
Temadag om optimal udbringning og udnyttelse af gylle 7. maj 2014 på AU Foulum 

 

Program: 

 

Session 1: Viden til korrekt investering i udstyr til gylleudbringning - for beslutningstageren/ejeren 

Sted: Auditoriet i hovedbygningen på AU Foulum 

Ordstyrer: Knud Tybirk, INBIOM 

09.15-09.45 Indskrivning og kaffe med rundstykke 

09.45-09.50  Velkomst (Martin Schousboe, SAMSON AGRO) 

09.50-09.55  Dagens program præsenteres og perspektiveres (Knud Tybirk, INBIOM) 

09.55-10.20  Økonomi i forskellige scenarier af gylleudbringning (Mogens Kjeldal, DM & E) 

- Men kort først: Hvordan køres gylle ud i DK i dag? Med vogn eller selvkører? Som ubehandlet gylle 

eller forsuret gylle? Hvordan ser det ud i udlandet? 

10.20-10.45 Trykskader forårsaget ved gylleudbringning, hvad betyder dæktryk, antal overkørsler samt de 

forskellige maskinstørrelser? (Per Schjønning, AU) 

10.45-11.10 Optimering af kløvergræsproduktion ved udbringning/tildeling af gylle, hvordan skal gylle 

køres ud? Dosering og over hvor mange gange? (Karen Søegaard, AU) 

11.10-11.35 Hvorfor ser de nuværende gylleudbringningsregler ud, som de gør? Herunder reglerne for 

nedfældning og forsuret gylle? Samt reglerne for udbringningstidspunkt og gylle på frossen jord? Vil 

kommende bekendtgørelser og direktiver komme til at betyde noget for disse regler? (Knud Suhr, Hjørring 

Kommune) 

11.35-11.45 Pause 

11.45-12.10 Forsuring og tilsætningsstoffer til gylle (Annette Vestergaard, VFL, Planteproduktion) 

- Fordele og ulemper  

- Hvor stor er effekten i forhold til vejrlig, jordforhold, udkørsel på sort jord eller afgrøder, 

ammoniakemission, lugt m.m. 

 

12.10-12.35 Nedfældning (Tavs Nyord, AU) 

- Fordele og ulemper 

- Hvor stor er effekten i forhold til vejrlig, jordforhold, udkørsel på sort jord eller afgrøder, 

ammoniakemission, lugt m.m. 

12.35-13.00 Diskussion og opsamling (Knud Tybirk, INBIOM) 

Vi går over til økohallen, hvor eftermiddagens program fortsætter. 

 



 

Session 2: Det store ansvar at køre gylle ud - for driftslederen/medarbejderen 

Sted: Mødelokaler i hovedbygningen på AU Foulum – lige inden for hoveddøren 

Ordstyrer: Gunner Mikkelsen, AgroTech 

09.30-09.45 Indskrivning og kaffe med rundstykke 

09.45-09.55 Dagens program præsenteres og perspektiveres (Gunner Mikkelsen, AgroTech) 

09.55-10.20 Gylleudbringning basalviden (Bent Ventzel Hansen, Jysk Landbrugsrådgivning) 

- Hvad betyder vejr, jordtype, jordfugtighed, sort jord/plantedække, valg af afgrøder for 

udbringningen af gylle? 

- App, der kan fortælle, hvornår og hvor der skal køres gylle 

10.20-10.45 Overlevelse af sundhedsskadelige mikroorganismer (bakterier/vira) eller parasitter ved 

slangeudlægning og nedfældning af gylle? (Annette Nygaard Jensen, DTU Fødevareinstituttet og Stig Milan 

Thamsborg, KU) 

10.45-11.10  Gylleudbringning – miljøhensyn (Heidi Buur Holbech, VFL) 

- Hvorfor er nogle områder beskyttet, hvilke arter påvirkes af gyllen, hvordan tager man hensyn til 

miljøet under gylleudbringning? Hvad sker der ved overtrædelse?  

11.10-11.35 Hjælp til gyllepiloten, brug af styrecomputer og GPS. Tjek dit arbejde i forhold til disse 

indstillinger (Torben Thorsen, Thorsen Teknik) 

11.35-11.45 Pause 

11.45-12.10 ”Smart” gyllekørsel (Maskinkonsulent Flemming Hedegaard, Byggeri & Teknik I/S) 

- Optimal kørsel til og i marken (brug vejene, tænk jer om) 

- Optimal brug af gylleredskaber 

- Tilkørselsforhold/placering af gyllevogn. Ved henholdsvis gylletank og buffercontainer 

12.10-12.35  Trafiksikkerhed/sikkerhedsudstyr (Per Hedetoft, Dansk Maskinhandlerforening) 

- Bremselængde med helt vogntog, traktor og gyllevogn med redskab? 

- Hvad sker der med krav til akseltryk?  

- Sikkerhedsudstyr til udbringning af gylle. Lys, lygter, kamera, spejle m.m. 

12.35-13.00 Afrunding og opsamling (Gunner Mikkelsen, AgroTech) 

Vi går over til økohallen, hvor eftermiddagens program fortsætter. 

 

Fælles program om eftermiddagen 

Sted: Økohallen og en tilstødende mark, følg skiltningen 

13.00-14.00  Frokost ved Økohallen. LandboUngdom griller pølser og brød til os. 



14.00-15.00 Markdemonstration styret af Gunnar Mikkelsen.  

 Dagen før demonstrationen udlægges tyk kvæggylle med og uden syre med bom. 

 På temadagen nedfældes gylle med stigende dosis i både kløvergræs og sort jord. 

 Temaet for demonstrationen vil være: 

”Vær kritisk over for dit arbejde - tjek udbringningen af gyllen i forhold til indstillingen af 

maskine og redskab”.  

Sammen med flere af eksperterne fra formiddagens konference, vil Gunnar Mikkelsen 

evaluere de forskellige behandlinger ud fra parametre som kvaliteten af græs/kløver, 

jordtryk, klima/vejr, mælkeproduktion, sundhed - overlevelse af bakterier/vira/parasitter, 

miljø, brændstoføkonomi og så videre. 

 

Der tage forbehold for eventuelle ændringer af program. 

 


