
13. årgang nr. 4 december 2006 • 157

Afbrænding af husdyrgødning
Siden 1985 er der gennemført en række handlingsplaner, der alle 

har til formål at begrænse tabet af næringsstoffer fra landbruget (se 

boks). Det gennemgående princip har været, at husdyrgødning an

vendes som gødning i planteproduktionen, hvorved miljøeffekten 

opnås parallelt med en øget udnyttelse af næringsstofferne i husdyr

gødningen. Forsommerens ændringer af love og bekendtgørelser 

bryder med dette princip, idet der nu er åbnet for afbrænding af 

husdyrgødning til energiformål.

Jens Petersen 
Peter sørensen

Husdyrgødning, der er egnet til at indgå i 
en energiproduktion, fremkommer typisk 
ved separation af gylle. Ved anvendelse af en 
dekantercentrifuge opstår der en fiber frak
tion med omkring 30% tørstof og en flydende 
fraktion med 23% tørstof. Fiberfraktionen 
udgør et energipotentiale, mens den flydende 
fraktion eventuelt kan videreforarbejdes i 
f.eks. inddampningsanlæg. Hidtil er energi
potentialet i fiberfraktionen ikke blevet 
udnyttet, idet anvendelse af husdyrgødning 
udelukkende har været tilladt til gødsknings
formål.

Anvendelse af fiberfraktionen til gødsk
ningsformål er ikke uproblematisk, idet sepa
rationen sker løbende og dermed skal fiberen 
opbevares indtil udbringning. Under opbeva
ring og håndtering af den porøse fiber kan 
3050% af totalN tabes ved ammoniakfor
dampning, hvorved gødningsværdien af fiber
fraktionen reduceres. I relation til bedriftens 
gødningsregnskab er dette uheldigt, idet den 
samlede vægtede udnyttelse af de to fraktio
nen ikke må være mindre end udnyttelsen af 
den useparerede gylle. Ved eksport af fiber
fraktionen fra den producerende husdyrbed
rift skal modtagerbedriften indregne gød
ningsværdien i sit gødningsregnskab, men 
ammoniaktabet under opbevaring giver usik
kerhed om, hvilken gødningsværdi fiberfrak
tionen skal tillægges, samt åbner for forhand
ling om, hvorvidt det er leverandøren eller 
modtageren, der skal bære tabet i gødnings
regnskabet. Bl.a. dette har betydet afsætnings
vanskeligheder udenfor den husdyrproducer

ende bedrift, som herved ikke har kunnet 
opnå rabat på arealkravet. Arealkravet angiver 
krav til andelen af ejet areal i forhold til are
alet for udbringning af husdyrgødning (Areal
bekendtgørelsen). Fødevareministeren har til 
hensigt at fjerne progressionen i arealkravet, 
samt lade arealkravet gælde på bedriftsniveau 
mod nu på ejendomsniveau (Schmidt, 2006).

I maj 2006 vedtog Folketinget en ændring 
af Gødskningsloven således, at barriererne 
for afbrænding af husdyrgødning til energifor
mål i Fødevareministeriets lovgivning blev 
fjernet. Kvælstofindholdet i den husdyrgød
ning, der afbrændes, kan herved udgå af bed
riftens gødningsredskab. Parallelt hermed 
blev Miljøministeriets Husdyrgødningsbe
kendtgørelse justeret i juli med krav om, at 
forbrænding af husdyrgødningen skal ske i 
godkendte anlæg, samt at der føres regnskab 
over den forbrændte mængde. 

Disse regelændringer betyder, at det ikke 
længere alene er arealkravet og den tilhø
rende rabat, der er incitamentet til gyllesepa
rering. I forhold til afsætning af fiberfraktio
nen til gødskningsformål, må afsætning til 
afbrændingsanlæg betegnes som en mere sta
bil og sikker eksport af næringsstoffer fra hus
dyrbedrifter. Derfor vil muligheden for af
brænding måske endda blive det væsentligste 
incitament til separering. Det hidtil gældende 
princip om, at næringsstofferne i husdyrgød
ningen skal anvendes i planteproduktionen 
er således brudt til fordel for udnyttelse af en
ergien i husdyrgødningen. I en Fødevarem
inisteriel rapport er der fremført en række 
fordele og ulemper ved afbrænding af fiber
fraktionen af husdyrgødning (Anonym, 2005), 
mens en opfølgende rapport omhandler ge
nerel afbrænding af husdyrgødning til energi
formål (Anonym, 2006). 

