
Teknologilisten er en oversigt over teknologier og -teknikker til husdyrbrug, der har en dokumenteret miljøeffekt og er driftssikre. Listen er en supplerende vejledning til ansøgere og kommunens sagsbehandlere ved udarbejdelsen og behandlingen af miljøgodkendelser på 

husdyrbrug. Listen udarbejdes og opdateres af Miljøstyrelsen.  

For flere teknologier gælder, at der fortsat er en proces i gang mht. at leve op til dokumentationskravene for at blive stående på listen, på baggrund af specifikke aftaler med Miljøstyrelsen. Se status under kolonnen ”Udløbsår”. 

Seneste opdatering: 8. april 2014 

Under kolonnen ”udløbsår” står der, for de teknologier, der forlænges af forskellige grunde: ”midlertidig forlængelse efter særlig aftale med Miljøstyrelsen” 

  Optaget som 
produkt eller 

type* 

Dokumentation for optagelse Dyretype/staldtype Produkt (producent) Miljøeffekter Øvrige 
effekter 

Optagelsesår Udløbsår Godkendt jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 28 stk. 4 (krav 
om nedfældning sort jord/fodergræs) 

Godkendt jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 28 stk. 5 (Mulighed for 
fritagelse af krav om nedfældning på sort jord) 

Godkendt jf. 
husdyrgødningsbekendtgørelsens § 20 

stk. 1.  

VERA erklæring 

Staldindretning         NH3  Lugt               

Køling af kanalbund Type Miljøstyrelsens teknologiblad 
- Køling af gyllen i 

svinestalde  

Svin på gyllesystemer   < 30 % 0   2009 Midlertidig 
forlængelse efter 

særlig aftale med 
Miljøstyrelsen 

      nej 

Forsuring Produkt 1. Miljøstyrelsens 

Teknologiblad - 
Svovlsyrebehandling af 

svinegylle 
2. Miljøstyrelsens 

Teknologiblad - 
Svovlsyrebehandling af 

sogylle 

3. Miljøstyrelsens 

Teknologiblad - Svovlsyre 
behandling af smågrise gylle  

Svin på gyllesystemer NH4+ (Infarm) 70 % 0   2006 Midlertidig 

forlængelse efter 
særlig aftale med 

Miljøstyrelsen 

    Kan erstatte flydelag nej 

Forsuring Produkt Miljøstyrelsens Teknologiblad 
- Svovlsyrebehandling af 

kvæggylle 
 

Forsuring i kvægstalde NH4+ (Infarm) 50 % 0   2006 Midlertidig 
forlængelse efter 

særlig aftale med 
Miljøstyrelsen 

    Kan erstatte flydelag nej 

Forsuring Produkt MELT indstilling JH forsuring 

Niras  

Svin på gyllesystemer JH Forsuring NH4+ 71 % 0   2012 Midlertidig 

forlængelse efter 
særlig aftale med 

Miljøstyrelsen 

    Kan erstatte flydelag nej 

Forsuring Produkt Miljøstyrelsens Teknologiblad 

- Svovlsyrebehandling af 
kvæggylle 
 

Forsuring i kvægstalde JH Forsuring NH4+ 50 % 0   2006 Midlertidig 

optagelse efter 
særlig aftale med 

Miljøstyrelsen 

    Kan erstatte flydelag nej 

Spalteskraber Produkt Miljøstyrelsens Teknologiblad 

- Skrabere i gangarealer i 
stalde til malkekvæg 

Kvæg på spaltegulv   <25 % 0   2006 Midlertidig 

forlængelse efter 
særlig aftale med 

Miljøstyrelsen 

      nej 

Udmugning i minkstalde 

dagligt 

Management MELT indstilling om 

optagelse på Teknologilisten 
for hyppig udmugning i 

minkstalde  

Mink i bure   27 % 0   2013         ja**. Se beskrivelse i 

wikivejledningen 

VERA Erklæring for 

udmugning i minkstalde 
dagligt 

  

