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1. INDLEDNING OG BAGGRUND 

 

Miljøstyrelsen vil revidere Teknologilisten, og i den forbindelse ønsker styrelsen en 

analyse af den eksisterende dokumentation for udbringning af husdyrgødning ved ned-

fældning på sort jord (ubevokset jord) og på fodergræs.  

Denne rapport giver et review af dansk og international litteratur om den miljømæssi-

ge effekt af at anvende nedfældning af gylle. Effekten er afgrænset til at dække effek-

ten på ammoniakfordampning og lugtgener målt i forhold til slangeudlægning. 

I Miljøstyrelsens Teknologilisten er anført den effekt, som man tillægger nedfældning 

af gylle i forhold til slangeudlægning. Effekterne er anført i tabel 1. 

 

Tabel 1 .  Teknologil istens effektvurder ing af nedfældning af gyl le  i  forhold t i l  slangeudlæ g-

ning. Anført  som den procentvise redukt ion af ammoniakfordampning og lugt ved nedfæld-

ning i  forhold t i l  slangeudlægning.  

 
Reduktion af ammoniak-

fordampning 
Reduktion af lugtgener 

Nedfældning i græs >25 Ca. 25 

Sortjordsnedfældning >85 >80 

 

Effekterne er bl.a. vurderet i Teknologibladene: ’Nedfældning af gylle i græsmarker’ og 

’Nedfældning af gylle i sort jord’, som er udgivet af Miljøstyrelsen i 2010. Miljøministe-

riet, 2010a, 2010b). 

Miljøstyrelsen har bedt AgroTech om en opdateret vurdering af den videnskabelige 

dokumentation af miljøeffekten af nedfældning. Vurderingen er baseret på en grundig 

gennemgang af dansk og international litteratur. 

 

2. AMMONIAKFORDAMPNING 

 

Der har gennem de seneste ca. 20 år været meget fokus på at reducere ammoniakfor-

dampningen fra landbruget. Udbringning af gylle kan give anledning til en betydelig 

ammoniakfordampning, og derfor har der været fokus på at udvikle ammoniakreduce-

rende teknologier. Nedfældning af gylle har længe været anerkendt som teknologi til 

at reducere fordampningen, bl.a. på baggrund af en lang række udviklings- og doku-

mentationsstudier. De fleste af disse studier er gennemført i nordvest Europa. 

Studierne er gennemført over et meget bredt spekter af specifikke teknologier, afgrø-

der, gylletyper, gylledoseringer, nedfældningsdybder, vejrforhold mv., som alle påvir-

ker ammoniakfordampningen. I tabel 2 og 3 er der vist en række studier, som viser 

den ammoniakreducerende effekt af forskellige nedfældningsteknologier samt den 

betydelige variation i forsøgsforhold og miljøeffekt.  
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Det må antages, at den relative fordampning ved nedfældning i forhold til slangeud-

lægning varierer mindre end den absolutte fordampning. I tabel 2 og 3 er derfor kun 

anført den relative effekt på ammoniakfordampningen. I tabellerne indgår de faktorer, 

som kan påvirke fordampningen i almindelighed og den relative fordampning i særde-

leshed. Den væsentligste grund til, at nedfældning reducerer fordampningen i forhold 

til slangeudlægning er, at gyllen helt eller delvist kommer bort fra jordoverfladen. Der-

ved reduceres eksponeringen af gyllen mod atmosfæren, og potentialet for fordamp-

ning falder. I figur 1 er det skitseret, hvordan gyllen eksponeres mod atmosfæren efter 

udbringning med forskellige udbringningsmetoder. 

 

 
Figur 1. Skematisk beskr ive lse af forskell ige teknologier  t i l  udbringning af gyl le .  Beskrive l-

sen viser bl.a.  eksponeringen af gyl le  mod atmosfæren. Jo større eksponer ing, jo større 

ammoniakfordampning.  

Den eksponerede overflade ved nedfældning er afhængig af flere forhold, og jo bedre 

gyllen kan være i rillen, jo mindre bliver eksponeringen. ”Overløb” af gylle vil således 

øge eksponeringen og reducere effekten af nedfældningen. Især tre forhold har betyd-

ning for mængden af overløb: Nedfælderrillens dybde (volumen), afstand mellem ned-

fælderskær og den doserede gyllemængde.  

