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Teknologi: Gastæt opbevaring af foderkorn – svin 

Med udgangspunkt i DCA rapporten1 og et teoretisk beregningsgrundlag (udarbejdet af SEGES), har 

Landbrugsstyrelsen for hver enkelt teknologi udregnet den maksimale, teoretiske reduktion i energifor-

bruget på baggrund af ansøgers oplysninger.  

 

Til beregningen af den teoretiske miljøeffekt, har vi brugt de informationer, ansøger har angivet i sin an-

søgning og det vedhæftede informationsskema. Såfremt disse har været mangelfulde, har vi brugt de 

oplysninger, som ansøger efterfølgende har givet os i et høringssvar. 

 

For teknologien Gastæt opbevaring af foderkorn - svin, har vi brugt følgende oplysninger til at lave be-

regningen:  

 

1. Den maksimale kapaciteten (m3) af den ansøgte silo til gastæt opbevaring af foderkorn. 

2. En vejledende besparelse på 16,5 kWh/tons foderkorn2. 

Beregningseksempel  

Der er ansøgt om en gastæt silo på 1750 m3. 

 

Dette giver 1750 m3 × 0,75 ton hvede/m3 = 1312,5 tons korn.  

Energibesparelse vil derfor være 16,5 kWh/tons × 1312,5 tons = 21.656 kWh. 

Baggrund for teknologien 

Herunder kan du læse en mere udførlig forklaring på baggrunden for teknologien, og hvorledes man kan 

beregne reduktionen af energiforbruget ved at indkøbe teknologien Gastæt opbevaring af foderkorn – 

svin. 

 
Ved investering i silo til gastæt opbevaring, kan foderkorn opbevares ved en højere vandprocent end 

ved opbevaring i almindelig silo eller planlager. Derved spares udgiften til nedtørring af kornet. 

 

Korn skal nedtørres til 15 pct. vand for at være lagerfast i almindelig silo eller planlager. Nogle år vil kor-

net kunne høstes ved denne vandprocent og der er således ikke behov for tørring, mens kornet andre år 

høstes med et højere vandindhold og derfor skal tørres. Jf. DCA-rapporten 20163 vil korn i gennemsnit 

blive høstet ved 16,5 pct. vand. Det blev derfor i starten af ansøgningsrunden præciseret i en FAQ, at 

der i ansøgningen omkring investering i gastæt silo skulle anvendes som forudsætning, at kornet ved 

alternativ opbevaring maksimalt skal nedtørres med 1,5 procentenhed, dvs. fra et vandindhold på 16,5 

pct. til 15 pct. Denne sparede omkostning til tørring sættes i DCA-rapporten4 til 3,4 MJ pr. kg fordampet 

vand, hvilket svarer til en besparelse på 16,5 kWh el og olie pr. tons korn der skal nedtørres. 
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