Udmugning i minkstalde 
2 gange ugentligt 

Management MELT indstilling om 
optagelse på Teknologilisten 

for hyppig udmugning i 

minkstalde  

Mink i bure   27 % 0   2013         ja**. Se beskrivelse i 
wikivejledningen 

VERA Erklæring for 
udmugning i minkstalde 2 

gange ugentligt 

  

Luftrensning                           

Kemisk luftrensning Produkt MELT indstilling Munters 
TLV-A  

Dyr i lukkede stalde Munters TLV-A (Munters) 90 % 0   2012 Midlertidig 
forlængelse efter 

særlig aftale med 
Miljøstyrelsen 

      nej 

Produkt Miljøstyrelsens Teknologiblad 
- Luftvasker med syre  

Dyr i lukkede stalde Scan Airclean (MHJ Agroteknik A/S) 90 % 0     Midlertidig 
forlængelse efter 

særlig aftale med 
Miljøstyrelsen 

      nej 

Biologisk luftrensning Produkt MELT indstilling Skov Farm 
Airclean  

Dyr i lukkede stalde Farm Airclean BIO Flex 2 trin (Skov A/S) 
Farm Airclean BIO modul 2 trin  

>70 % (NH3 koncentration 1 - 2 ppm) 73 %   2006 Midlertidig 
forlængelse efter 

særlig aftale med 
Miljøstyrelsen 

      nej 

Staldindretning til 
svin, kvæg og fjerkræ 

                          

Lavemissionsstaldgulve 

til malkekvæg 

Type Miljøstyrelsens teknologiblad 

for sengestald med fast 
drænet gulv med skraber og 

ajleafløb  

Kvæg i åbne stalde Gælder for stalde med følgende 

udformning:  
• Fast drænede gulve med 1-2 % fald mod 

ajleafløb. 
• Gulvet/gangarealet rengøres mekanisk 

med et skrabeanlæg hver anden time. 
• Skraberen afleverer gødningen i en eller 

flere tværkanaler eller i en langsgående 

gylle-kanal. 
• Gulvets samlede lysningsareal 

(spalteåbning) må maksimalt udgøre 5 % 
af gangarealet. 

50 %       Midlertidig 

optagelse efter 
særlig aftale med 

Miljøstyrelsen 

      nej 

Lavemissionsstaldgulve 
til slagtesvin 

Type Miljøstyrelsens teknologiblad 
for delvis spaltegulv med 50-

75 fast gulv  

Svin på gyllesystemer Delvis spaltegulv med 50-75 fast gulv         Midlertidig 
optagelse efter 

særlig aftale med 
Miljøstyrelsen 

      nej 

Gødningsbånd Type Miljøstyrelsens Teknologiblad 

- Gødningsbånd og hyppig 
udmugning  

Æglæggende høns   50 %     2006 Midlertidig 

forlængelse efter 
særlig aftale med 

Miljøstyrelsen 

      nej 

Gødningsopbevaring                           

Fast overdækning Type   Gyllesystemer   50 % af ammoniaktab fra lager     2006 Midlertidig 
forlængelse efter 

