseskrav x 0,3). Hvis den anvendte udvaskningsfaktor justeres i forhold til den ønskede 

tidshorisont, vil det simple beregningsprincip i ligning 1 sikkert kunne anvendes som en simpel 

beregning af merudvaskningen fra husdyrgødning og herunder betydningen af bioforgasning. Det er 

vigtigt at tage stilling til, hvilken tidshorisont der ønskes brugt for merudvaskningen, og 

udvaskningsfaktoren bør justeres i forhold hertil. 

 

Med forslaget til ny regulering øges reduktionen i N udvaskning ved bioforgasning, samtidig med at der 

stadigt er et vist gødningsmæssigt incitament i form af mindre normreduktion ved bioforgasning. 
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