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Natur- og Landbrugskommissionens sekretariat har i mail af 7. november 

2012 bedt Aarhus Universitet udarbejde en redegørelse om betydningen af af-

gasning af husdyrgødning for udvaskning af kvælstof. 

Baggrunden er, at Natur- og Landbrugskommissionen (NLK) som en del af sit 

arbejde har en opgave med at se på en forbedring af tilstanden i vandmiljøet. 

Som grundlag for opnåelse af en bedre tilstand i vandmiljøet er der behov for 

et indgående kendskab til effekten af mulige tiltag, herunder bioforgasning af 

husdyrgødning. 

Redegørelsen er udarbejdet af seniorforsker Peter Sørensen og seniorforsker 

Finn P. Vinther, begge Institut for Agroøkologi.  

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt  

Seniorforsker, koordinator for DCA’s myndighedsrådgivning 



 

 

    

Side 2/6 

 

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 
AARHUS UNIVERSITET 

 

Notat om udvaskningseffekt af afgasset gylle 

Peter Sørensen og Finn P. Vinther 

 

Natur og Landbrugskommissionen har 7. november 2012 bestilt et notat om 

udvaskningseffekten af bioforgasning af gylle. I praksis sker der normalt en 

afgasning af gylle blandet med både fast husdyrgødning og anden organisk af-

fald, og i det følgende er effekten af at afgasse gylle sammen med andre orga-

niske materialer medtaget i vurderingen.  

 

Generelt om N udvaskning fra husdyrgødning 

På lang sigt er der en større udvaskning efter tilførsel af organisk bundet N 

end fra mineralsk N, når gødning tilføres om foråret. Det mineralske N er 

umiddelbart tilgængeligt for planterne, mens det organiske N først skal mine-

raliseres. Da mineraliseringen også sker i perioder uden plantevækst i efter-

år/vinter perioden er planteudnyttelsen heraf ringere og udvaskningen større 

end fra mineralsk N tilført på et tidspunkt, hvor planter kan udnytte det. Fri-

givelsen af det organiske N sker over en lang årrække på op til 100-200 år. 

Det betyder at en del af den ekstra udvaskning fra det organiske N først sker 

på meget lang sigt. Som en grov tommelfingerregel regner vi med, at ca. 30% 

af det mineralske N og 45% af det organiske N udvaskes (set over 200 år) i 

kornrige afgrødesystemer. Disse udvaskningsfaktorer kan ikke betragtes som 

statiske, idet f.eks. udbredt anvendelse af efterafgrøder og afgrøder med lang 

vækstsæson vil betyde lavere udvaskning. Udvaskningen er både influeret af 

jordtype og klimaforhold. Hovedparten af udvaskning fra det mineralske N 

sker inden for de første år efter tilførslen, mens hovedparten af udvaskningen 

fra det organiske N først sker på længere sigt. Set over en kortere periode på 

1-5 år er udvaskningen stort set proportional med mængden af tilført total N 

(mineralsk + organisk N), så længe tilførslen af plantetilgængeligt N ligger 

omkring det økonomisk optimale eller lavere (Kristensen et al., 2003; Thom-

sen et al., 1997; Sørensen & Birkmose, 2002).   

 

Effekter af bioforgasning på N tilgængelighed 

Ved bioforgasning af husdyrgødning sker der en omsætning af organisk bun-

det kvælstof til mineralsk N og mængden af let omsætteligt kulstof i gødnin-

gen reduceres. Det betyder, at plantetilgængeligheden af N i gylle stiger med 

typisk 10-20% point i tilførselsåret, hvis N tabene holdes uændret (Sørensen 

& Møller, 2009; Sørensen et al., 2012). Til gengæld er der en lavere eftervirk-

ning i årene efter tilførslen (Schröder et al., 2007). Bioforgasning af organiske 

