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Klimagas emission fra danske slagtesvinestalde
Slagtesvineproduktion medfører en emission af klimagasserne metan (CH4) og lattergas (N2O) [1]. Forskellige miljøteknologier til slagtesvinestalde er i stand til at øge/reducere disse emissioner. I dette notat opsummeres målte emissioner i danske slagtesvinestalde samt de observerede effekter af fire forskellige miljøteknologier: Luftrensning, forsuring, hyppig gylleudslusning og punktudsugning.
Tilgængelige data
SEGES Videncenter for Svineproduktion har gennem de seneste 10 år testet miljøteknologier til slagtesvinestalde som dokumentation af teknologiers effekt på ammoniakemissionen. Flere af disse afprøvninger er
gennemført ved brug af fotoakustik i form af INNOVA. Ved måling med INNOVA måles udover ammoniak
også både metan og lattergas. SEGES Videncenter for Svineproduktion har derved flere afsluttede datasæt
fra afprøvninger, hvor der løbende er målt både metan og lattergas. Det skal nævnes, at disse stoffer ikke
har været i fokus, hvorfor der ikke er kalibreret med henblik på at optimere målenøjagtigheden af disse stoffer.
Udstyr
Målinger på INNOVA med syntetisk luft viser et vist udsving mht. både metan og lattergas, da INNOVA som
tidligere nævnt ikke har været kalibreret med henblik på bestemmelse af disse stoffer. Ved måling på 0’gas
svingede metan-signalet mellem ÷23 til 7 ppmv mens lattergas svingede mellem ÷0,1 til 0,2 ppmv for 4 forskellige INNOVA’er målt på 9 måledage, ved 2 forskellige vandindhold (ca. 10.000 og 23.000 ppmv). Alle
middelkoncentrationer er baseret på 10 efterfølgende målinger. Tidligere test af INNOVA imod en gaschromatograf viste dog god overensstemmelse mellem INNOVA og gaschromatograf ved estimering af metanog lattergaskoncentrationer i staldluft. Den målte fejlværdi vurderes derfor at være nogenlunde stabil for det
enkelte instrument mellem kalibreringerne. Ved estimering af korrekt metan- og lattergaskoncentration/emission bør der derfor kompenseres for denne fejl i form af et off-set punkt eller lignende. Under ovenstående målinger blev ligeledes beregnet en LOQ værdi for de forskellige målinger. LOQ blev beregnet som
10 × standardafvigelsen på de målte data. Middel LOQ (Limit of Quantification) for alle målingerne på
0’gas hhv. metan og lattergas blev beregnet til hhv. 2,8 og 0,15 ppmv.
Ekstrahering og korrigering af data
Den daglige middelemission af metan og lattergas er beregnet ud fra kontinuert målte luftflows og gaskoncentrationer i staldenes/rensernes afkast og udsugningskanaler. Sideløbende er målt udekoncentrationer således, at middelkoncentrationerne ude såvel som i diverse afkast er kendt. Ved beregning af nettoemissionen fra en svinestald skal evt. gaskoncentration i indløb trækkes fra, således at det kun er klimagas produceret i stalden, der indgår i beregning af staldens emission af metan og lattergas.
I nedenstående data er den målte udekoncentration anvendt som off-set punkt ved estimering af staldens
endelige klimagasemission. Derved korrigeres de målte data både for off-set værdi og for et evt. indhold af
klimagas i indløbsluften til stalden.
Middelforskellen på koncentrationer målt hhv. ude og i afkast var for metan ca. 31 ppmv, imens den for lattergas var omkring 0,134 ppmv. Med en LOQ værdi på hhv. 2,8 og 0,15 ppmv betyder dette, at nøjagtigheden
ved de estimerede metanemissioner er fornuftig, mens den er usikker for de estimerede lattergasemissioner.
Nedenstående data er baseret på i alt 10 afprøvninger af forskellige miljøteknologier. Emissionen af klimagasser i standard slagtesvinestalde er således baseret på kontrolstalde fra i alt 10 afprøvninger, mens
effekter af de forskellige miljøteknologier kun er baseret på mellem 1 og 3 kontrol- og forsøgsstalde for hver
enkelt type miljøteknologi.

Resultat/diskussion
Ud fra de ekstraherede data blev i gennemsnit udledt hhv. 17,7 g metan og 0,07 g lattergas pr. gris pr. dag
(Tabel 1). Ifølge IPPC har metan og lattergas et GWP (global warming potential) svarende til hhv. 25 og
298 kg CO2 kg gas-1 set over en 100 års periode (typisk anvendte tidsramme). Det gør, at der til produktion
af et slagtesvin fra 30-110 kg (antages at tage 12 uger) udledes metan og lattergas svarende til hhv. 37 og
2 kg CO2. Metan er således umiddelbart den dominerende drivhusgas af de to i produktionen af slagtesvin.
Tabel 1. Daglig emission af CH4 og N2O samt emission pr. produceret slagtesvin (30-110 kg)
Daglig emission