Konklusionerne i rapporterne baserer sig 
overvejende på bedrifts og samfundsøkono
miske analyser, men indeholder også overvej
else over den miljømæssige betydning. Den 
miljømæssige vurdering er imidlertid baseret 
på et ufuldstændigt og spinkelt vidensgrund
lag, idet afbrænding af husdyrgødning kun i 
enkelte tilfælde er prøvet og beskrevet. Endvi
dere afhænger den miljømæssige vurdering i 
høj grad af forudsætningerne, specielt om der 
er tale om en ren overskudsituation, eller om 
der foretages en erstatning af de fjernede næ
ringsstoffer med et alternativ. Fjernes husdyr
gødningen fra bedriften er der tale om een 
situation, men ved erstatning af det fjernede 
kvælstof med handelsgødningskvælstof, eller 
ved udvidelse af husdyrproduktionen, er der 
tale om andre forudsætninger. Ligeledes, om 
det fjernede organiske stof i husdyrgødnin
gen erstattes med kulstoflagrende afgrøder 
eller ej. Endvidere har det betydning, hvorle
des vedligeholdelse af jordens organiske stof
pulje værdisættes. Tilsvarende afhænger miljø
vurderingen på emissionssiden af, om 
husdyrgødningen erstatter anden energikilde, 
samt hvilken kilde der i givet fald erstattes. 

En jordbrugsmæssig anvendelse af asken 
fra forbrændingen afhænger dels af tilgænge
ligheden af næringsstoffer og dels forurening 
med (tung)metaller, der opkoncentreres ved 
afbrændingen. Anvendelsen af kobber og zink 
som tilsætning i foderet kan give problemer 
med jordbrugsmæssig anvendelse af asken, 
specielt kobber vil sandsynligvis kunne 
udgøre et problem (Petersen et al., 2005). 
Ved afbrænding tabes kvælstof fuldstændigt, 
og det er hovedsageligt askens indehold af 
fosfor og kalium, der har gødningsmæssig 
værdi. Det er imidlertid usikkert, hvilken 
værdi disse næringsstoffer skal tillægges dels 
på kort og dels på lang sigt (Petersen et al., 
2005). Den foreliggende viden om gødnings
værdien af aske fra afbrænding af fiberfraktion 
fra separering af afgasset gylle er yderst be
skeden, og Petersen et al. (2005) drager der
for paralleller til aske fra halmfyring. Plante
tilgængeligheden af fosfor og kalium 
afhænger af forbrændingstemperaturen og 
opholdstid og er dermed afhængig af forbræn
dingssystemet. Tilbundsgående klarlægning af 
gødningsværdien og forurenende elementer 
vil kræve længerevarende undersøgelser på 
aske fra fuldskalaanlæg, men på lang sigt (>30 
år) formodes det, at en stor del af fosfor og 
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Hvilket omfang afbrænding af fiberfraktion 
fra separation af afgasset gylle til energiformål 
vil få, kan kun fremtiden vise. Det må dog 
forudses, at mængden af råvaren, den afgas
sede gylle, ikke vil øges, idet biogasproduk
tion er afhængig af tilsætning af energirigt af
fald, og denne affaldstype udgør i dag 
begrænsningen for rentabel biogasproduk
tion. Fremkommer der teknikker, hvorved 
gylle kan afgasses rentabelt uden tilsætning af 
energirigt affald, vil mængden af fiberfraktion 
fra separering af afgasset gylle kunne øges. Da 
der ikke haves kendskab til alle facetter ved 
afbrænding af husdyrgødningsfibre, bør hele 
håndteringskæden følges af målinger med 
henblik på at fremskaffe dokumentation, så 
det sikres, at der ved løsning af eet foruren
ingsproblem ikke skabes et nyt, herunder un
dersøge tilgængeligheden af plantenæringsst
offer og tungmetaller i asken.
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kalium i asken vil blive tilgængelig for plan
terne. Foreløbige undersøgelser af et enkelt 
askeprodukt peger på, at metodevalget er 
ganske afgørende for vurderingen af gød
ningsværdien af askeproduktet, og at tradi
tionelle gødningsanalyser giver et forsimplet 
billede i forhold til analyser af jord tilført aske 
(Rubæk et al., 2006)

Lovliggørelsen af afbrænding af husdyrgød
ning til energiformål sigter primært på en løs
ning af det overskud af husdyrgødning, der er 
i visse egne af landet og lokalt på enkelte 
bedrifter. Såfremt al husdyrgødning kan af
brændes, vil husdyrproduktionen kunne 
kobles fra landbrugsarealerne, og perspekti
vet er, at husdyrproduktionen kan henlægges 
til industrikvarterer, hvor virksomheden kø
ber foder og bortskaffer affaldsprodukter ved 
afbrænding. Dette scenarium kan let forestil
les for produktion af fjerkræ og mink, men 
også for svineproduktion. Mælkeproduktio
nen vil derimod have større tilknytning til 
landbrugsarealer i kraft af behovet for grov
foder.