I tabel 2 er refereret forsøg i voksende afgrøder, hvor der er udført et betydeligt antal 

undersøgelser i såvel Danmark som udlandet. De refererede artikler er sorteret i den 

rækkefølge, som giver størst relevans for vurderingen af effekten af nedfældning af 

gylle til græs i forhold til slangeudlægning under danske forhold. Det vil sige, at dan-

ske undersøgelser med skiveskærsnedfældet kvæggylle til græs, hvor der er direkte 

sammenlignet med slangeudlægning, er prioriteret øverst og indgår med størst vægt i 

den samlede vurdering. 
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I tabel 3 er refereret forsøg på ubevoksede arealer (sortjordsnedfældning). I Danmark 

foregår sortjordsnedfældning normalt ved, at en kraftig stubharve monteres i gylle-

vognens trepunktsophæng. Bag hver harvetand er monteret et gylleudløb, som place-

rer gyllen i 10-15 cm dybde. I forhold til skiveskærsnedfældning i afgrøder er tandned-

fældning i afgrøder ikke særlig udbredt, og der findes kun relativt få undersøgelser af 

effekten. Det er således ikke lykkes at finde danske undersøgelser, som belyser effek-

ten. 

Effekten af nedfældning på ubevoksede arealer i forhold til slangeudlægning afhænger 

af, om, og i givet fald hvor hurtigt, den slangeudlagte gylle i referencesituationen er 

blevet nedmuldet efter udbringning. Derfor er der, hvor muligt i tabel 3 anført, hvor, 

hvordan og hvor hurtigt gyllen er nedmuldet efter udbringningen. 
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Tabel 2. Ammoniakreduktion ved nedfældning i græs og hvede. Reduktionen i ammoniakfordampning er anført som den procentvise r eduktion ved 

nedfældning i forhold til slangeudlægning. I nog le af undersøgelserne er reduktionen aflæst i grafer. I disse tilfælde er reduktionen markeret med 

’ca.’. 

Kilde Land Afgrøde Gylletype Gylledosering, 
ton pr. ha 

Nedfældertype Nedfældnings-
dybde, cm 

Reduktion, 
procent 

VERA-
test? 

Nyord et al., 2010 Danmark Græs 

Vinterhvede 

Kvæggylle 

Svinegylle 

31-34 

29-31 

Skiveskær 

Skiveskær 

5-6 cm 

5-6 cm 

50-58 

63 

Nej5) 

Nej5) 

Nyord, 2012  
(ikke publiceret) 

Danmark 

Tyskland 

Græs 

Græs 

Kvæggylle 

Kvæggylle 

47, 30, 20 1) 

47, 30, 20 1) 

Skiveskær (2012, fs 1) 

Skiveskær (2012, fs 2) 

3-4 cm 

3-4 cm 

52 

29 

Nej 

Nej 

Nyord, 2012  
(ikke publiceret) 

Tyskland Græs Kvæggylle 38, 28, 28 2) Skiveskær (2011) 5-6 cm 25 Nej 

Hansen et al., 2003 Danmark Græs Kvæggylle 29-42 Skiveskær 

Skiveskær 

2,5-3,2 cm 

6,9 cm 

ca. 20 

ca. 75 

Nej 

Nej 

Smith et al., 2000 England Græs Kvæggylle 30 Skiveskær 

Skiveskær 

5 cm 

5 cm 

32 (vinter) 

18 (sommer) 

Nej 

Nej 

Rubæk et al. 1996 Danmark Græs 

Græs 

Kvæggylle 

Afgasset gylle 

27 

19 

Skiveskær 

Skiveskær 

5 cm 

5 cm 

72-85 

45-58 

Nej 

Nej 

Rodhe & Etana, 2005 Sverige Græs Kvæggylle 25 Skiveskær 

Skiveskær 

2,1 cm 

4,5 cm 

÷ 4 

48 

Nej 

Nej 

Misselbrook et al., 2002 England Græs Kvæggylle ? Skiveskær ? 63 Nej 

Wulf et al. 2002 Tyskland Græs Kvæggylle 30 Tand 10 cm 56 Nej 

Vandré et al., 1997 Tyskland Vinterhvede Kvæggylle 20 Skiveskær ? ca. 44 Nej 

Misselbrook et al., 1996 England Græs Kvæggylle ca. 33 Tand 6 cm 37 (forår) 3) 

79 (sommer) 3) 

