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CH4 emission fra gødningshåndtering – landbrug

Kilde: Denmark's National Inventory Report 2020, DCE Scientific Report No. 372

Gris fra fødsel-slagtning (116,5 kg)

(fordeling af klimaaftryk for en gris fra fødsel til udlevering fra stald)
Relativ fordelt CO2 pr. kg slagtekrop, gris

100
90
80
70

2%

7%

Gødningshåndtering i stald + lager

17 %

Mulige tiltag som reducerer tabet af metan:
• Hyppig udslusning af gylle + bioforgasning
• Hyppig udslusning af gylle → gyllebeholder
• Staldforsuring
• Gyllekøling
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Effekt af bedre fodereffektivitet (alene slagtesvin)
o ÷ 0,1 FE/kg tilvækst = ca. ÷ 7,2 kg CO2-ækv./gris (↓ 2,4 %)
(foder, lattergas, metan gylle, metan fordøjelse)
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Plantesektor har fokus på at gøre foder produceret på de
dyrkede arealer mere klimavenlig
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Kilde: Foreløbig beregning i PORK-projekt med PEF beregningsmetode som grundlag
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Staldforsuring
Effekt:
 Reduceret metan tab (andel af gyllens emission)
 Grisestalde (ca. 75 %) (skal dokumenteres)
 Kvægstalde (ca. 75 %) (skal dokumenteres)
 Reduceret ammoniak tab
o Grisestalde (64 %)
o Kvægstalde (afventer dokumentation)
o Effekt i både stald, lager, og udbringning
o Højere gødningsværdi
Udfordringer:
 Biogasanlæg vil ikke modtage forsuret gylle
 Arbejdsmiljø ift. koncentreret svovlsyre
 Procesanlæg kan puste svovlbrinte
o Lugtgene ift. naboer
Hvis teknologi udbredes bredt:
 Lugtudfordring fra procesanlæg skal løses – der skal udvikles teknologi som fjerner lugtgene

Forsuring i gylletank
Effekt ved traditionel tankforsuring:
 Marginal metan reduktion
 Reduceret ammoniak fordampning (pH 5,5)
o Effekt ifm. udbringning (25 % på græs)
 AU tester pt. tidlig lagerforsuring
o Forventet lavere metan fordampning
Udfordringer:
 Arbejdsmiljø ift. koncentreret svovlsyre
Udviklingsbehov:
 Tab af metan er lavt i den kolde vinterperiode
 Test af sommerforsuring og effekt på metan
emission. Et lavere syreforbrug gør, at pH er
højere end 6 når gylle udbringes

Teltoverdækkede gyllebeholdere
Effekt:
 Reduceret ammoniak fordampning
o Pt. måles ammoniak, metan og lattergas
o Meget lav ammoniakemission
o Sommermåling af grisegylle → højere
metan emission end forventet
o Formentlig reduceret lugtgene
Udviklingsbehov:
 Dokumentation af faktisk emission af både
metan og lattergas (kvæg/svin/biogasgylle)
 Udvikle og teste løsninger som reducerer
emission af metan og lattergas – f.eks.
o Metanoxiderende flydelag
o Biofiltre
o Sommerforsuring
o Afbrænding af afgangsluft (via støttegas)
o Termisk forbrænding mv.

Moderne kvægstalde er åbne (naturlig ventilation)
Udfordring mht. metan:
 Drøvtyggere har høj emission af metan (tarmgas)
 Relativ lav koncentration af metan i staldluft
 Et biofilter skal tilføres høj koncentration af metan
for at fungere
Udviklingsbehov:
 Emission af metan reduceres ved kilden (tarmgas)
 Udvikle andre metoder til reduktion af emissionen

