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Teknologi: Teltoverdækning af gyllebeholdere – Kvæg 

 

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

Landbrug- og Fiskeristyrelsen, for hver enkelt ansøgning, udregnet den maksimale, teoretiske ammoni-

akbesparelse. Udregningen er foretaget på baggrund af ansøgers oplysninger om antal årsdyr, race 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 - kvæg, har vi brugt følgende oplysninger for at lave 

beregningen:  

 

1. Antal årskøer 

2. Racen på køerne 

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

 

Beregningen tager udgangspunkt i reduktion af ammoniakfordampningen fra gyllebeholder med naturligt 

flydelag, som udgør 2 % af total-N eller 3,4 % af TAN, for den gyllemængde der tilføres beholderen. Det 

er denne fordampning, der kan reduceres med 50 % ved teltoverdækning.  

 

Beregningseksempel 

Den reducerede ammoniakfordampning ved teltoverdækning af to gylle-beholdere på i alt 7.000 m3 med 

blandet gylle fra malkekøer og opdræt af stor race, vil med 9 mdr. opbevaringskapacitet ligge på ca. 510 

kg NH3-N. 

 

Beregning: 73 kg NH3-N pr. 1.000 m³ gyllebeholder × 7 = 511 kg NH3-N 

 

Baggrund for teknologien 

 

Herunder kan du læse om baggrunden for teknologien og hvorledes man kan beregne reduktionen af 

ammoniakfordampningen ved teknologien Teltoverdækning af gyllebeholder – kvæg. 

 

Jævnfør DCA rapporten 20162 reduceres ammoniakfordampningen fra 2 til 1 % af gyllens indhold af to-

tal-N (kvælstof fra urin og fæces) og fra 3,4 til 1,7 % af gyllens indhold af TAN (kvælstof kun fra urin), når 

naturligt flydelag erstattes med teltoverdækning. Det svarer til en reduktion på 50 %. Effekten af teltover-

dækning er en antagelse/vurdering, ligesom ammoniakfordampningen fra det naturlige flydelag er en an-

tagelse. Der ligger altså ikke egentlige målinger bag fordampningstallene, men det er ovennævnte for-

dampninger, der anvendes i forbindelse med miljøregulering. 

 

 

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

31. maj 2016. 72pp. 
2 DCA-rapport, 2016. Miljøteknologier i det primære jordbrug – driftsøkonomi og miljøeffektivitet. Aarhus Universitet, revideret den 
31. maj 2016. 72pp. 
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Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen3 kræves mindst 6 mdr. opbevaringskapacitet, men der er samti-

dig krav om tilstrækkelig kapacitet, hvilket normalt svarer til mindst 9 mdr. opbevaring. Undtagelsesvist 

kan kravet være 7 mdr., hvilket forudsætter at kvæget græsser i sommerhalvåret. Økologer har afgræs-

ning i sommerhalvåret. 

 

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

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

staldsystem (spaltegulv med ringkanal) for dyregrupperne til fastlæggelse af gyllens indhold af total-N. 

 

Tabel 1 til 3, viser hhv. forventet totale gyllemængde fra kvæg og ammoniakreduktionen ved teltover-

dækning. Tallene bygger på at kvæget er opstaldet hele året og med 9 mdr. opbevaringskapacitet. Tabel 

4 viser ammoniakfordampningen pr. 1.000 m³ gylle (er vejledende), idet der kan være forskellige kombi-

nationer af sammensætningen køer / ungdyr. Derudover kan der være situationer med afvigende stald-

systemer, eksempelvis kombineret gylle/dybstrøelse. Kalve indgår ikke i tabellerne, idet kalve (ungdyr 

indtil 6 mdr.) forventes at gå på dybstrøelse i hele arealet.  

 

Tabel 1, årlig gyllemængde fra kvæg i m³ (svarer til ton) 

 Stor race - ton/m³ Jersey - ton/m³ 

Malkeko 30,4 25,3 

Opdræt 6 mdr. til kælvning 6,4 4,6 

Ungtyre 6 mdr. til slagtning 2,9 2,1 

 

Tabel 2, gyllemængde der skal opbevares og ammoniakreduktion (miljøeffekt) ift. total-N og TAN fra stor 

race 

Stor race, m³ gylle pr. 

ko/opdræt malkekvæg 

Ved opbevaringskrav 9 

mdr.  

m³ gylle uden / med 

teltoverdækning  

Ammoniakreduktion 

NH3  

Kg total-N (ca.) 

Ammoniakreduktion 

NH3 

Kg TAN (ca.)  

Malkeko  22,9 / 20,4 1,3 1,0 

Opdræt 6 mdr. til kælv-

ning  

4,8 / 4,3 0,5 0,5 

Ungtyre 6 mdr. til slagt-

ning 

2,2 / 1,9 0,4 0,45 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 BEK nr. 1324 af 15/11/2016: § 9. For husdyrbrug eller andre landbrugsbedrifter, der oplagrer husdyrgødning eller afgasset ve-

getabilsk biomasse, skal opbevaringsanlæg have en kapacitet, der er tilstrækkelig til, at udbringningen kan ske i overensstem- 

melse med reglerne i kapitel 10 og 11 samt til, at udnyttelsen af næringsstofindholdet i husdyrgødningen og den afgassede vegeta-

bilske 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. 
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Tabel 3, gyllemængde der skal opbevares og ammoniakreduktion (miljøeffekt) ift. total-N og TAN fra Jer-

sey 

Jersey, m³ gylle pr. 

ko/opdræt malkekvæg 

Opbevaringskrav 9 

mdr. 

m³ gylle uden / med 

teltoverdækning 

Ammoniakreduktion 

NH3     

Kg total-N (ca.) 

Ammoniakreduktion 

NH3   

Kg TAN (ca.) 

Malkeko  19,0 / 16,9 1,15 0,8 

Opdræt 6 mdr. til kælv-

ning  

3,4 / 3,1 0,35 0,35 

Ungtyre 6 mdr. til slagt-

ning 

1,6 / 1,4 0,35 0,35 

 

 

 

Målepunkter 

 

Tabel 4 viser ammoniakreduktionen målt i kg total-N. Nogle ansøgere vil bruge TAN i beregnin-

gen for teltoverdækning, hvilket også er den korrekte måde at beregne reduktionen på. DCA 

rapporten 2016 [1] har i tabel 15, vist emissionen som tab af ammoniak (NH3) i procent af ind-

holdet af henholdsvis total-N og TAN. En beregning på total-N giver en lidt højere ammoniakre-

duktion end TAN for malkekøer, hvilket ansøgningsmæssigt er i orden med henvisning til DCA 

rapporten og for at forenkle målepunkterne er TAN ikke medtaget i tabellen.      

 

Tabel 4 ammoniakreduktion (miljøeffekt) ved teltoverdækning, kg NH3-N pr. 1.000 m³ gyllebe-

holder 

 Stor race Jersey 

 Ammoniakreduktion, kg NH3-N pr. 1.000 m³ tankstørrelse (ca.)  

 

Kun malkekøer 64 68 

Malkekøer og opdræt 

50/50 

73 75 

Kun opdræt 116 113 

Kun slagtekalve 211 250 
 

 