gødninger med en større andel af organisk N, som f. eks. fast gødning, fiber-

fraktion og plantemateriale, medfører en større stigning i plantetilgængelig-

hed (Sørensen et al., 2012).  Set over en 10-årig horisont kan det forventes, at 

der kan opnås en N udnyttelse på mindst 80% for blandet biogasgylle, sva-

rende til en stigning på ca 6-10% point i forhold til tilsvarende ubehandlet 

gylle (Petersen & Sørensen, 2008; Knudsen, 2012). 
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Kvælstof udvaskningseffekten af afgasset husdyrgødning sammen-

lignet med ikke-afgasset gylle på kort og langt sigt 

I dag kan N udnyttelseskravet til afgasset gylle fastsættes ud fra en vægtet be-

regning af udnyttelseskravet for de gødninger og affaldsprodukter, der er til-

ført biogasanlægget. Det betyder, at det samlede udnyttelseskrav er uændret, 

og tilførslen af total N, inklusive supplerende handelsgødning, er dermed 

uændret efter bioforgasning. Afhængigt af sammensætningen af den afgasse-

de gødning er udnyttelseskravet til afgasset gylle normalt 65-70%.    

 

Udvaskningseffekt ved uændret N tilførsel efter bioforgasning: Der må for-

ventes omtrent uændret udvaskning set over en kortere horisont (5-10 år), 

idet der sker en uændret tilførsel af total N. På meget lang sigt (100-200 år) 

kan der forventes en lidt lavere udvaskning efter bioforgasning. Den langsig-

tede reduktion ved afgasning af ren svinegylle kan beregnes til 2,3 kg N/DE 

ud fra en antagelse om at udvaskningen er hhv. 30% og 45% af mineralsk N 

og organisk N i gødningen. Knudsen (2012) beregner tilsvarende med de 

samme udvaskningsfaktorer en langsigtet reduktion i udvaskningen fra blan-

det afgasset gylle på 3 kg N/DE. 

 

Udvaskningseffekt ved tilpasset N tilførsel efter bioforgasning hvor der ta-

ges hensyn til den øgede N gødningsvirkning: På kort sigt (5-10 år) må der 

forventes en lidt lavere N udvaskning, idet tilførslen af total N reduceres. Ef-

fekten vil være afhængig af hvor meget udnyttelseskravet til afgasset gylle for-

øges. Beregninger med FARM-N modellen, der beregner udvaskning inden 

for en 10 års horisont baseret på N-LES3 modellen, viser en reduktion i N-

udvaskningen på i gennemsnit 3,7 kg N/ha ved tilførsel af 1,4 DE/ha (2,6 kg 

N/DE), hvis udnyttelseskravet for afgasset svinegylle øges med 5% point til 

80% (Vinther et al. 2012). Andre modelberegninger viser, at bioforgasning af 

ren svinegylle og samtidig reduktion i tilførsel af handelsgødning på 9 kg 

N/DE medfører en reduktion i N udvaskningen på 2,1 kg N/DE set over en 50 

årig horisont (Schou et al., 2007).  Set over 100-200 år må effekten forventes 

at være omtrent det dobbelte, svarende til ca. 4 kg N/DE.  
 

Eventuel betydning af afgasning af husdyrgødning for tab af fosfor 

til vandmiljøet 

Tab af fosfor til vandmiljøet er bl.a. influeret af fosforophobning i jorden, og 

øget fosforophobning medfører øget risiko for tab til vandmiljøet på lang sigt. 

Afgasningen i sig selv kan ikke forventes at have effekt på hverken ophobning 

eller tab af fosfor. Men i forbindelse med afgasning tilføres der ofte produkter 

med et relativt højt fosforindhold, f.eks. i form af fast husdyrgødning og fiber-

fraktioner. Dette medfører en opkoncentrering af P i den afgassede gødning 

og dermed på de arealer, hvor gødningen udbringes, hvis ikke der efterføl-

gende sker en separering af gødningen, hvor fiberfraktionen afsættes.  
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De specielle regler, der er omkring fastsættelse af dyreenheder i afgasset gød-

ning, medfører, at der er mulighed for at tilføre mere fosfor per ha med den 

afgassede gylle (Petersen, 2011). Hvis biogasanlæg tilføres affald, der ikke har 

tilknyttet dyreenheder men indeholder fosfor, kan det også give mulighed for 

øget forfortilførsel med den afgassede gødning.     