Gyllekøling
Effekt ved 10 W/m2 køleeffekt:
 Reduceret ammoniak fordampning (8 %)
 Reduceret lugt emission (8 %)
 Reduceret metan emission (7,5 %)
 Emission reduceres ca. 0,75 % for hver W/m2
Udfordringer:
 Der kan køles op til ca. 30 W/m2
 At køleomfang svarer til varmebehov
 Dyrt virkemiddel hvis der køles væsentligt ud over
varmebehov
Udviklingsbehov:
 Test kombination af gyllekøling og hyppig
gylleudslusning på effekt af metan
 Test om gyllekøling påvirker sammensætning af
de metan producerende bakterier

Gylletilsætningsstof ”NoGAS”
Effekt ved forsøg udført i laboratorie:
 Reduceret ammoniak fordampning (90 %)
 Reduceret metan emission (??)
Effekt testet i en stald:
 Reduceret ammoniak fordampning (30 %)
 Reduceret metan emission (40-50 %)
Udfordringer:
 Hvis garvesyre – omkostning på ca. 200 kr./gris
o Landmands gns. fortjeneste er ca. 150 kr./gris
 At finde et billigere tilsætningsstof
 At tilsætningsmetode sikre effektiv opblanding i gylle
 Langt igen – før end produkt er færdigmodnet

Garvesyre

Nitrifikationshæmmere til gylle (og handelsgødning)
NOx

Effekt:
 Reducerer omsætning af ammonium til nitrat
 Virker kun på ammoniumgødning
 Reduceret nitratudvaskning på sandjord
 Reducerer emissionen af lattergas ca. 40 % på alle jordtyper (ca. 0,7 kg N2O-N/ha ~ 1,17 N2O/ha)
 Velkendt teknologi
 Omkostning 200-250 kr. pr. ha (1 kg N2O = 298 kg CO2-ækv. ~ 574-718 kr. per ton CO2-ækv.)
Udviklingsbehov:
 Dokumentation af om der er risiko for udvaskning samt økotoksikologisk effekt
*Markerede afsnit angiver ændringer foretaget efter oplægget var afholdt

Hyppig udslusning af gylle
Muligheder og effekt:
 I nye stalde til slagtegrise kan installeres automatisk udslusningssystem (omk. 250.000-300.000 kr.)
 I nye løbe- drægtighedsstalde kan installeres linespilanlæg (gødning udtrækkes flere gange ugentligt)
 Væsentlig reduktion i staldens emission af metan
 Efterfølgende emission af metan i gødningslageret er forsøgsmæssigt endnu ikke dokumenteret
Udfordringer:
 Teknisk er det ikke muligt at udsluse gylle hver uge i alle eksisterende stalde
o Pga. lille ugentlig gyllemængde, gyllens sammensætning, gylleproppernes placering i stalden
o Der skal udredes risiko for udslip af ”svovlbrinte”, sfa. uhensigtsmæssig udslusningshåndtering
o Der er eksempler på ulykker med emission af ”svovlbrinte” som har medført dødsfald
Udviklingsbehov:
 Behov for nye tekniske løsninger, der sikrer hyppig udslusning af gylle i farestalde og smågrisestalde
 Udvikle andre håndteringsløsninger som reducerer emissionen af metan i alle staldsystemer
 Dokumentation af effekt af hyppig udslusning/linespil i kvægstalde

Behov for ny viden (udvikling, test og forskning)
• Dokumentation af faktisk emission af metan og lattergas i hele kæden fra stalde
til gødningslagre samt effekt af hyppig udslusning, gyllekøling, gylleforsuring,
rengjort gyllekumme mv.
o Der skal dokumenteres ”kædeeffekt” af de forskellige teknologikombinationer

• For telt overdækkede gyllebeholdere skal udvikles og testes nye løsninger som
reducerer emission af metan og lattergas i gødningslagre
o Kan være metanoxiderende flydelag, biofiltre, sommerforsuring i gylletank, afbrænding af
afgangsluft via tilførsel af en støttegas, termisk forbrænding mv.

• Udvikling af metoder der reducerer lattergasemissionen fra stald-lager-mark
• Forskning vedr. fodersammensætnings betydning for dannelsen og udledningen
af metan fra stald (både fra tarmgas og fra gyllen) samt den efterfølgende metan
udledning i gødningslagret