Nej 

Nej 

Lorenz & Steffens, 1997 Tyskland Græs Kvæggylle 12-25 ? 5 cm 84 Nej 

Nyord et al., 2012 Danmark Vinter-hvede Svinegylle 30 

30 

Tand (2007) 

Skiveskær (2009) 

10-12 cm 

5-6 cm 

52 

41 

Nej 

Nej 

Huijsmans et al., 1997 Holland Græs Kvæggylle 14-22 Skiveskær eller tand 5 cm 54 4) Nej 

Pahl et al., 2001 England Vinterhvede Svinegylle 50 Tand 5-7 cm 84 Nej 

1) T i l  henholdsvis 1., 2. og 3. s læt i forsøg 1  er der kun t i lde lt gyl le  t i l  2.  og 3. s læt.  

2) T i l  henholdsvis 2., 3. og 4. s læt.  

3) Redukt ion i forhold t i l  bredspredning.  

4) Redukt ion i forhold t i l  s læbesko.  

5) Nedfældning indgik som reference t i l  forsur ing i en VERA -test.  Metoden følger derfor VERA-protokollen for  udbr ingningsteknologi.   
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Tabel 3. Reduktion af ammoniakfordampning ved nedfældning på ubevoksede arealer (sortjordsnedfældning). Reduktionen i ammonia kfordampning 

er anført som den procentvise reduktion ved nedfældning i forhold til s la ngeudlægning.  

Kilde Land Gylletype Gylledosering, 
ton pr. ha 

Nedfældertype Nedfældnings-
dybde, cm 

Nedmuldning efter 
slangeudlægning 

Reduktion, 
procent 

VERA-
test? 

Wulf et al. 2002 Tyskland Kvæggylle 30 Tand 10 cm 5 cm, straks 62 Nej 

Huijsmann et al. 2003  Holland Svinegylle 25 Tand 15-20 cm Ingen 97 Nej 

Balsari et al., 2005 Italien Kvæggylle 26 Tand 15 cm 5-10 cm, straks 84 Nej 

Hansen et al., 2008  
(review baseret på ALFAM) 

- Kvæggylle og 
svinegylle 

- - - Ingen 

Nedharv., 6 timer 

95 

83 

Nej 

Nej 

Misselbrook et al., 2002 England Kvæggylle ? Skiveskær ? ? 411) Nej 

Moseley et al., 1998 England Svinegylle 50 Tand 5-6 cm Ingen 88 Nej 

Thompson et al., 1987 England Kvæggylle 80 Tand 35 cm Ingen 94 Nej 

Weslien et al., 1998 Sverige Svinegylle Ca. 30 ?, men dækket 
med jord 

6 cm Harvning 6 cm, 
straks 

94 Nej 

1) Redukt ion i forhold t i l  bredspredning.  
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Der er meget stor variation i effekten af nedfældning i de refererede undersøgelser på 

bevoksede arealer. Forskellene kan skyldes forskelle i afgrøder, gylletyper, nedfælder-

type og udbragt mængde gylle pr. meter nedfælderrille. Hvis man alene betragter de 

13 undersøgelser, hvor skiveskærsnedfældning af kvæggylle i græs har været sam-

menlignet med slangeudlagt kvæggylle, finder man, at nedfældning i gennemsnit har 

reduceret ammoniakfordampningen med 44 %. Den gennemsnitlige nedfældningsdyb-

de har været på 4,5 cm.  

Der er fundet fem undersøgelser, hvor effekten af sortjordsnedfældning med en nedfæl-

dertand er sammenlignet med slangeudlægning. I gennemsnit af de fem undersøgelser 

har reduktionen i ammoniakfordampning i forhold til slangeudlagt gylle været på 83 %, 

og den gennemsnitlige nedfældningsdybde har været på knap 16 cm. Nedmuldningsme-

tode og -tid for den slangeudlagte gylle varierer dog mellem de tre undersøgelser. 

Hansen et al., (2008) evaluerede effekten af sortjordsnedfældning ud fra den empiri-

ske ammoniakfordampningsmodel, ALFAM. Vurderingen skete dels i forhold til ikke 

nedmuldet slangeudlagt gylle og slangeudlagt gylle, som blev nedharvet efter 6 timer. 

Det blev vurderet, at sortjordsnedfældning reducerer ammoniakfordampningen med 

95 og 83 % i forhold til henholdsvis ikke nedmuldet og nedharvet gylle. 

