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Abstract 

This project takes its starting point in finding a technology, which solves the discharge of 

chemicals from agriculture, that damages the environment. The group narrowed the 

agriculture subject down to pig manure and its capabilities in Denmark, which is used as a 

fertilizer for crops. Furthermore, the assignment revolved around analyzing a technology that 

contributed to an environmentally friendly future. This project delves deeper into the 

technology, referred to as ‘Next Generation Manure Reduction Technology’ which is 

developed by researchers from Syddansk University and Aarhus University.    
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1. Indledning og problemfelt 

  

Danmark har siden 1960’erne været en af de største svinenationer i Europa. Der skete et brud 

i landbruget, hvor arealet blev større per bedrift, men bedrifterne blev færre. Dette var med til 

at skabe en specialisering indenfor kvæg, svin eller hverken kvæg eller svin.  

 

 
Tabel 1.1: tabellen viser hvordan bestanden af kvæg, svin og hverken kvæg eller svin er steget og faldet 

fra 1968 til 2005. 

Kilde: Danmarks statistik, Statistikbanken 

  

Selvom kvæg udgjorde en over dobbelt så høj bestand end svin, skete der et skifte. Gennem 

årene blev flere og flere bedrifter svine orienteret, og der skete en yderligere specialisering. 

Svineproduktionen blev opdelt i flere kategorier, såsom, smågrise og slagtegrise. Dette var 

med til at øge antallet af svin i Danmark, og omkring 2. Verdenskrig oversteg antallet af svin 

befolkningstallet på omkring 4 millioner (Kærgård, 2017). 
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Tabel 1.2: tabellen viser stigningen af antal svin i Danmark, 1000 stk. fra 1881 til 2015. 

Kilde: Kærgård 2017 

  

Siden 2. Verdenskrig er antallet af svin eksploderet og i 2015 lå antallet af svin i Danmark på 

mellem 12 – 13 millioner, hvilket kan ses på tabel 1.2.  

  

Samtidig med at antallet af svin i Danmark er steget, er mængden af gylle også blevet større. 

Dette betyder, at der gennem tiden er opstået nye problematikker på grund af disse faktorer, 

som har skabt forandringer i landbruget. I denne opgave, vil der blive lagt fokus på hvorledes 

udledningen af ammoniak og metan kan reduceres i gylle. Selvom ammoniak og metan 

udledningen ikke er steget siden 1985 og op til 2002, er det blevet et større fokuspunkt for 

regeringen. Dette sker da Danmark og resten af Europa de seneste år er begyndt at tænke 

mere og mere i grøn omstilling. Ammoniakudledningen er siden 1985 reduceret med 29 

procent op mod 2002. Samme reducering er også sket, når man kigger på udledningen af 

metan fra samme periode. Udledningen af metan er reduceret med 12 procent (Mikkelsen, 

2005). 

 

 
Tabel 1.3: tabellen viser udvikling i emissionen af drivhusgasser 1985 – 2002 målt i mio. tons CO2 – ækvivalenter. I dette 

tilfælde er det kun relevant at kigge på reduceringen af CH4 

Kilde: Mikkelsen (2005) 
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Selvom både ammoniak og metan udledningen er faldende inden for landbrugssektoren, så 

kommer ca. halvdelen af hele Danmarks ammoniak udledning fra selv samme sted. Danmark 

blev i 2005, gennem EU, pålagt en reducering af drivhusgasser på 29 procent inden 2030. 

Selvom metan udledningen er faldet med 0,7 procent siden 1990, bidrager landbruget 

stadigvæk med ca. 81 procent af den samlede metanudledning i Danmark (Ministeriet for 

Fødevare, Landbrug og Fiskeri, 2021). 

  

I 2012 valgte EU ligeså at lave et tiltag omkring reduceringen af ammoniakudledningen. 

Tiltaget lød på at Danmark skulle reducere deres udledning af ammoniak med 24 procent 

inden 2020 i forhold til hvad den lå på i 2005. Hvis man kigger på tabel 1.4 nedenunder, kan 

man se at udledningen af ammoniak ligger på ca. 84.000 ton. Det sidste tal på udledningen af 

ammoniak man kan se, er fra 2019, hvor udledningen er på ca. 71.800 ton. Det vil sige at 

udledningen er reduceret med ca. 14,5 procent, hvilket er et godt stykke fra målet på 24 

procent (Andersen, 2019).  

 

 
Tabel 1.4: tabellen viser udledning af ammoniak målt i ton fra 2005 til 2019. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 

 

Udover lovkrav fra EU er der også hele det miljømæssige perspektiv. Ammoniak kan have en 

negativ påvirkning på naturområder, såsom moser, fjorde, vandløb, osv. Samme med visse 

kemikalier kan ammoniak også være skadeligt for mennesker. Dette kan for eksempel ses i 

rengøringsmidler hvor ammoniak sammen med klorin kan være ætsende (Andersen, 2019). 