særlig aftale med 
Miljøstyrelsen 

      nej 

http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgodkendelser/bat/Koeling_af_gylle_i_slagtesvinestalde.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgodkendelser/bat/Koeling_af_gylle_i_slagtesvinestalde.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgodkendelser/bat/Koeling_af_gylle_i_slagtesvinestalde.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgodkendelser/bat/Teknologiblade.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgodkendelser/bat/Teknologiblade.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgodkendelser/bat/Teknologiblade.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgodkendelser/bat/Teknologiblade.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgodkendelser/bat/Teknologiblade.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgodkendelser/bat/Teknologiblade.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgodkendelser/bat/Teknologiblade.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgodkendelser/bat/Teknologiblade.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgodkendelser/bat/Teknologiblade.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgodkendelser/bat/Teknologiblade.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgodkendelser/bat/Teknologiblade.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgodkendelser/bat/Svovlsyrebehandling_af_kvaeggylle.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgodkendelser/bat/Svovlsyrebehandling_af_kvaeggylle.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgodkendelser/bat/Svovlsyrebehandling_af_kvaeggylle.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgodkendelser/bat/Svovlsyrebehandling_af_kvaeggylle.htm
http://cms.mim.dk/NR/rdonlyres/D7B17469-5A54-46E4-86DB-EC0B29FDED3D/0/MELTindstillingommidlertidigoptagelseJHforsuring.pdf
http://cms.mim.dk/NR/rdonlyres/D7B17469-5A54-46E4-86DB-EC0B29FDED3D/0/MELTindstillingommidlertidigoptagelseJHforsuring.pdf
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgodkendelser/bat/Svovlsyrebehandling_af_kvaeggylle.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgodkendelser/bat/Svovlsyrebehandling_af_kvaeggylle.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgodkendelser/bat/Svovlsyrebehandling_af_kvaeggylle.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgodkendelser/bat/Svovlsyrebehandling_af_kvaeggylle.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgodkendelser/bat/Skrabere.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgodkendelser/bat/Skrabere.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgodkendelser/bat/Skrabere.htm
http://cms.mim.dk/NR/rdonlyres/954156A0-020F-444C-AA21-831589A4F49C/0/Indstilling_KopenhagenFur_Teknologilistendaglig.pdf
http://cms.mim.dk/NR/rdonlyres/954156A0-020F-444C-AA21-831589A4F49C/0/Indstilling_KopenhagenFur_Teknologilistendaglig.pdf
http://cms.mim.dk/NR/rdonlyres/954156A0-020F-444C-AA21-831589A4F49C/0/Indstilling_KopenhagenFur_Teknologilistendaglig.pdf
http://cms.mim.dk/NR/rdonlyres/954156A0-020F-444C-AA21-831589A4F49C/0/Indstilling_KopenhagenFur_Teknologilistendaglig.pdf
http://www2.mst.dk/Wiki/Default.aspx?Page=Ammoniaktab%20-%20Vurdering&NS=Husdyrvejledning&AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www2.mst.dk/Wiki/Default.aspx?Page=Ammoniaktab%20-%20Vurdering&NS=Husdyrvejledning&AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://mst.dk/media/mst/8387962/vera_fur_every_online.pdf
http://mst.dk/media/mst/8387962/vera_fur_every_online.pdf
http://mst.dk/media/mst/8387962/vera_fur_every_online.pdf
http://cms.mim.dk/NR/rdonlyres/297634B1-C411-498A-9E10-40591AA8DB3B/0/Indstilling_KopenhagenFur_Teknologilisten2gangeugentligt.pdf
http://cms.mim.dk/NR/rdonlyres/297634B1-C411-498A-9E10-40591AA8DB3B/0/Indstilling_KopenhagenFur_Teknologilisten2gangeugentligt.pdf
http://cms.mim.dk/NR/rdonlyres/297634B1-C411-498A-9E10-40591AA8DB3B/0/Indstilling_KopenhagenFur_Teknologilisten2gangeugentligt.pdf
http://cms.mim.dk/NR/rdonlyres/297634B1-C411-498A-9E10-40591AA8DB3B/0/Indstilling_KopenhagenFur_Teknologilisten2gangeugentligt.pdf
http://www2.mst.dk/Wiki/Default.aspx?Page=Ammoniaktab%20-%20Vurdering&NS=Husdyrvejledning&AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www2.mst.dk/Wiki/Default.aspx?Page=Ammoniaktab%20-%20Vurdering&NS=Husdyrvejledning&AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://mst.dk/media/mst/8393749/vera_fur_two_online.pdf
http://mst.dk/media/mst/8393749/vera_fur_two_online.pdf
http://mst.dk/media/mst/8393749/vera_fur_two_online.pdf
http://cms.mim.dk/NR/rdonlyres/653BC6B7-64ED-4D9F-9FB7-5F4E37701477/0/MELTindstillingMuntersTLVA.pdf
http://cms.mim.dk/NR/rdonlyres/653BC6B7-64ED-4D9F-9FB7-5F4E37701477/0/MELTindstillingMuntersTLVA.pdf
http://mst.dk/media/mst/66975/Slagtesvin_Kemisk%20luftrensning%20med%20syre_VERSION%204.pdf
http://mst.dk/media/mst/66975/Slagtesvin_Kemisk%20luftrensning%20med%20syre_VERSION%204.pdf
http://cms.mim.dk/NR/rdonlyres/B765994E-604F-434F-8A98-0DC6427484C7/0/MELTindstillingSKOVFarmAirclean.pdf
http://cms.mim.dk/NR/rdonlyres/B765994E-604F-434F-8A98-0DC6427484C7/0/MELTindstillingSKOVFarmAirclean.pdf
http://mst.dk/media/mst/66906/Faste%20dr%C3%A6nede%20gulve%20med%20ajleafl%C3%B8b.pdf
http://mst.dk/media/mst/66906/Faste%20dr%C3%A6nede%20gulve%20med%20ajleafl%C3%B8b.pdf
http://mst.dk/media/mst/66906/Faste%20dr%C3%A6nede%20gulve%20med%20ajleafl%C3%B8b.pdf
http://mst.dk/media/mst/66906/Faste%20dr%C3%A6nede%20gulve%20med%20ajleafl%C3%B8b.pdf
http://mst.dk/media/mst/66888/Delvist%20fast%20gulv_version%203_110329.pdf
http://mst.dk/media/mst/66888/Delvist%20fast%20gulv_version%203_110329.pdf
http://mst.dk/media/mst/66888/Delvist%20fast%20gulv_version%203_110329.pdf
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgodkendelser/bat/Teknologiblad_fjerkrae.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgodkendelser/bat/Teknologiblad_fjerkrae.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgodkendelser/bat/Teknologiblad_fjerkrae.htm