2.1. Nedfældningsdybde 

Som nævnt i indledningen afhænger effekten af nedfældning af, hvor meget gyllen ek-

sponeres mod atmosfæren. Eksponeringen afhænger primært af, hvor dybt gyllen ned-

fældes i jorden. Figur 2 viser effekten af nedfældningen som funktion af nedfældnings-

dybden. Effekten er plottet på tværs af afgrøder, gylletyper, gylledoseringer og ned-

fældertyper i tabel 2 og 3. 

 
Figur 2. Il lustration af nedfældningsdybdens betydning for effekten af nedfæld - 

ningen i  forhold t i l  slangeudlægning. Jo dybere nedfældning, jo bedre effekt.   

Effekten er plottet  på tværs af afgrøder, gyl letyper,  gyl ledoseringer og ned - 

fældertyper.  Data fra tabel  2 og 3. Hvor nedfældningsdybden er angivet som  

et interval , er  der anvendt intervalmidtpunkt i grafen.  
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Det er kendetegnende, at effekten af nedfældning har været meget høj, hvor nedfæld-

ningsdybden har været høj (sortjordsnedfældning), og mere beskeden, hvis nedfæld-

ningsdybden var lav (nedfældning i græs).  

Ved en nedfældningsdybde på 15 cm på sort jord vil reduktionen i ammoniakfordamp-

ning i forhold til slangeudlægning være på ca. 85 %. I langt de fleste undersøgelser 

har nedfældningsdybden i græs været på 5-7 cm. Inden for dette interval har ammo-

niakfordampningen efter nedfældning været på ca. 20-85 % i forhold til slangeudlæg-

ning. Denne variation kan bl.a. skyldes forskellig gylledosering, gyllemængde pr. me-

ter nedfælderrille, afgrødedække, nedfældertype, vejrforhold efter udbringning mv.  

I praksis ses det ofte, at nedfældningen ikke sker så dybt, som det er sket i forsøgene. 

Det skyldes bl.a., at arbejdsbredden i praksis normalt er langt større (8-12 meter) end 

i forsøgene, hvor der anvendes forsøgsnedfældere (2-3 meter). De brede nedfældere, 

der benyttes i praksis, har mange nedfælderskær, hvorfor det kan være vanskeligt at 

presse de mange skær i jorden (især i de yderste sektioner af nedfælderbommen), 

men dybden afhænger også af bl.a. jordens ler- og vandindhold samt porøsitet. 

Der findes kun få undersøgelser af hvilken nedfældningsdybde, der benyttes i praksis. 

Bastholm et al., (2003) lavede en FarmTest, hvor brugererfaringer i forbindelse med 

nedfældning af kvæggylle i græs blev opsamlet. I testen blev der bl.a. målt den reelle 

nedfældningsdybde ved otte kommercielle udbringninger med skiveskær hos praktiske 

landmænd. I gennemsnit var nedfældningsdybden 4,2 cm varierende fra 2 til 7 cm. I 

undersøgelsen af Hansen et al. (2003) blev nedfældningsdybden målt ved seks for-

skellige nedfældninger med kommercielle gyllevogne med skiveskær i en græsmark på 

lerjord. Den gennemsnitlige nedfældningsdybde var på 3,5 cm.  

3. EMISSION AF LUGT 

 

Ammoniak kan måles rimelig sikkert i forsøg, fordi der kun er tale om ét kemisk stof, 

som kan detekteres med kemiske målinger. Måling af lugt er derimod langt mere pro-

blematisk, fordi lugt er en subjektiv sansning af et meget stort antal kemiske stoffer i 

kombination. Målingen kan ikke ske analytisk med et måleinstrument, men skal ske af 

et menneskeligt lugtpanel, som med næsen afgør, hvor kraftig en lugt er (olfaktome-

tri). I praksis udtages en luftprøve med lugtstofferne i en pose, som sendes til analyse 

ved lugtpanelet. Lugtemissionen opgøres normalt som lugtenheder, hvor antallet af 

lugtenheder svarer til det antal gange en lugtprøve skal fortyndes, før netop 50 % af 

paneldeltagerne kan lugte prøverne. Olfaktometri er en relativ usikker målemetode 

behæftet med en række usikkerhedsfaktorer: 

 Prøvetagningen er usikker 

 Lugtstoffer ”tabes” i poserne under transport 

 Lugtstoffer ”tabes” i fortyndingssystemet på laboratoriet 

 I tiden efter udbringning ændrer emissionen af lugtstoffer sig hurtigt  

 Analysen er dyr, og derfor gennemføres undersøgelser med et lavt antal gen-

tagelser 

 Stor tilfældig variation, fx stor variation mellem laboratorier. 