Metan har på samme måde som ammoniak en negativ påvirkning på klimaet, men belaster 

det på andre parametrer. Selvom udledningen af metan er langt mindre end udledningen af 

ammoniak, påvirker det klimaet langt mere. Metan har en større påvirkning på ozonlaget end 

for eksempel CO2, som også er en drivhusgas. Der vil i afsnittet om metan længere ned i 

opgaven blive forklaret mere om dens påvirkning på klimaet.  

  



 

 4 

Ud fra statistikker, lovforslag og miljømæssige betragtninger, som er med til at udbyde 

problemet, vil der igennem opgave blevet kigget nærmere på en teknologi, som kan være med 

til at reducere udledningen af ammoniak og metan i det danske landbrug. 

1.1 Ordforklaring 

 

- Humanistisk-Teknologisk Bachelor, hvis forkortelse er HumTek 

- Teknologiske Systemer og Artefakter, hvis forkortelse er TSA 

- Subjektivitet, Teknologi og Samfund, hvis forkortelse er STS 

- Design og Konstruktion, hvis forkortelse er D&K 

- Flygtige organiske forbindelser, hvis forkortelse på engelsk lyder VOC. 

- Ammoniak, hvis kemiske betegnelse er NH3. 

- Metan, hvis kemiske betegnelse er CH4. 

- Svovlbrinte, hvis kemiske betegnelse er H2S. 

- Svovlsyre, hvis kemiske betegnelse er H2SO4 

- Garvesyre og natriumfluorid, hvis kemiske betegnelse er henholdsvis TA og NaF 

- ‘Synergistic Tannic Acid-Fluoride Inhibition of Ammonia Emissions and 

Simultaneous Reduction of Methane and Odor Emissions from Livestock Waste’, vil 

blive beskrevet som, Next Generation Manure Ammonia Reduction Technology 

- En kvote er et bevis for retten til at udlede et ton CO2-ækvivalent i en nærmere 

angivet periode (Retsinformation, 2022). 

2. Problemformulering 

 

- Kan en given teknologi være med til at sænke ammoniak og metan udledningen for 

svinegylle blandt danske industri i en sådan grad at det imødekommer de 

retningslinjer som er fremsat af EU, samt FN og hvad ville dette kræve? 

3. Arbejdsspørgsmål 

 

- Hvordan påvirker ammoniak og metan klimaet, når det kommer til dansk landbrug? 
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Arbejdsspørgsmålet besvares ved at se på hvilke nogle stoffer som ammoniak og 

metan er. Hvilken effekt har stofferne og hvordan benyttes de i det konventionelle 

landbrug? Hvordan dannes ammoniak og metan? Hvordan benytter landmænd 

ammoniak og metan til deres landbrug? Disse spørgsmål skal besvares for at skabe en 

god rød tråd i opgaven.  

 

- Hvordan defineres bæredygtighed, og i hvilken grad har det relevans for opgaven? 

 

Det besvares gennem et redegørende afsnit omkring den overordnede definition af 

bæredygtighed, samtidig med perspektiveringer til FN´s verdensmål omkring 

bæredygtig udvikling og SEGES Innovation som er en organisation, der forsker i 

bæredygtig udvikling. Bæredygtighed har relevans for opgaven, eftersom der er 

retningslinjer som skal overholdes i forhold til en bæredygtig udvikling. 

 

- Hvilke aktører spiller den største rolle inden for implementeringen af nedsat 

ammoniak og metan udledning i det dansk landbrug og hvorfor? 

 

Ved at udarbejde en aktøranalyse og efterfølgende lave en aktør kortlægning, vil der 

skabes en bredere forståelse for hvilke aktører, som er involveret. Det vil give læseren 

en bedre forståelse, samt skabe en rød tråd for hvordan aktørerne påvirkes af 

hinanden. Dertil skabes der overblik over hvilke aktører der påvirkes, såfremt der sker 

justeringer i landbrugssektoren. 

 

- Hvilken teknologi kan være med til at løse den opstillede problemformulering? 

 

For at finde en teknologi der kan være med til at løse problemformulering, valgte vi at 

opstille nogle krav, som den skulle opfylde. Her valgte vi at have fokus på både metan 

og ammoniakudledningen, da EU har stillet krav om reducering af begge gasser.  

4. Semesterbinding 
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I semesterbindingen vil der komme begrundelser for valget af binding blandt de forskellige 

kurser på HumTek. De to primære semesterbindinger som dette semesterprojekt bliver 

forankret i, er TSA i sammenspil med STS. 

  

TSA-bindingen vil bestå af at kigge dybere ind i den valgte teknologi: Next Generation 

Manure Ammonia Reduction Technology. Det bliver gjort ved at lave en analyse af 

teknologien. På HumTek er der et værktøj, der bliver brugt i kurset TSA og kaldes TRIN-

modellen. Værktøjet består af 6 forskellige trin (Jørgensen, 2018, s. 1). Formålet med 

værktøjet er at inspirere til at beskrive og analysere en teknologi, med hovedvægt på 

teknologiens teknisk-videnskabelige aspekter. I denne opgave vil fokusset være på nogle 

udvalgte trin fra TRIN-modellen. TRIN-modellen og de udvalgte trin, bliver uddybet længere 

nede i opgaven, i afsnittet: TRIN-modellen. TSA-bindingen kommer til at blive brugt i 

analysen af teknologien, hvor der bliver gået i dybden med, hvordan teknologien primært kan 

reducere udledningen af metan og ammoniak fra svinegyllen.  