Flydebarriere Type   Gyllesystemer   25 % af ammoniak tab fra lager     2006 Midlertidig 

forlængelse efter 

særlig aftale med 
Miljøstyrelsen 

      nej 

Letklinker Type   Gyllesystemer   Ingen men kan erstatte flydelag     2006 Midlertidig 
forlængelse efter 

særlig aftale med 
Miljøstyrelsen 

      nej 

Nedfældning af 

husdyrgødning 

                          

Nedfældning Græs Type Teknologiblad: Nedfældning 

af gylle i græsmarker 

Gyllesystemer   >25 % 25 %     Midlertidig 

forlængelse efter 
særlig aftale med 

Miljøstyrelsen 

      nej 

Nedfældning Sort jord Type Teknologiblad: Nedfældning 

af gylle i sort jord  

Gyllesystemer   >85 % >80 %     Midlertidig 

forlængelse efter 
særlig aftale med 

Miljøstyrelsen 

      nej 

Udbringning af 
forsuret 

husdyrgødning 

                          

Forsuring (under 
udbringning) 

Produkt VERA Erklæring for Biocover  Gyllesystemer SyreN kvæg (Biocover)  Kvæggylle: 49 % 
 

Reduktionsprocenten er fastsat i forhold til slangeudlægning 
af uforsuret gylle.  

 
Effekt opnået ved forsuring til pH 6,4.  

0   2010   Kan slangeudlægges på fodergræs. 
 

Forsuring med ren svovlsyre: Forsuring til pH ≤ 6,4 og øvrige 
gylletyper og afgasset flydende husdyrgødning ved forsuring til 

pH ≤ 6,0 
 

Forsuring med tilsat kvælstof: Forsuring til pH ≤ 6,0 og øvrige 
gylletyper og afgasset flydende husdyrgødning ved forsuring til 

pH ≤ 5,6 

Kan slangeudlægges på arealer uden etablerede afgrøder til høst (sort jord). 
 

Forsuring med ren svovlsyre: Forsuring til pH ≤ 6,4 for kvæggylle og pH ≤ 6,0 
for øvrige gylletyper og afgasset flydende husdyrgødning.  