De refererede undersøgelser i tabel 4 er derfor typisk kendetegnet ved meget store 

usikkerheder. 
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I en del af undersøgelserne er de olfaktometriske målinger supplereret med kemiske 

målinger af enkeltstoffer, som bidrager til lugtoplevelsen. Disse målinger er mere præ-

cise end olfaktometri, men til gengæld er det ikke umiddelbart muligt at relativere en 

eventuel reduktion af én eller flere lugtstoffer til en tilsvarende reduktion af lugtople-

velsen. Derfor er disse resultater ikke inddraget i tabel 4. 

De fleste undersøgelser af lugtreduktion ved hjælp af nedfældning er foretaget med 

svinegylle i vintersæd. Sandsynligvis ud fra den betragtning, at udbringning af svine-

gylle til vintersæd i foråret giver anledning til store lugtgener, og disse udbringninger 

resulterer i en række klagersager hvert forår. 

I gennemsnit af de 15 refererede undersøgelser i tabel 4 er der målt en reduktion af 

lugtemissionen ved nedfældning på 55 % på tværs af afgrøder, nedfældningsmetoder, 

-dybder mv. I gennemsnit af de ni af undersøgelserne, der er foretaget med skiveskær 

(som danner en V-formet åben nedfælderrille), er der fundet en reduktion på 45 %. I 

gennemsnit af de otte undersøgelser, der er foretaget med en tandnedfælder (mere el-

ler mindre lukket rille), er der fundet en reduktion på 67 %. 

På sort jord er det muligt at foretage en meget effektiv nedfældning med en kraftig 

harvetand, hvor nedfælderrillen altid lukkes over gyllen. Reduktionen er derfor antage-

ligvis større end de gennemsnitlige 67 %, som er gennemsnittet ved nedfældning med 

tand i tabel 4. 
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Tabel 4. Reduktionen i lugtgenerne er anført som den procentvise reduktion ved nedfældning i forhold ti l slangeudlægning. I nogle af undersøge l-

serne er reduktionen aflæst i grafer. I disse tilfælde er reduktionen markeret med ’ca.’.  

Kilde Land Afgrøde Gylletype Gylledosering, 
ton pr. ha 

Nedfældertype Nedfældningsdybde, cm Reduktion,  

procent 

VERA-test? 

Nyord et al., 
2010 

Danmark Græs Kvæggylle 31-34 Skiveskær 5-6 cm (2. juni) 

5-6 cm (15. juni) 

Ca. 66  

Ca. 52  

Nej2) 

Nej2) 

Bang, 2005 Danmark Vinterhvede Svinegylle 25 Skiveskær, Hatting ? Ca. 42  Nej 

Hansen et al., 
2010 

Danmark Vinterhvede Svinegylle 30 Skiveskær, 2008 

Skiveskær, 2009 

? 

5-6 

15 

60 

Nej 

Nej 

Nyord & Hansen, 
2008 

Danmark Vinterhvede Svinegylle 30 Tand 

Tand m. vinge-
skær 

12 cm 

8 cm 

Ca. 84 

 100 

Nej 

Nej 

Domino & Han-
sen, 2008 

Danmark Vinterhvede Svinegylle ? Tand 

Skær 

? 

? 

Ca. 67 

Ca. 63  

Nej 

Nej 

Feilberg et al., 
2011 

Danmark Vinterhvede Svinegylle 27 

29 

Tand, 2007 

Skiveskær, 2009 
Tand m. vinge-

skær, 2009 

? 

? 

 

? 

84 

40 

 

49 

Nej 

Nej 

 

Nej 

Moseley et. al., 
1998 

England Vårhvede Svinegylle 50 Åben rille 

Lukket rille 

5-6 cm 

5-6 cm 

Ca. 10 1) 

Ca. 60 1) 

Nej 

Nej 

Pahl et al., 2001 England Vinterhvede Svinegylle 50 Tand 5-7 cm ÷7 Nej 

Hanna et al., 
2000 

USA Stubjord Svinegylle 47 Tand m. vinge-
skær 

13 cm (majsstub) 

13 cm (soyastub) 

82 *) 

74 *) 

Nej 

Nej 

1) Reduktion i  forhold t i l  bredspredning .  