 

Den anden semesterbinding er STS. Her bruges der elementer fra den kvantitative metode. 

Den kvantitative metode bliver brugt til at analysere grafer, tabeller og statistikker. For 

eksempel hvilke stoffer som kan tilføres i gyllen, så mængden af metan og ammoniak bliver 

reduceret mest. I diskussionen vil der blive kigget på hvilke fordele og ulemper der er ved 

konventionelt landbrug. Udover det vil der blive lavet en komparativ analyse til andre 

landbrug, såsom akvaponik og aeroponik. 

  

Selv om D&K ikke er en bærende binding i opgaven, så indgår der stadig enkelte metoder fra 

kurset. Det er den iterative metode og aktør kortlægning. Den iterative metode bliver brugt til 

at vise hvordan gruppen har udarbejdet et gylleflow, og finde frem til udledningen af metan 

og ammoniak var interessant at arbejde med. Aktør kortlægning bliver brugt for at kunne få 

en bredere forståelse af aktørerne, som har indflydelse på gylleflowet.  

5. Afgrænsning 

 

I denne opgave bliver der kigget nærmere på Next Generation Manure Ammonia Reduction 

Technology, som skal være med til at reducere udledningen af ammoniak og metan. 
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Afgrænsningen skal være med til at oplyse læseren om teknologien, da der bliver skåret ind 

til benet for at løse problemformuleringen.  

  

Da problemformuleringen omhandler hvordan man kan reducere udledningen af ammoniak 

og metan bliver størstedelen af fokusset langt der. Selvom gylle også udleder svovlbrinte og 

VOC, hvilket også bliver nævnt i analyseringen af teknologien, har det ikke haft større 

indflydelse på besvarelsen af problemformuleringen. Der bliver beskrevet hvad VOC og 

svovlbrinte har af indflydelse på miljøet og mennesker, men i opgaven har det en sekundær 

rolle frem for metan og ammoniak, som er hovedfokusset. 

  

Udover det bliver der også kun kigget på hvordan teknologien kan være med til at reducere 

udledning af ammoniak og metan i Danmark. Der bliver kigget på hvilke tiltag EU har givet 

Danmark, og hvordan Danmark ved hjælp af teknologien kan være med til at nå de tiltag EU 

har stillet Danmark. Da tiltaget omkring reduceringen af ammoniak går fra 2005 til 2020, og 

det ikke har været muligt at finde et nyere tiltag bliver det brugt som eksempel.     

  

Da Danmark er en kæmpe svineproduktion, er fokusset i opgave også kun lagt på 

udledningen af ammoniak og metan i svinegylle. Udover den store svineproduktion, som der 

er i Danmark, er opgaven også skrevet på baggrund af et accepteret manuskript fra Syddansk 

Universitet. Det accepterede manuskript tager udgangspunkt i svinegylle og derfor er der det 

sammen fokus i denne opgave.       

6. Redegørelse af ammoniak og dets effekt på klimaet 

 

Når ammoniak diskuteres, snakkes der ofte om lugtemission. Ammoniak sammen med 

sulfider er årsagerne til at gyllen lugter. Ammoniakproduktionen fra svineafføring og -urin er 

1,5 millimol per liter per minut, hvor ammoniakproduktionen fra tilsvarende tal fra koens 

afføring og –urin er 0,3 millimol (Karring, 2014). I takt med at Danmark har en af de mest 

intensive svineproduktioner, er det interessant at kigge på ammoniakudledningen fra 

svineproduktionen.  

Ammoniak, hvilket har den kemiske betegnelse NH3, produceres i dag på to forskellige 

måder: naturlig og kunstig produktion. Ammoniak er en gasform og ammonium er flydende 
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form af samme stof. Den mest udbredte metode til produktion af ammoniak kaldes Haber-

Bosch-processen (Wang, 2021). Processen udleder 450 millioner tons CO2-ækvivalenter på 

en årlig basis, hvor vejtransport udleder omkring 12 millioner CO2-ækvivalenter i Danmark 

på en årlig basis, til sammenligning (Bruun, 2020; Energistyrelsen, 2021, s. 2).    

Den naturlige produktion af ammoniak skabes ved atmosfærisk tryk og temperaturer i 

enzymer. Når urin og afføring blandes, omdanner enzymet urease bakterierne i urinet og 

afføringen til ammoniak (Karring, 2014). Denne proces foregår primært i afføringen og 

urinen, der ligger de steder, hvor svinene har placeret afføringen og urinen. Med en stigende 

befolkning skaber den naturlige produktion ikke et stort nok output, til at industrien kan 

benytte det i gødningen (Wang, 2021).     