 

Betydningen af at kombinere bioforgasning med separation for 

kvælstofudvaskning og fosfortab til vandmiljøet, og forudsætnin-

ger/begrundelser herfor 

Efter bioforgasning sker der ofte en separering i en væske- og en fiberfraktion. 

Afhængigt af separeringsmetoden ender hovedparten af fosfor og organisk 

bundet N i fiberfraktionen i en opkoncentreret form, der gør transport af næ-

ringsstofferne over større afstande mere økonomisk. Det vil normalt være 

planteavlere, der kan have interesse i at modtage fiberfraktion som gødning.  

Separeringen muliggør, at fiberfraktionen anvendes i områder, hvor der er et 

behov for tilførsel af fosfor, og der kan opnås en mere lige fordeling af fosfor. 

Dermed reduceres også potentialet for langsigtede fosfortab.  

Effekten af separering på kvælstofudvaskning afhænger i høj grad af, hvorle-

des fiberfraktionen anvendes. Hvis fiberfraktionen nedpløjes om foråret på 

arealer med lille risiko for kvælstofudvaskning, kan der teoretisk ske en re-

duktion i N udvaskningen efter separering. Dette vil dog langtfra altid være 

tilfældet. Planteavlere, der kan modtage fiberfraktionen, har som regel en stor 

andel af vintersæd i sædskiftet. Det gør det vanskelligt at udnytte fiberfraktio-

nen uden store N udvasknings- eller ammoniaktab. I modsætning til reglerne 

for udbringning af gylle er det i dag tilladt at udbringe fiberfraktioen før så-

ning af vintersæd om efteråret. Udbringning før såning af vinterhvede kan 

medføre en stigning i kvælstofudvaskningen svarende til 20-35% af N i gød-

ningen, i forhold til udbringning af gødningen om foråret (Sørensen & Ru-

bæk, 2006, 2012). Hvis gødningen i stedet udbringes på vintersæd om foråret 

kan der ske en tilsvarende høj ammoniakemission (Sørensen & Rubæk, 2012). 

Udbringning før såning af vinterraps og andre afgrøder med høj N optagelse i 

efteråret forventes dog ikke at medføre øget N udvaskning, men vi har ingen 

målinger heraf. 

Efterårsudbringning af fiberfraktion medfører ikke øget risiko for fosforud-

vaskning på sandjord, men på lerjord, hvor der foregår ”makroporeflow” til 

dræn vil der også være en øget risiko for fosfor-udvaskning til dræn (Sørensen 

& Rubæk, 2006). Vi har ikke data, der muliggør en kvantificering af denne ef-

fekt. 

 

Betydningen for udvaskningen af en yderligere forbrænding af fi-

berfraktionen efter bioforgasning af husdyrgødning 

Ved forbrænding af fiberfraktionen kan der opnås en reduktion i den langsig-

tede udvaskning af kvælstof, idet kvælstof i fiberfraktionen tabes ved for-

brænding. Dette kvælstof kan erstattes af en mindre mængde N i handelsgød-



 

 

    

Side 5/6 

 

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 
AARHUS UNIVERSITET 

 

ning, idet der kan opnås en højere udnyttelse og laver udvaskning af N i han-

delsgødning. Reduktionen i udvaskning ved en forbrænding set over en 50 

årig horisont kan beregnes til gennemsnitligt 2 kg N/DE ved afgasning af svi-

negylle og efterfølgende forbrænding af fiberfraktionen (Schou et al., 2007). 

Set over 100-200 år må effekten forventes at være omtrent det dobbelte, sva-

rende til ca. 4 kg N/DE. 
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