CH4
N2O
Total

Emission
(g gris-1 dag-1)
17,7
0,07

+/9
0,14

Daglig emission
GWP
(g CO2 gris-1
dag-1)
+/442
215
21
43
463

Emission/produceret slagtesvin
Emission (kg
gris-1)
1,5
0,0

GWP
(kg CO2 gris-1)
37
2
39

Sammenholdes de fundne værdier med opgørelsen lavet af Van Ransbeeck et al. (2013) (Tabel 2), ses det,
at emission af metan og lattergas er på niveau med, hvad der er fundet i andre studier. Det skal nævnes, at
disse har et forholdsvist stort spænd selv inden for Europa (metan 8-53 g gris-1 dag-1 og lattergas 0,01- 0,85
g gris-1 dag-1 ).
Tabel 2. Årsmiddel daglig emission af CH4 og CO2 fra 7 studier, samlet af Van Ransbeeck et al. [1]
Original reference

Område

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[7]
[7]
[1]
[1]

Belgien
Sverige
Italien
USA
Holland
USA
Europa
Asien
Belgien
Belgien

CH4 emission
(g gris-1 dag-1)
16
7,95-38,9
21,4-44,9
1,1-9,9
43
23
10
4,1
28
53

N2O emission
(g gris-1 dag-1)
0,54
0,01-0,32
0,37-0,77
0,02
0,03
0,85
0,22
0,42
0,37

De i Tabel 1 angivne emissioner var alle målt i forbindelse med afprøvninger af miljøteknologier i slagtesvinestalde, enten som en emission før en renser eller som emission fra en kontrolstald. Målinger efter luftrenser/i forsøgsstalden muliggør et estimat for miljøteknologiens påvirkning af klimagasemissionen. Dog er der
her tale om et reduceret antal gentagelser for de enkelte teknologier. Observerede og ikke statistisk testede
effekter er vist i Tabel 3.
Tabel 3. Observerede reduktioner i klimagasudledning ved forskellige miljøteknologier. % angiver reduktion af målt
emission i procent, mens +/- angiver standardafvigelsen. Reduktionernes signifikans er ikke testet statistisk.

CH4
N2O
GWP
Antal test

Luftrenser
(Biologisk)
(%)
+/5
1
-595*
371
-19*
13
2

Luftrenser
(Kemisk)
(%)
+/18
0**
18
1

Forsuring
(%)
+/60
12
22
9
59
15
3

Hyppig
udslusning
(%)
+/55
20
53
1

Punktudsugning
(%)
+/2
5
1
12
3
4
3

*) Reduktion på -595% betyder at emissionen af lattergas blev forøget ca. 6 gange. Samlet medførte det, at de biologiske filtre
øgede GWP med 19%.
**)Effekten af kemisk luftrenser blev sat til 0, da ind- og udløbskoncentrationerne vurderedes at være ens, og begge var tæt på 0.

Ifølge tabel 3 medfører både forsuring og hyppig udslusning en væsentlig reduktion i staldens udledning af
metan og lattergas. At forsuring har en reducerende effekt på metan og lattergas på ca. 50 % er tidligere vist
i kostalde [8]. Dette underbygger den observerede middelreduktion på 59 %.
Hyppig udslusning opnår næsten samme reduktionsniveau. Dette er dog kun observeret i en enkelt afprøvning. Reduktion af metan ligger i den høje ende sammenlignet med beregninger af Sommer et al. [9], der
estimerede hurtig udslusning af gylle i svinestalde til en reduktion på 40 %.
Modsat forsuring og hyppig udslusning har biologiske luftrensere tendens til en øget klimagasemission i form
af en øget lattergasproduktion. Det stemmer godt overens med andre studier af klimagasemissioner, hvor
biologiske luftrensere har omdannet ca. 4 % af indløbets ammoniak til lattergas [10]. Til sammenligning blev
der i de biologiske luftrensere i dette studie omdannet hhv. 2 og 12 % af indløbets ammoniak til lattergas.
En netop afsluttet test af gyllekøling viste en metanreduktion på 0,75 % pr. W/m2, der køles med [11]. Dvs.
en reduktion på 15 % i metanemission ved køling med 20 W/m2.
Konklusion
Ti afprøvninger har lagt data til ovenstående estimater om klimagasemission fra danske slagtesvinestalde.
Danske slagtesvinestalde vurderes at have en klimagasemission svarende til ca. 39 kg CO2 pr. produceret
slagtesvin, heraf vurderes metan at udgøre ca. 37 kg. CO2, mens de sidste 2 kg CO2 er fra lattergas.
Lattergasemissionen er dog usikkert bestemt, da målingerne lå omkring eller under LOQ værdien for
INNOVA måleapparatet.
Der opnås ca. 50 % reduktion i klimagasemissionen fra stalde med enten gylleforsuring eller hyppig
udslusning, hvilket stemmer godt overens med litteraturen. Samtidig er der observeret en lille nettostigning i
klimagasemissionen fra biologiske luftrensere pga. en øget lattergasproduktion.
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