Ammoniak er en del af aminosyrerne der opbygger proteiner, og fungerer derfor som et 

kvælstof. Planter skal bruge proteiner til at gro, men er ikke altid selv i stand til at danne de 

nødvendige proteiner (Wang, 2021). Derfor har landmænd og forskere fundet ud af, at binde 

ammoniak i den gødning, der bliver benyttet på markerne. Dette muliggør en sikker, god og 

alt i alt effektiv høst. Derfor betegnes ammoniak ikke som en drivhusgas.      

Fra et miljøvenligt perspektiv opstår der dog problematikker med ammoniakken. Efter 

gyllespredningen på marken er foretaget, er der risiko for at gassen spreder sig til områder 

med planter, der har et mindre behov for næringen fra kvælstoffet. Dette resulterer i at 

naturlige og sårbare områder bliver skadet efter gyllen er spredt på marken. Dette er områder, 

hvor der er planter der ikke skal bruge hjælp til proteindannelse, og bliver derfor 

“overfodret”.          

Ammoniak har derfor både positive og negative miljøpåvirkninger, alt efter hvordan og hvor 

gassen benyttes. I kontrollerede scenarier giver det god mening med ammoniak, da det kan 

bidrage til vækst af afgrøder. Men da det er en gas, er der den risiko at gassen stiger op i 

atmosfæren, hvilket kan resultere i at skade områder med planter, der ikke har brug for 

proteinboostet, som ammoniak bidrager med.         

7. Redegørelse for metan og dens påvirkning 

 

I dette afsnit, vil der foretages en redegørelse for metan. Det er relevant at se på, fordi gylle 

udleder en stor mængde af metan i atmosfæren. Metan er også en drivhusgas. I 
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overensstemmelse med FN’s verdensmål er det især relevant at kigge på reduceringen af 

metan, for at skabe et bedre miljø/klima. Dertil reducerer den valgte teknologi også metan i 

store mængder.      

 

Metan er en gasart, hvis kemiske betegnelse er CH4. Mængden af metan er blevet tredobbelt 

siden 18 hundrede (Frankenberg, 2019). Metan udgør 20 procent af varmeeffekten i 

atmosfæren, som drivhusgasserne skaber (Scied.ucar.edu, u. å.).  

Metan dannes af pattedyr i deres tarmkanaler, alt efter om der er tale om en drøvtygger eller 

enmavede dyr. Processen sker i tarmkanalerne ved nedbrydning af organisk materiale i et 

iltfrit miljø, hvor mikroorganismer danner metan. Det opstår i en forbindelse mellem fibrene i 

foderet, og de bakterier og svampe som der er i tarmsystemet. Metan er et biprodukt fra 

nedbrydningen af fiber fra det indtaget foder (Falkenberg, 2007, s. 16-17). Metan som 

udledes fra husdyr, kommer primært fra det foder som husdyr spiser. Indholdet af fiber i 

fodret er med til at bestemme mængden af det metan, som det enkelte husdyr udleder. Det vil 

sige at når fiberindholdet er højt i fodret så bliver der udlede en større mængde metan, end 

hvis fiberindholdet var lavere i fodret (Kristensen, 2011, s. 62). Metan dannes ikke kun inde i 

pattedyrets tarmkanaler, det dannes også i gylle, når gylle bliver lageret. Metan kan dannes, 

når temperaturen stiger i for eksempel gylletanke. De organiske materiale bliver i et iltfrit 

miljø, såsom gylletanken, omdannet til metan (Falkenberg, 2007, s. 17; Folkmann, u.å., s. 7). 

           

Et kilo metan har en lige så stor klimabelastning som 25 kilo CO2 (Folkmann, u. å., s. 6). 

Kortsigtet så har metan en betydelig større effekt på klimaforureningen end CO2, da metan 

absorberer 84 gange så meget varmestråling som CO2. I et perspektiv på 100 år, så er 

metanen i atmosfæren reduceret markant, da metan reagerer med hydroxidioner, hvis 

kemiske betegnelse er OH, hvor virkningen bliver reduceret på blot 20 - 30 år. Efter 100 år så 

vil metan kun have en opvarmende effekt, som er 34 gange større end CO2 (Ringgaard, 

2019). Stadig stiger indholdet af metan i atmosfæren, på grund af den øgede udbredelse af 

landbruget, der er en af de største syndere af udledning af metan (Hayhoe, 2000, s. 1).                  

8. Redegørelse for konventionelt landbrug 

 

Der vil i dette afsnit blive kigget nærmere på det konventionelle landbrug, grundet det er det 

mest udbredte landbrug i Danmark. Dertil er den valgte teknologi implementerbar på det 
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konventionelle landbrug, og er udviklet med udgangspunkt heri. Ydermere skaber det et 

sammenligneligt udgangspunkt til andre landbrug, hvilket der vil blive gjort i diskussionen.                           