2) Nedfældning indgik som reference ti l  forsuring i  en VERA -test.  Metoden følger derfor  VERA-protokollen for  udbringningsteknologi .  
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4. VURDERING I FORHOLD TIL VERA-PROTOKOL 

 

De refererede undersøgelser er gennemført i en række forsknings- og udviklingspro-

jekter. Omfang og metode varierer derfor i betydelig grad. I tabel 5 er det beskrevet, 

hvorvidt de enkelte undersøgelser er gennemført efter en metode, der svarer til VERA-

protokollen (VERA, 2009), eller hvad der i modsat fald mangler, for at metoden vil 

svare til protokollen. 

Flere af undersøgelserne lever fuldt op til forskrifterne i VERA-protokollen. Nyord et al. 

(2010) er dog den eneste af undersøgelserne, som er indgået i en egentlig VERA-test, 

idet nedfældning indgik som reference til forsuring. Disse undersøgelser er markeret 

med karakteren 5 i højre kolonne i tabel 5. Andre undersøgelser vurderes til at følge 

protokollen på de væsentligste punkter. I en række nyere undersøgelser foretaget af 

Nyord (2012) er der imidlertid valgt en anden og nyere målemetode end beskrevet i 

protokollen. Det vurderes, at denne nye metode er lige så nøjagtig og pålidelig som 

den i protokollen beskrevne. Disse undersøgelser er markeret med karakteren 4 i tabel 

5. Det bør i øvrigt overvejes, om protokollen bør tilføjes den nye metode. 

I flere undersøgelser er prøvetagning foretaget ved hjælp af vindtunneler. Denne må-

lemetode adskiller sig markant fra protokollens forskrifter. Vindtunneler dækker jord-

overfladen og skaber et kunstigt mikroklima over gylleoverfladen. Denne ”klimaæn-

dring” påvirker ammoniakfordampningen. Dertil kommer, at overfladerne i vindtunnel-

len adsorberer en vis mængde af den fordampede ammoniak, som så ikke vil indgå i 

den målte fordampning. Derfor vil den absolutte ammoniakfordampning være relativ 

usikkert bestemt. Den relative forskel i ammoniakfordampning mellem fx slangeud-

lægning og nedfældning vil dog være mere sikkert bestemt, da fejlkilderne har nogen-

lunde samme effekt for begge teknologier. 

I flere af undersøgelserne mangler enkelte registreringer af fx jordbund, afgrøde eller  

ikke anført resultater af en gødningsanalyse. Disse mangler anses for værende af min-

dre betydning i forhold til at kunne leve op til VERA-protokollens forskrifter. 
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Tabel 5. Vurdering af de refererede undersøgelser i forhold til VERA-protokollen. 

 

Kilde 

 

Land 

 

VERA-
test? 

Overholdte krav i forhold til VERA 

Parcel-
størrelse 

Antal 

gentag-
elser 

To års-
tider 

Sampling 
OK 

Måle-

periode 
OK 

Gød-

nings-
analyse 

Afgrøde 

beskre-
vet 

Jordtype  

beskrevet 

Karakter, 

1-5 1) 

Ammoniak, afgrøder 

Nyord et al., 2010 Danmark Nej4)         5 

Nyord, 2012 (upublicerede data) Danmark 

Tyskland 

Nej 

Nej 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

4 

4 

Nyord, 2012 (upublicerede data) Tyskland Nej         4 

Hansen et al., 2003 Danmark Nej         4 

Smith et al., 2000 England Nej         3 

Rubæk et al. 1996 Danmark Nej         3 

Rodhe & Etana, 2005 Sverige Nej         3 

Misselbrook et al., 2002 England Nej         5 

Wulf et al. 2002 Tyskland Nej         3 

Vandré et al., 1997 Tyskland Nej         3 

Misselbrook et al., 1996 England Nej         3 

Lorenz & Steffens, 1997 Tyskland Nej         2 

Huijsmans & Schils, 2010 (review) 2) Holland Nej - - - - - - - - - 

Nyord et al., 2012 (2007) 

Nyord et al., 2012 (2009) 