 
Forsuring med tilsat kvælstof: Forsuring til pH ≤ 6,4 og øvrige gylletyper og 

afgasset flydende husdyrgødning ved forsuring til pH ≤ 6,0 
 

Det er et krav, at der supplerende i samme planår i perioden fra 1. februar til 
høst på vintersæd eller vinterraps anvendes en af teknologierne i kategorien 

"Udbringning af forsuret husdyrgødning", på et areal der er mindst 20 % af 
"sortjordsarealet", såfremt der udbringes cirka samme mængde. Afviger den 

udbragte mængde markant skal andelen justeres tilsvarende.  

  Ja  

Indstilling om optagelse på 
Teknologilisten for SyreN, 

kvæggylle 

 

Forsuring (under 

udbringning) 

Produkt Indstilling om optagelse på 

Teknologilisten for SyreN, 
svinegylle 

 

Gyllesystemer SyreN svin (Biocover)  Svinegylle: 40 % 

 
Reduktionsprocent fastsat i forhold til slangeudlægning af 

uforsuret gylle.  
 

Effekt opnået ved forsuring til pH 6,4. 

0   2010   Kan slangeudlægges på fodergræs. 

 
Forsuring med ren svovlsyre: Forsuring til pH ≤ 6,4 og øvrige 

gylletyper og afgasset flydende husdyrgødning ved forsuring til 
pH ≤ 6,0 

 
Forsuring med tilsat kvælstof: Forsuring til pH ≤ 6,0 og øvrige 

gylletyper og afgasset flydende husdyrgødning ved forsuring til 
pH ≤ 5,6 

Kan slangeudlægges på arealer uden etablerede afgrøder til høst (sort jord). 

 
Forsuring med ren svovlsyre: Forsuring til pH ≤ 6,4 for kvæggylle og pH ≤ 6,0 

for øvrige gylletyper og afgasset flydende husdyrgødning.  
 

Forsuring med tilsat kvælstof: Forsuring til pH ≤ 6,4 og øvrige gylletyper og 
afgasset flydende husdyrgødning ved forsuring til pH ≤ 6,0 

 
Det er et krav, at der supplerende i samme planår i perioden fra 1. februar til 

høst på vintersæd eller vinterraps anvendes en af teknologierne i kategorien 

"Udbringning af forsuret husdyrgødning", på et areal der er mindst 20 % af 
"sortjordsarealet", såfremt der udbringes cirka samme mængde. Afviger den 

udbragte mængde markant skal andelen justeres tilsvarende. 

  nej, men dokumenteret 

på et niveau svarende til 
VERA 

Forsuring (Stald) Produkt Indstilling om optagelse på 

Teknologilisten med et 
dokumentationsniveau 

svarende til en VERA test  

Gyllesystemer NH4+ (Infarm) 

Ved udbringning af staldforsuret gylle er der vist en 

reducerende effekt på ammoniakemissionen på 60 % for 
kvæggylle og 60 % for svinegylle ved forsuring til pH 5,5 i 

stalden, i forhold til slangeudlægning af ikke-forsuret gylle. 

0   2011   Kan slangeudlægges på fodergræs for kvæggylle og svinegylle 

ved forsuring med ren svovlsyre til pH ≤ 5,5 i stalden. 

Kan slangeudlægges på arealer uden etablerede afgrøder til høst (sort jord) ved 

forsuring med ren svovlsyre til pH ≤ 5,5 i stalden for svinegylle og kvæggylle. 
 

Det er et krav, at der supplerende i samme planår i perioden fra 1. februar til 
høst på vintersæd eller vinterraps anvendes en af teknologierne i kategorien 

"Udbringning af forsuret husdyrgødning", på et areal der er mindst 20 % af 
"sortjordsarealet" såfremt der udbringes cirka samme mængde. Afviger den 

udbragte mængde markant skal andelen justeres tilsvarende.  