  

Det konventionelle landbrug er det mest almindelige landbrug i Danmark. Det konventionelle 

landbrug gør brug af kunstgødning, husdyrgødning og kemisk produceret sprøjtemidler for at 

holde ukrudt væk fra de dyrkede marker. I det konventionelle landbrug er der ikke nogen 

krav til om husdyrene skal have ret til at være udenfor, og husdyrene lever derfor oftest et liv 

i en lukket stald (Åbent Landbrug, u. å. a). Der er kun et krav om at en gris på 100 kg skal 

kunne færdes på et areal af 0,65 kvm. Der stilles heller ikke nogen specifikke krav til hvilken 

slags foder svin skal have (Åbent Landbrug, u. å. b). I det konventionelle landbrug må der 

gerne bruges syntetiske pesticider. Pesticider bruges til at få ukrudtet til at visne, samtidig 

med at holde insekterne væk (Københavns Universitet, u. å., s. 33).           

Det konventionelle landbrug går også under betegnelsen traditionelt landbrug. Det har 

eksisteret i Danmark i ca. 6000 år. (Bresler, 2016) Det konventionelle landbrug fylder ca. 55 

procent af det danske areal (Nielsen, 2021).           

Ved dyrkning af konventionelle afgrøder, kommer der mere ud af afgrøderne sammenlignet 

med det økologiske landbrug. Dette skyldes eksempelvis brugen af sprøjtemidler, som dræber 

eventuelt ukrudt og insekter. Det gør derfor høstens udbytte større (Københavns Universitet, 

u. å., s. 39). Det konventionelle landbrug er en billig måde at fremstille fødevare på, da 

kravene og metoderne er mindre omkostningsfulde, og samtidig giver et større udbytte 

(Åbent Landbrug, u. å. b).        

9. Bæredygtighedsdefinition  

 

I nedenstående afsnit vil der blive redegjort for definitionen af bæredygtighed, og hvilke 

initiativer der er pålagt for at opnå en bæredygtig udvikling i landbrugssektoren. Ved at kigge 

nærmere på FN's verdensmål for bæredygtig udvikling og SEGES innovation, kan de holdes 

op mod hinanden i form af bæredygtig udvikling.   
 

Bæredygtighed kan defineres på forskellige måder. Alle definitioner har dog til formål at 

skåne jorden så meget, som overhovedet muligt. Begrebet bæredygtighed er hovedsageligt 

defineret som noget der indebærer en sammenhængning mellem det miljømæssige, det 

sociale og det økonomiske. Med bæredygtighed kan man derfor ikke kun fokusere på et af 
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aspekterne, men for at opnå bæredygtighed, skal man ramme alle aspekterne og se dem som 

en helhed der definerer bæredygtighed (Mælken, u. å.). Bæredygtighed kan også defineres 

som et udtryk indenfor en teknologi. Eksempelvis kan en bæredygtig teknologi være et anlæg 

med solcellepaneler eller en vindmøllepark. Det er en bæredygtig teknologi, eftersom det er 

med til at spare på de fossile ressourcerne og samtidig ikke pålægger et stort pres på klimaet.               

  

Bæredygtighed er især relevant for opgaven, eftersom at opgaven tager udgangspunkt i en 

svineproduktion, hvilket har en af de største udledninger af metan og ammoniak. Samtidig er 

det også relevant, fordi der bliver slidt meget på jordens ressourcer, og det fører til gevaldige 

ændringer på kloden. Der er tab i biodiversitet, hvilket er med til at give en negativ rate inden 

for dyrearter og planter. Derudover er der også de klimarelaterede påvirkninger, som er med 

til at give konsekvenser inden for det konstante vejrskifte i verden, hvilket primært kommer 

af drivhusgasserne menneskene udleder til atmosfæren (Mælken, u.  å.).                           

 

Indenfor dansk landbrug er der i løbet af mange år sket positive forandringer inden for 

bæredygtigheden. Landbruget har udledt færre drivhusgasser. Fra 1990 til 2019, er 

udledningen reduceret med 17 procent og derudover er landbrugsproduktionen i samme 

periode steget med 31 procent. I 2019 blev der udledt 10.9 mio. tons CO2-ækvivalenter, og 

svineproduktionen stod kun for 15 procent af udledningen. Samtidig er 

ammoniakudledningen i landbruget reduceret med 44 procent siden 1990.  

 

De nedadgående tal kommer i form af, at landbruget er blevet bedre til at optimere foderet 

hos dyrene, så dyrenes foderoptagelse bliver bedre. det er med til en mere intensiv og effektiv 

dyrkning af afgrøder (LF, 2021). 

 

Eksempelvis inden for svineproduktionen er der en ny metode i form af avlsfremgang, som 

kaldes metabolisk selektion. Denne metode undersøger gennem blodprøver metabolitterne 

hos svinene, som vil være med til at optimere fodereffektiviteten blandt svinene. Dette skaber 

en reducering af ressourceforbruget og foderet bliver bedre udnyttet, så arealet til 

produktionen af foderet vil kunne blive reduceret. Dette mindsker udledningen af 

drivhusgasser til atmosfæren (Miljøstyrelsen, 2020). 