Danmark Nej 

Nej 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 

3 

Huijsmans et al., 1997 Holland Nej         5 

Pahl et al., 2001 England          2 

Ammoniak, sort jord 

Wulf et al. 2002 Tyskland Nej         3 

Huijsmann et al. 2003  Holland Nej         5 

Balsari et al., 2005 Italien Nej         2 

Hansen et al., 2008 (review) 2) - Nej - - - - - - - - - 

Misselbrook et al., 2002 England Nej         5 

Lugtemission 

Nyord et al., 2010 Danmark Ja     
3)    5 

Bang, 2005 Danmark Nej         4 

Hansen et al., 2010 Danmark Nej     
3)    5 

Nyord & Hansen, 2008 Danmark Nej         5 

Domino & Hansen, 2008 Danmark Nej         3 

Feilberg et al., 2011 Danmark Nej         4 

Moseley et. al., 1998 England Nej     
3)    4 

Pahl et al., 2001 England Nej         2 

Hanna et al., 2000 USA Nej         4 
1) Bedømmelse af VERA-niveau. 5=Lever fu ldt  op  t i l  kravene i  VERA-protokolloen. 1=Helt uti lstrækkel ig metode, og bør ikke t i l lægges værdi .  

2) Review bedømmes ikke, da de dækker  mange forske ll ige metoder.    

3) Målt  e fter  ca. 10 minutter  efter  udbringning, hvor protokol len foreskr iver 20 minutter.  

4) Nedfældning indgik som reference ti l  forsuring i  en VERA -test.  Metoden følger derfor  VERA-protokollen for  udbringningsteknologi .  
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5. KONKLUSION 

 

Størrelsen af den reduktion på ammoniakfordampning og lugtemission, som kan opnås 

ved nedfældning af gylle, er bl.a. meget afhængig af, i hvor stor en grad redfældning 

reducerer kontakten mellem gylle og atmosfæren. Derfor ses der en vis korrelation 

mellem nedfældningsdybden og reduktionen.  

I praksis er nedfældningsdybden i græs formentlig lidt mindre end i forsøg (især på tør 

lerjord, som dog ikke er fremherskende for græsdyrkning i Danmark), og i praksis kan 

man formentlig opnå en lidt lavere reduktion, end det ses i gennemsnittet af forsøge-

ne. Ved en nedfældningsdybde på 4-5 cm ses viser figur 2, at reduktionen i ammoni-

akfordampning i de refererede forsøg har været mellem ca. 20 og 85 %.  

Der er refereret 13 forsøg med nedfældning af kvæggylle til græs, og i gennemsnit har 

nedfældning reduceret ammoniakfordampningen med 44 % (standardafvigelse på 26 

%). Teknologilistens nuværende effektvurdering for nedfældning i græs (25 %) er 

lavere end, hvad der er målt i gennemsnit i de 13 forsøg. 

Der er refereret 9 forsøg med sortjordsnedfældning. I gennemsnit har sortjordsned-

fældning reduceret ammoniakfordampningen med 81 % (standardafvigelse på 17 %). 

Teknologilistens nuværende effektvurdering for sortjordsnedfældning (85 %) svarer 

nogenlunde til, hvad der er målt i gennemsnit i de ni forsøg. 

For lugtgener er reduktionen ved nedfældning meget usikkert bestemt. Reduktionen i 

lugtgener vurderes imidlertid til at være på nogenlunde samme niveau som reduktio-

nen i ammoniakfordampning. 

En vurdering af de anvendte analysemetoder til måling af ammoniakfordampning i de 

refererede undersøgelser i forhold VERA-protokollen viser, at hovedparten af undersø-

gelserne er udført efter en metode, som enten følger protokollen eller har et niveau, 

som vurderes på højde med VERA-protokollen. Det vurderes derfor, at undersøgelser-

ne samlet set har en kvalitet, som tillader en forsvarlig vurdering af effekten nedfæld-

ning i forhold til slangeudlægning.  

På trods af, at målingerne generelt er gennemført efter en høj standard, er der stor 

variation mellem undersøgelserne. Det vurderes, at denne variation hovedsageligt 

skyldes forskelle i vejrforhold, jordtyper, gylledoseringer, afgrødedække mv. 

En vurdering af metoderne til bestemmelse af lugtemission viser, at flere undersøgel-

ser er gennemført efter VERA-protokollen eller metoder, som er tæt på samme niveau 

som VERA-protokollen. Imidlertid er metoden i protokollen forbundet med så store 

usikkerheder, at de målte reduktioner skal tolkes med stor forsigtighed. 
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