Kan erstatte flydelag nej, men dokumenteret 

på et niveau svarende til 
VERA 

Forsuring (I Gylletank) Produkt Indstilling om optagelse på 
teknologilisten for Harsø 

forsuring  

Gyllesystemer Harsø Tank Forsuring (Harsø Maskiner)   0   2012   Kan slangeudlægges på fodergræs for alle gylletyper og afgasset 
flydende husdyrgødning ved forsuring med ren svovlsyre til pH < 

6,0  
 

Kan udbringes op til 21 dage efter forsuring til pH ≤ 5,5. 
 

Der må ikke tilføres frisk gylle fra forsuring indtil udbringning 

Kan slangeudlægges på arealer uden etablerede afgrøder til høst (sort jord) ved 
forsuring med ren svovlsyre til pH ≤ 6,0 for alle gylletyper og afgasset flydende 

husdyrgødning.  
 

Det er et krav, at der supplerende i samme planår i perioden fra 1. februar til 
høst på vintersæd eller vinterraps anvendes en af teknologierne i kategorien 

"Udbringning af forsuret husdyrgødning", på et areal der er mindst 20 % af 
"sortjordsarealet" såfremt der udbringes cirka samme mængde. Afviger den 

udbragte mængde markant skal andelen justeres tilsvarende.  

Kan erstatte flydelag i op til 21 dage 
efter forsuring (se endvidere deltaljer i 

MELT indstilling) 

Testet jf. tilpassede 
dokumentationskrav for 

forsuringsteknologier  

Forsuring (I Gylletank) Produkt Indstilling om optagelse på 
Teknologilisten for Ørum 

forsuring  

Gyllesystemer (alle 
gylletyper og afgasset 

flydende husdyrgødning 
ved forsuring til pH ≤ 

6,0) 

Ørum TF 12 (Ørum Smeden)   0   2012   Kan slangeudlægges på fodergræs for alle gylletyper og afgasset 
flydende husdyrgødning ved forsuring med ren svovlsyre til pH < 

6,0 
  

Kan udbringes optil 3 mdr. efter forsuring til pH ≤ 5,5. 

 

Der må ikke tilføres frisk gylle fra forsuring indtil udbringning 

Kan slangeudlægges på arealer uden etablerede afgrøder til høst (sort jord) ved 
forsuring med ren svovlsyre til pH ≤ 6,0 for alle gylletyper og afgasset flydende 

husdyrgødning.  
 

Det er et krav, at der supplerende i samme planår i perioden fra 1. februar til 

høst på vintersæd eller vinterraps anvendes en af teknologierne i kategorien 

"Udbringning af forsuret husdyrgødning", på et areal der er mindst 20 % af 
"sortjordsarealet" såfremt der udbringes cirka samme mængde. Afviger den 

udbragte mængde markant skal andelen justeres tilsvarende.  

Kan erstatte flydelag i op til 3 
måneder efter forsuring (se endvidere 

deltaljer i MELT indstilling) 

Testet jf. tilpassede 
dokumentationskrav for 

forsuringsteknologier  

Forsuring (under 

udbringning) 

Produkt Indstilling om optagelse på 

Teknologilisten for 
Kyndestoft Acid System 

Gyllesystemer Kyndestoft Maskinfabrik Aps   0   2013   Kan slangeudlægges på fodergræs. 

 
Forsuring med ren svovlsyre: Forsuring til pH ≤ 6,0 og øvrige 

gylletyper og afgasset flydende husdyrgødning ved forsuring til 
pH ≤ 6,0 

 
Forsuring med tilsat kvælstof: Forsuring til pH ≤ 5,6 og øvrige 

gylletyper og afgasset flydende husdyrgødning ved forsuring til 
pH ≤ 5,6 

 

Kan slangeudlægges på arealer uden etablerede afgrøder til høst (sort jord). 

 
Forsuring med ren svovlsyre: Forsuring til pH ≤ 6,0 for kvæggylle og pH ≤ 6,0 

for øvrige gylletyper og afgasset flydende husdyrgødning.  
 