 

SEGES innovation definerer bæredygtighed ved at have tre aspekter: “det miljømæssige”, 

“det sociale” samt “det økonomiske”. SEGES innovation er en uafhængige forsknings- og 
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udviklingsorganisation i bæredygtig udvikling inden for landbrugssektoren og 

fødevareindustrien. Indenfor det miljømæssige område har virksomheden meget fokus på at 

udvikle bæredygtige teknologier og bidrage med viden, som kan skabe en forskel i klimaet og 

for den enkelte landmand. I det sociale aspekt har SEGES innovation fokus på at skabe gode 

relationer i samfundet og skabe en robust virksomhed. Den økonomiske fremgang er 

defineret som værende essentielt, da dette skaber en økonomisk sikkerhed, samt en 

bæredygtig fremdrift (Thysen, u. å.; Schultz u. å.).                                       

 

FN’s 17 verdensmål er opstillet for at nå en bæredygtig udvikling på den globale scene. Med 

udgangspunkt i prioritet tre for Danmark, som omhandler ‘miljø og klima’, er der fokus på at 

drivhusgasudledningen skal blive ved med at falde. Samtidig skal der kontinuerligt udvikles 

med et fokus på en grøn og bæredygtig udvikling i nye teknologier. I det sociale, bliver der 

prioriteret at skabe et sundt liv for alle, samtidig med der er sunde relationer i alle 

aldersgrupper. Indenfor væksten og velstanden skal Danmark prioritere, at der fortsat sker 

stigende økonomisk vækst. Den stigende vækst skal være med til at højne beskæftigelsen 

samtidig med at sørge for produktivitet bliver forbedret og tiltrække flere investeringer, samt 

oprette flere jobmuligheder i Danmark (Regeringen, 2017). 

10. Teori og metode  

10.1 Kvantitativ metode  

 

Den kvantitative metode er noget, som bruges i forbindelse med at få ’hård’ data. Det sker i 

forbindelse med spørgeundersøgelser, som enten foretages gennem et struktureret interview 

eller et spørgeskema som den adspurgte selv skal udfylde. Det er oftest brugt, når man kigger 

på store mængder af tal og statistikker (Kaspersen, 2021).     

 

Fordelen ved denne metode er, at den kan bidrage til at skabe et overbliksbillede af et 

problem og nogle konkrete tal på hvordan det står til med håndtering og udledning af 

forskellige stoffer i svineproduktionen. Den kvantitative metode indeholder mere’ hård’ data 

end den kvalitative metode, som mest består af ‘blød’ data (Aarhus Universitet, u. å. c).     
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I denne opgave vil der dog ikke blive foretaget nogle kvantitative undersøgelser, men 

derimod tage afsæt i allerede eksisterende tabeller og statistikker. Den data som opgaven 

tager udgangspunkt i, er ikke baseret på spørgeundersøgelser, men derimod videnskabelig 

data, der er baseret på målinger af mængderne af udledning af forskellige stoffer som metan, 

ammoniak og lugt emissioner. Det gør det muligt at vurdere hvor stort problemet er, og hvor 

problemet primært ligger. Ud fra de allerede foretaget kvantitative undersøgelser, kan der 

aflæses på om mængderne af ammoniak og metan som udledning ville ændre sig, hvis der 

bliver tilføjet andre kemiske stoffer i gylleblandingen. I denne opgave er den kvantitative 

metode meget relevant at bruge, da det giver målbarhed og et billede på hvordan ammoniak 

og metan kan reduceres. 

 

10.2 Den iterative metode 

En af de første design tænkere, som arbejdede med den iterative metode, var Donald Schön. 

Schön var filosof og professor i ‘urban planning’ og var fortaler inden for reflekterende 

praksis. Den iterative proces er en reflekterende praksis, hvor man gennem erfaring, læring 

og praktisering bliver en mere og mere reflekterende praktiker (Pries-Heje, 09. 09. 2021, 

slide nr. 8). Man reflekterer over, hvad der sker, mens man arbejder med et givet design. Der 

arbejdes mod et ønsket resultat, ved hjælp af research inden for emnet, evaluering af 

processen og designet, og til sidst gentagelser.  

  

Den iterative metode går i sin helhed ud på at gentage selv sig, men med et andet syn på 

området, hver gang man vender tilbage. Man starter med at have en ide om hvad det er man 

gerne vil udlede eller designe. Når man så har lavet første iteration, går man i gang med den 

anden. Denne gang har man fået en bredere viden indenfor området, og man kan derfor 

komme med en bedre iteration end den første. Denne proces bliver mere og mere relevant jo 

flere gang man laver den. I denne opgave bruges den, når vi arbejder med vores ’gylle flow’. 

I vores opgave vil vi bruge den iterative metode til at lave det mest præcise ’gylle flow’. Jo 

flere iterationer der kommer på, jo mere præcist vil det blive.  

  

Den første iteration lavede vi, inden vi havde den helt store baggrundsviden. Det er også det 

første udkast. Den anden iteration, som har flere punkter, men også er mere overordnede 
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lavede vi efter vi havde fået en større erfaring indenfor området. I den tredje iteration kan det 

ses, hvordan der er bygget videre på at fremvise hvilke gasser som udledes til atmosfæren og 

hvor henne i processen at udledningen sker. Derudover vises der også, hvor de tilsigtede og 

utilsigtede effekter i teknologien er. Den iterative metode, skal gøre det nemmere for 

deltagerne i opgaven at få designet det mest detaljeret ’gylle flow’ gennem gentagelser. Disse 

gentagelser skal være med til at rette foregående fejl i tidligere iterationer.  