Imidlertid er det kun afbrænding af fiber
fraktionen fra separation af afgasset gylle, der 
med forsommerens lovændringer er fritaget 
for affaldsafgift (Affaldsafgiftloven), som er på 
330 kr. pr. ton. En afgift i denne størrelse be
tyder i praksis, at det kun vil være rentabelt at 
afbrænde afgiftsfritaget husdyrgødning. Om
kring 4% af den samlede mængde husdyrgød
ning passerer biogasanlæg, hvilket svarer til 
ca. 1.4 mio. ton gylle (Anonym, 2006). Ved 
separation af denne mængde vil der frem
komme en fibermasse på maksimalt 200.000 
ton, indeholdende omkring 2.000 ton N og 
3.000 ton P.

I relation til vandmiljøet vil anvendelse af 
kvælstof i handelsgødning, til erstatning for 
kvælstof fjernet ved afbrænding af husdyrgød
ning, give en forventet reduktion i kvælstof
udvaskningen på omkring 15 kg N/ha på det 
areal, hvor den afbrændte husdyrgødning el
lers ville være udbragt (Anonym, 2005, 2006). 
Udbringes fiberen med 4 t/ha vil maksimalt 
50.000 ha blive aflastet, hvilket vil give en 
reduktion i udvaskningen på 750 ton N på 
landsplan. Denne effekt forudsætter imidler
tid uændret husdyrproduktion. Implemente
res afbrænding af husdyrgødning på bedrifter, 
hvor der lige netop er plads i gødningsregn
skabet til den nuværende husdyrproduktion, 
vil den ’luft’ i gødningsregnskabet som af
brændingen giver, ofte kunne anvendes til 
udvidelse af husdyrproduktionen. Der er imid
lertid ikke regnet på den miljømæssige konse
kvens af en sådan udvikling, men det er klart, 
at reduktionen i kvælstofudvaskningen vil 
blive mindre.
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Afbrænding af gødning

Boks: Miljø- og handlingsplaner, samt deres væsentligste ele-
menter i relation til husdyrgødning.

•	 	 NPo-handlingsplanen	fra	1985	omfattede	krav	til	og	om	opbeva-
ring	af	husdyrgødning,	begrænsning	i	udbringningstidspunkter,	samt	
sammenhæng	mellem	dyrehold	og	jordtilliggende.

•		 	 Vandmiljøplan I fra 1987: Skærpelse	af	kravene	i	NPo-planen,	
samt	krav	om	gødsknings-	og	sædskifteplaner.	Endvidere	krav	om	vin-
tergrønne	marker.

•	 	 Handlingsplan for Bæredygtig jordbrug fra 1991:	Skærpel-
se	af	krav,	samt	krav	om	gødningsregnskaber	og	krav	til	udnyttelse	af	
kvælstof	i	husdyrgødning.

•			 	 Vandmiljøplan II fra 1998: Skærpelse	af	tidligere	krav,	samt	re-
duktion	af	afgrødernes	kvælstofbehov	til	10%	under	det	økonomiske	
optimale.	Endvidere	indføres	en	række	støtteordninger	til	fremme	af	
miljøvenlig	jordbrug.

•	  Ammoniakhandlingsplan fra 2001: Krav	om	overdækning	af	
markstakke,	forbud	mod	bredspredning	af	gylle,	samt	planmyndighe-
ders	mulighed	for	at	afvise	udvidelse	af	landbrugsproduktionen	nær	
følsomme	økosystemer.

•  Vandmiljøplan III fra 2004: Skærpelse	af	krav,	samt	indførelse	af	
regulering	af	fosfor.	Endvidere	indførelse	af	beskyttelseszoner.
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Legionella i England – med social 
hensyntagen
Et lokalt bystyre og dets arkitekt er blevet 
dømt for at have misrøgtet et aircondition 
anlæg i et kunstcenter. Forkert design og 
vedligeholdelse førte til at 170 mennesker 
blev syge hvoraf 5 døde. Arkitekten blev 
frikendt for anklagen for manddrab og kunne 
slippe med en lille bøde (150.000 kr.) fordi 
hun ikke var velhavende. Tilsvarende slap 
bystyret med en bøde på 1.3 mill. kr. fordi 
det er et af de fattigste områder i England. 
Dommeren erklærede at hvis det havde været 
et privat firma var bøden blevet på over 10. 
mill. kr. 

Arkitekten forsvarede sig med at hun ikke 
havde haft nogen træning i sundhed og 
sikkerhed. 