Forsuring med tilsat kvælstof: Forsuring til pH ≤ 6,0 og øvrige gylletyper og 
afgasset flydende husdyrgødning ved forsuring til pH ≤ 6,0 

 
Det er et krav, at der supplerende i samme planår i perioden fra 1. februar til 

høst på vintersæd eller vinterraps anvendes en af teknologierne i kategorien 
"Udbringning af forsuret husdyrgødning", på et areal der er mindst 20 % af 

"sortjordsarealet", såfremt der udbringes cirka samme mængde. Afviger den 
udbragte mængde markant skal andelen justeres tilsvarende. 

  Testet jf. tilpassede 

dokumentationskrav for 
forsuringsteknologier  

 

*) For nogle teknologier gælder særlige tekniske forhold, hvorfor det giver mening at optage dem på teknologilisten med produktnavne. Inden for andre teknologiområder er der kun lille variation, og derfor er det unødvendigt at differentiere mellem de 
enkelte produkter. I stedet behandles alle produkter under ét som en teknologitype.  
**) Miljøstyrelsen har endnu ikke truffet beslutning om den præcise effektangivelse af hyppig udmugning, f.eks. om effekten af 2 gange ugentlig udmugning og daglig udmugning skal vurderes ens. Som en midlertidig løsning, sættes effekten af hyppig 
udmugning til 27 % på Miljøstyrelsens Teknologiliste for både daglig og 2 gange ugentlig udmugning. Miljøstyrelsen har i wikivejledningen beskrevet hvorledes effekten af teknologien håndteres i godkendelsessystemet. Se wikivejledningen. 
 