10.3 Komparativ metode  

 

I afsnittet her, vil der kort blive forklaret om hvad den komparative metode går ud på, 

hvordan den benyttes og hvilke fordele der er ved den, samtidig med hvor i opgaven den vil 

blive benyttet. Den komparative metode bliver benyttet, da der ikke kun bliver kigget på 

konventionelt landbrug, men også akvaponik og aeroponik. 

  

Den komparative metode går overordnet ud på at sammenligne to eller flere 

undersøgelser/opgaver med hinanden. Formålet med den komparative metode er at finde frem 

til hvilke forskelle og ligheder som forekommer ved en sammenligning af 

undersøgelser/opgaver. Det giver en fordel i og med, at der indhentes ny viden med fokus i 

undersøgelser/opgavernes område. Samtidig kan metoden giver en større forståelse for det 

belyste område, som undersøgelserne/opgaverne tager udgangspunkt i eftersom der bliver 

fundet forskelle og ligheder frem (Systime, u. å.). 

 

I opgaven vil den komparative metoden blive brugt til at kigge nærmere på SDU’s teknologi, 

Next Generation Manure Ammonia Reduction Technology, i det konventionelle landbrug og 

sammenligne den med akvaponik og aeroponik. Det giver en bedre forståelse for, hvilke 

ligheder og forskelle der er omkring landbrugene. Hertil er akvaponik og aeroponik 

submetoder til vertical farming. Det konventionelle landbrug bliver altså sat i kontrast til 

vertical farming, både indenfor et økonomisk og et miljømæssigt perspektiv. 

10.4 Cirkulær økonomi 

 

Afsnittet vil definere cirkulær økonomi, med udgangspunkt i de tre hovedprincipper. Dertil er 

cirkulær økonomi en miljøvenlig måde at tilgå produkt -skabelse eller -genanvendelse på. 
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Ydermere er formålet at få skabt en rød tråd med cirkulær økonomi direkte til ‘Next 

Generation Manure Ammonia Reduction Technology’.  

 

Den cirkulære økonomi udspringer fra at gøre op med den lineær økonomi model, som er 

baseret på at udvinde eller bruge ressourcer til at producere nyt. Når produktet eller materialet 

har udtjent sit primære formål, så bliver det deponeret og ikke brugt på ny. Dette betyder at 

de begrænsede ressourcer som der er på jorden, ikke bliver udnyttet fuldt ud ved at bruge 

dem igen eller restproduktet af den brugte ressource (Ellen MacArthur Foundation, u. å., s. 

19). 

 

Cirkulær økonomi bliver defineret, ved at et materiale, produkt eller ressource bliver bevaret 

så vidt det er muligt, og at dannelsen af affald bliver minimeret. Formålet er altså at ingen 

ressourcer skal gå til spilde, da de skal genanvendes i et cirkulært flow (Carus, 2018, s. 2). 

Produkterne, der indgår i den cirkulære økonomi, skal enten indgå i et nyt produkt, eller 

repareres til det samme produkt. Som eksempel pantsystemet, hvor plastikflasker bliver 

renset og repareret, for at kunne blive ‘genfødt’ til præcis det samme produkt 

(Miljøministeriet, u. å.). 

 

Cirkulær økonomi er nødvendigt for at løse miljømæssige og økonomiske udfordringer på 

globalt plan. Cirkulær økonomi har en højere gevinst på flere forskellige planer, hvor der 

spares på brugen af nye ressourcer, udledningen af drivhusgasser bliver reduceret og der 

bliver skabt nye jobmuligheder (Kiørboe, 2015, s. 4). 

 

Den cirkulære økonomi er baseret på tre hovedprincipper: Preserve and enhance natural 

capital, optimizing ressource yields og foster system effectiveness negative externalities. Det 

første princip, preserve and enhance natural capital, går ud på at begrænse og balancere 

ressourceflowet, det kan for eksempel ske ved enten at ændre brugen af fossile brændstoffer 

til vedvarende energi. Det andet princip, optimizing ressource yields, drejer sig om at bruge 

produkter og materialer igen på et så højt niveau som muligt i en ny cyklus. Det sidste 

princip, foster system effectiveness negative externalities, går ud på at identificere de negative 

effekter som der blandt andet er ved forurening og klimaforandring (Ellen MacArthur 

Foundation, u. å., s. 22). 
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På baggrund af afsnittet, så bidrager det til en vurdering om hvorvidt teknologien ‘Next 

Generation Manure Ammonia Reduction Technology’ kan indgå i et cirkulært økonomisk 

system. 

10.5 Aktør kortlægning 
 

Som led i at kunne forstå og identificere de relevante aktører for opgaven, så skal der 

redegøres for metoden aktør kortlægning, så det kan bruges i en aktøranalyse. 