Der er nogen der tror at Legionella infek
tion er en sjælden sygdom som man ikke be
høver at bekymre sig om. Der dør dog i snit 
11 indbyggere om dagen af Legionella infek
tion i USA

MH (Fra Water21, oktober 2006) 

Ny Afløbsteknik
Så er endnu en af kultbøgerne om det urbane 
vandkredsløb udkommet i en ny og  endnu 
mere fyldig udgave. 5. udgave af Afløbsteknik 
er på banen. Bogen er til brug for bachelor, 
master samt civilingeniør uddannelser. Bogen 
er meget omfangsrig og dermed er den også 

velegnet som opslagsbog, både i ingeniørfir
maer og forvaltninger samt for alle andre der 
arbejder med og interesserer sig for hvad der 
foregår i afløbssystemerne. Afløbsteknikken 
er spændende og mangfoldig. Læs fx om et 
rektangulært afvandingsområde som ikke er 
en petanquebane; om rensegrise som ikke 
bliver ikke slagtet på danske slagterier; om en 
rodhøvl som ikke er et snedkerinstrument; 
om ru rør som ikke er halsen efter en glad 
aften og om sidefortrængning som ikke er 
noget psykiateren finder ud af når du ligger 
på briksen.

Det er en af lægevidenskabens uopdyrkede 
områder at man åbenbart holder sig ung af at 
skrive lærebøger. Bogens førsteforfatter, Leif 
Winther, var også med i 1. udgaven for 40 år 
siden. Men da verden udvikler sig er der nu et 
team af forfatterne med blandet og solid bag
grund, der sikrer at bogen dækker meget 
bredt og solidt.

Bogen anbefales.
MH

Leif Winther, Jens Jørgen Linde, Hand 
Torkild Jensen, Leo Mathiasen og Niels Bent 
Johansen: Afløbsteknik. 5.udgave, Polyte-
knisk Forlag, 2006
Får hos Polyteknisk Boghandel, Anker Enge-
lundsvej 1, 2800 Lyngby (www.polyteknisk.
dk) eller i andre velassorterede boglader.

Miljølitteraturen: Naturgenopretning
Og når i tilgift naturgenopretningen skrider 
frem med stormskridt, når åerne muntert fin
der tilbage i deres oprindeligt snoede løb, når 
skovrejsningen sætter sit umiskendelige præg 
på landskabet, så kan man kun være tilfreds. 
Når de små træer får pleje som den forladte 
elefantunge i zoologisk have, når jorden igen 
vil være moder og bære sit afkom på armen, 
så er målet fuldt. Ørnen og vildsvinene er til
bage, der ses ulve stadig nærmere grænsen, 
og heller ikke bæverens tilstedeværelse er 
mere utopi. Om føje år vil, Gud give det er 
sandt, som i 1700tallet, i kongens udstrakte 
revirer, den danske bøgeskov stå trindt om 
land.

Hans Otto Jørgensen: Ålen har englelyd, 
Gyldendal 2006

Ny forening for miljø- og naturmed-
arbejdere
Natur og miljømedarbejdere i det offentlige 
slår sig sammen i en ny forening. Det er 
FMK (Foreningen af Miljømedarbejdere i 
Kommunerne) og MINA (Miljø og Naturm
edarbejdere i amterne), der har besluttet at 
sammenlægge de to foreninger og at udvide 
medlemskredsen til at omfatte både kom
muner, regioner og stat. Den nye forening 
holder stiftende generalforsamling den 13. 
december. Den nye forening ventes at få ca. 
2.500 medlemmer
Læs mere på www.fmk.suite.dk og www.
minaweb.dk.
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Iltsvind
Omfattende iltsvind kan godt gå hen og blive 
normen i løbet af dette århundrede, hvis el
lers klimaet udvikler sig sådan som forskerne 
forudsiger. Det viser nye modelberegninger 
fra Danmarks Miljøundersøgelser, DMU. 
Iltindholdet i havområderne i sommer og 
efterårsmånederne vil nemlig falde markant 
hvis temperaturen som ventet stiger ca. 3 
grader. Men vi har stadig en chance for at 
modvirke udviklingen.

Rapporten er udarbejdet for Miljøstyrelsen 
og indgår i en række rapporter, der beskriver 
konsekvenserne af mulige klimaændringer i 
Danmark. Rapporterne er en del af det faglige 
grundlag for regeringens arbejde med en 
dansk klimatilpasningsstrategi. Læs mere på 
DMUs hjemmeside.
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AKTUELT

Salpeter	har	af	en		landmand	hørt	at	
fosfor	slet		ikke	er	farligt	for	søer.	
Tværtimod	.	Det	er	sundt		og	deres	
smågrise	overlever	bedre.