http://mst.dk/media/mst/66960/Nedf%C3%A6ldning%20gr%C3%A6smarker_klargjort_101112.pdf
http://mst.dk/media/mst/66960/Nedf%C3%A6ldning%20gr%C3%A6smarker_klargjort_101112.pdf
http://mst.dk/media/mst/66988/Udkast_nedf%C3%A6ldning_sort%20jord%20redigeret%20af%20lonkh.pdf
http://mst.dk/media/mst/66988/Udkast_nedf%C3%A6ldning_sort%20jord%20redigeret%20af%20lonkh.pdf
http://cms.mim.dk/NR/rdonlyres/EADEAFFF-ADB4-4C55-8A3E-1D597BB474B8/0/VERA_erklaering_2012_okt_enkeltside.pdf
http://mst.dk/media/mst/9062404/syren__indstilling_kv_g___till_g_vedr_afgasset_gylle___till_g_fuldg_dskning_080414.pdf
http://mst.dk/media/mst/9062404/syren__indstilling_kv_g___till_g_vedr_afgasset_gylle___till_g_fuldg_dskning_080414.pdf
http://mst.dk/media/mst/9062404/syren__indstilling_kv_g___till_g_vedr_afgasset_gylle___till_g_fuldg_dskning_080414.pdf
http://mst.dk/media/mst/9062404/syren__indstilling_kv_g___till_g_vedr_afgasset_gylle___till_g_fuldg_dskning_080414.pdf
http://mst.dk/media/mst/9062401/indstilling_syren_svin_tilsvarende_niveau_med_till_g_om_afgasset_husdyrg_dning___till_g_fuldg_dskning_080414.pdf
http://mst.dk/media/mst/9062401/indstilling_syren_svin_tilsvarende_niveau_med_till_g_om_afgasset_husdyrg_dning___till_g_fuldg_dskning_080414.pdf
http://mst.dk/media/mst/9062401/indstilling_syren_svin_tilsvarende_niveau_med_till_g_om_afgasset_husdyrg_dning___till_g_fuldg_dskning_080414.pdf
http://mst.dk/media/mst/9062401/indstilling_syren_svin_tilsvarende_niveau_med_till_g_om_afgasset_husdyrg_dning___till_g_fuldg_dskning_080414.pdf
http://cms.mim.dk/NR/rdonlyres/5AEDCBB4-52C9-45AF-84F6-00EA79E88615/0/MELTindstilling_Infarmudbringning_tilsvarendeniveau.pdf
http://cms.mim.dk/NR/rdonlyres/5AEDCBB4-52C9-45AF-84F6-00EA79E88615/0/MELTindstilling_Infarmudbringning_tilsvarendeniveau.pdf
http://cms.mim.dk/NR/rdonlyres/5AEDCBB4-52C9-45AF-84F6-00EA79E88615/0/MELTindstilling_Infarmudbringning_tilsvarendeniveau.pdf
http://cms.mim.dk/NR/rdonlyres/5AEDCBB4-52C9-45AF-84F6-00EA79E88615/0/MELTindstilling_Infarmudbringning_tilsvarendeniveau.pdf
http://cms.mim.dk/NR/rdonlyres/757E3BC8-299D-4661-8AD9-0B9D348129F1/0/MELTindstilling_Harsø_inkl_tillæg4.pdf
http://cms.mim.dk/NR/rdonlyres/757E3BC8-299D-4661-8AD9-0B9D348129F1/0/MELTindstilling_Harsø_inkl_tillæg4.pdf
http://cms.mim.dk/NR/rdonlyres/757E3BC8-299D-4661-8AD9-0B9D348129F1/0/MELTindstilling_Harsø_inkl_tillæg4.pdf
http://cms.mim.dk/NR/rdonlyres/9B7453FC-C183-4E1A-9C18-D347B53BEDB3/0/Notatomdetilpassededokumentationskrav_august2013.pdf
http://cms.mim.dk/NR/rdonlyres/9B7453FC-C183-4E1A-9C18-D347B53BEDB3/0/Notatomdetilpassededokumentationskrav_august2013.pdf
http://cms.mim.dk/NR/rdonlyres/9B7453FC-C183-4E1A-9C18-D347B53BEDB3/0/Notatomdetilpassededokumentationskrav_august2013.pdf
http://cms.mim.dk/NR/rdonlyres/4F583B30-ED7D-47AF-9BFE-B2E804CCD4DD/0/MELTindstilling_Øruminkltillæg1og2.pdf
http://cms.mim.dk/NR/rdonlyres/4F583B30-ED7D-47AF-9BFE-B2E804CCD4DD/0/MELTindstilling_Øruminkltillæg1og2.pdf
http://cms.mim.dk/NR/rdonlyres/4F583B30-ED7D-47AF-9BFE-B2E804CCD4DD/0/MELTindstilling_Øruminkltillæg1og2.pdf
http://cms.mim.dk/NR/rdonlyres/9B7453FC-C183-4E1A-9C18-D347B53BEDB3/0/Notatomdetilpassededokumentationskrav_august2013.pdf
http://cms.mim.dk/NR/rdonlyres/9B7453FC-C183-4E1A-9C18-D347B53BEDB3/0/Notatomdetilpassededokumentationskrav_august2013.pdf
http://cms.mim.dk/NR/rdonlyres/9B7453FC-C183-4E1A-9C18-D347B53BEDB3/0/Notatomdetilpassededokumentationskrav_august2013.pdf
http://mst.dk/media/mst/9062407/melt_indstilling_kyndestoft_till_g_fuldg_dskning_080414.pdf
http://mst.dk/media/mst/9062407/melt_indstilling_kyndestoft_till_g_fuldg_dskning_080414.pdf
http://mst.dk/media/mst/9062407/melt_indstilling_kyndestoft_till_g_fuldg_dskning_080414.pdf
http://cms.mim.dk/NR/rdonlyres/9B7453FC-C183-4E1A-9C18-D347B53BEDB3/0/Notatomdetilpassededokumentationskrav_august2013.pdf
http://cms.mim.dk/NR/rdonlyres/9B7453FC-C183-4E1A-9C18-D347B53BEDB3/0/Notatomdetilpassededokumentationskrav_august2013.pdf
http://cms.mim.dk/NR/rdonlyres/9B7453FC-C183-4E1A-9C18-D347B53BEDB3/0/Notatomdetilpassededokumentationskrav_august2013.pdf

