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Teknologi: Teltoverdækning af gyllebeholder – svin 

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

Landbrugsstyrelsen, for hver enkelt ansøgning, udregnet den maksimale, teoretiske ammoniakbespa-

relse. Udregningen er foretaget på baggrund af ansøgers oplysninger om dyregrupper og kapaciteten af 

gyllebeholderne.  

 

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

ning og det vedhæftede informationsskema. Såfremt disse har været mangelfulde, har vi brugt de oplys-

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

 

For teknologien Teltoverdækningen af gyllebeholder - svin, har vi brugt følgende oplysninger for at lave 

beregningen:  

 

1. Information om dyregrupper (fx slagtesvin, smågrise osv.). Værdierne for de enkelte dyregrupper 

ses i tabel 1. 

2. Kapaciteten af den gyllebeholder (i m3), som der skal overdækkes.  

 

Beregningen af besparelsen tager udgangspunkt i reduktion af ammoniakfordampningen fra gyllebehol-

der med naturligt flydelag, som udgør 2 % af total-N der tilføres beholderen, eller 2½ % af TAN-N tilført 

beholderen. Det er denne fordampning, der kan reduceres med 50 % ved teltoverdækning. Den reduce-

rede ammoniakfordampning ved teltoverdækning af to gyllebeholdere på i alt 5.400 m3 med blandet gylle 

fra søer, smågrise og slagtesvin vil ligge i spændet fra 230-300 kg N (interval for blandet gylle fra søer, 

smågrise og slagtesvin: 42-56 kg N reduceret pr. 1.000 m3 gyllebeholder). 

 
Tabel 1. Tabellen viser de teoretiske værdier af ammoniak besparelse vi har brugt til at beregne ansøgningens mak-

simale, teoretiske ammoniakbesparelsen. 

SVIN Indhold af total-N 

 i gyllen 

Reduceret ammoniak 

fordampning ved telt-

overdækning 

Opbevaringskapacitet 12 mdr. 9 mdr. 12 mdr. 9 mdr. 

 

Dyregruppe: 

 

Staldsystem: 

kg N pr. 1.000 m3  

gyllebeholder 

kg reduceret N pr. 

1.000 m3 gyllebeholder 

Søer Farestald: delvis spaltegulv 

Løbestald: delvis spaltegulv 

Drægtige: delvis spaltegulv 

 

3500 

 

 

4700 

 

35 

 

47 

Smågrise Toklima: delvis spaltegulv 3500 4600 35 46 

Slagtesvin Drænet gulv + spalter (33/67) 4600 6200 46 62 

Søer + smågrise + slagtesvin 

(integreret besætning) 

Som ovenfor 4200 5600 42 56 

Smågrise + slagtesvin (FRATS) Delvis spaltegulv (25-49 %) 4500 6000 45 60 

  

                                                      
1 DCA-rapport, 2016. Miljøteknologier i det primære jordbrug – driftsøkonomi og miljøeffektivitet. Aarhus Universitet, revideret den 

31. maj 2016. 72pp. 
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Som det fremgår af ovenstående tabel vil reduktionen af ammoniakfordampningen ved teltoverdækning 

af gyllebeholdere være fra 35-62 kg pr. 1.000 m3 gyllebeholder, afhængig af dyregruppe og opbevarings-

kapacitet. Staldsystemet vil dog også have en lille betydning, men det vil være indenfor ± 3 kg pr. 1.000 

m3 gyllebeholder. 

Baggrund for teknologien 

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

beregne reduktionen af ammoniakfordampningen ved teltoverdækning gyllebeholdere. 

 

Teltoverdækning af gyllebeholdere er medtaget i miljøteknologiordningen 2016 til reduktion af ammo-

niak. Alle gyllebeholdere skal have etableret overdækning i form af et naturligt flydelag eller en form for 

fast overdækning, herunder teltoverdækning.  

 

Jf. DCA rapporten 20162 reduceres ammoniakfordampningen fra 2 % af gyllens indhold af total-N til 1 %, 

når naturligt flydelag erstattes med teltoverdækning. Det svarer til en reduktion på 50 %, som i praksis 

svarer til en reduktion på 1 % af gyllens indhold af total-N. Effekten af teltoverdækning er en anta-

gelse/vurdering, ligesom ammoniakfordampningen fra det naturlige flydelag er en antagelse. Der ligger 

altså ikke egentlige målinger bag fordampningstallene, men det er ovennævnte fordampninger der an-

vendes i forbindelse med miljøregulering. 

 

Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen3 kræves mindst 6 mdr. opbevaringskapacitet, men der er samti-

dig krav om tilstrækkelig kapacitet, hvilket normalt svarer til mindst 9 mdr. opbevaring. Ved 12 mdr. ka-

pacitet sikres maksimal fleksibilitet, men mange kan formentlig nøjes med mellem 9-12 mdr. kapacitet 

afhængig af deres afgrøde- og sædskiftevalg (omhandler situationer med direkte sammenhæng mellem 

omfang af udvidelse og nødvendig opbevaringskapacitet). 

 

Nedenstående tabel viser, hvor stor reduktion af ammoniakfordampningen, der kan opnås ved teltover-

dækning af gyllebeholdere på svineejendomme. Der er anvendt normtal 20164 og det mest udbredte 

staldsystem (vurdering) for dyregruppen til fastlæggelse af gyllens indhold af total-N. 

 

Der skal normalt være opbevaringskapacitet til minimum 9 måneders opbevaring til en svineproduktion, 

hvilket jo betyder der vil blive opbevaret flere kg total-N pr. 1.000 m3 gyllebeholder (flere dyreenheder pr. 

1.000 m3 gyllebeholder). Det gør, at beregning i ansøgningen kan ligge 11-16 kg højere ved en gyllebe-

holderkapacitet til 9 måneders opbevaring frem for til 12 måneder til ansøgt produktion. Man er derfor 

nødt til at vurdere ansøgers samlede opbevaringskapacitet til den aktuelle svineproduktion.  

 

Som retningslinje producerer: 

1 årsso: 6,2 m3 gylle 

1 smågris: 0,132 m3 gylle 

1 slagtesvin: 0,54 m3 gylle 

 

 

                                                      
2 DCA-rapport, 2016. Miljøteknologier i det primære jordbrug – driftsøkonomi og miljøeffektivitet. Aarhus Universitet, revideret den 

31. maj 2016. 72pp. 
3 BEK nr. 1324 af 15/11/2016: 

§ 9. For husdyrbrug eller andre landbrugsbedrifter, der oplagrer husdyrgødning eller afgasset vegetabilsk biomasse, skal opbeva-
ringsanlæg have en kapacitet, der er tilstrækkelig til, at udbringningen kan ske i overensstemmelse med reglerne i kapitel 10 og 11 
samt til, at udnyttelsen af næringsstofindholdet i husdyrgødningen og den afgassede vegetabilske biomasse opfylder kravene i 
bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. Opbevaringsanlæg til husdyrgødning skal dog mindst 
have en kapacitet svarende til 6 måneders tilførsel, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Den tilstrækkelige opbevaringskapacitet efter stk. 1 vil for 
husdyrgødning normalt svare til mindst 9 måneders tilførsel, dog normalt mindst 7 måneders tilførsel for kvægbrug, hvor mindst 2/3 
af dyreenhederne udgøres af kvæg, og hvor dyrene går ude i sommerhalvåret. 
4 Poulsen, H.D., 2016. Normtal for husdyrgødning – 2016. Aarhus Universitet, 35 pp. 