  

Aktør kortlægning er en metode, som kan bruges i forbindelse med at identificere de aktører, 

som er indblandet eller har indflydelse på en defineret opgave. Når der bliver lavet et aktør 

kort, så giver det et systematisk overblik over de aktuelle aktører. Det hjælper på at sætte 

aktørerne i et større perspektiv og kontekst, for at kunne se hvordan de hænger sammen med 

hinanden. Dertil har aktørerne indflydelse og påvirkning på hinanden indbyrdes, da én aktør 

sjældent står alene i en opgave. Der skal tages hensyn til alle aktørerne for at sikre en bred 

enighed, når det drejer sig om hvilke beslutninger der skal tages (Hansen, 2022, slide nr. 9). 

De aktører som der kan indgå i et aktør kort kan både være humane og nonhumane. En 

opgave kan påvirkes i lige så høj grad af humane som non-humane aktører. De nonhumane 

aktører kan være alt fra genstande til diskurser, hvor de humane kan være virksomheder, 

politikere eller arbejdsmænd indenfor området. (Clarke, 2018, s. 128).  

Man skal også have fokus på de 'stille' aktører, såvel som de indlysende og 'højtråbende' 

aktører. De ’stille’ aktører gælder primært nonhumane aktører, og er noget som ikke har en 

stemme i verden, dette kan for eksempel være strøm, som er en væsentlig aktør i mange 

cases, men ikke umiddelbart bliver tænkt over som en aktør (Hansen, 2022, egne noter). 

  

I forbindelse med denne opgave kan det bruges til at identificere de aktører, der har relevans 

for opgaven med fokus på reducering af ammoniak og metan i svinegylle. De aktører som er 

relevante, er for eksempel politikere, landmænd og økonomi. De vil blive beskrevet i dybden 

i det afsnit 12 Aktører i landbruget. 
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11. Fravalg af teori og metoder  

 

I afsnittet under vil der blive begrundet for de teorier og metoder, som er blevet fravalgt i 

forhold til opgaven. Først og fremmest har vi valgt at fravælge den induktive, deduktive og 

abduktive metode. Alle tre metoder går under kategorien forskningsstrategier, og siden 

opgaven tager udgangspunkt i en allerede eksisterende teknologi, og ikke forsker i nye 

strategier, er vi blevet enige om at fravælge metoderne. Da opgavens fokus er til formål at 

forstå en teknologi, mener vi ikke at praksisteori har en relevans for opgave. I stedet bliver 

TRIN-modellen benyttet til at skabe en forståelse af teknologien. I analysen af teknologien 

benyttes TRIN-modellen gennem trin 1 og 3 (Jørgensen, 2018).  

1. Teknologiers indre mekanismer og processer. 

3. Teknologiers utilsigtede effekter. 

4. Teknologiske systemer. 

De andre trin er blevet fravalgt, eftersom trin 2, 4, 5 og 6 har mere fokus på opbygningen af 

en ny teknologi. Da vi arbejder med en teknologi, som allerede eksisterer og ikke er blevet 

udviklet af os, har vi ikke haft mulighed for at opfylde kravene til mange af punkterne. 

2. Teknologiske artefakter. 

Vi arbejder med stoffer, som naturen har skabt og derfor er det ikke artefakter. Artefakter 

skal nemlig være skabt af mennesker. Selvom stofferne bliver udvundet af mennesker eller 

blandet sammen af mennesker, mener vi stadigvæk ikke de opfylder kravet om at være et 

artefakt. Da det ikke er artefakter, men ressourcer har vi valgt ikke at gå i dybden med dette 

trin. 

5. Modeller af teknologier. 

Da teknologien stadigvæk er i udviklingsfasen og vi ikke har mulighed for at foretage vores 

egne forsøg har vi ikke kunne arbejde med vores egne modeller. Derfor har vi benyttet os af 

modeller fra det accepterede manuskript, hvilket vi også kommer ind på i 5. Afgræsning.  

6. Teknologier som innovation.  
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Som nævnt i ovenstående tekst, er det en teknologi som stadig er i udviklingsfasen. Vi har 

ikke haft mulighed for selv at implementere den, da vi ikke har givende stoffer til rådighed, 

TA og NaF. Ydermere giver det heller ikke mening at skalere teknologien ned, da det ikke 

ville bidrage til bedre resultater end dem vi finder i det accepterede manuskript fra SDU. 

I opgaven bliver der også beskrevet om aktørerne i landbruget gennem en analyse, samt 

metoden, aktør kortlægning. Vi har fravalgt at skrive om løftepunkter og succeskriterier. 

Begrundelsen kommer på baggrund af, at fokusset ligger mere i forståelsen af en allerede 

eksisterende teknologi. Derfor kan der argumenteres for, at den allerede eksisterende 

teknologi formår at reducere gasudledningen bedre end noget vi kunne designe. 

Aktøranalysen er med til at give læseren indblik i hvor mange aktører, der bliver påvirket 

eller har en interesse i den valgte teknologi og dens produktion, implementering, skalering 

samt vedligeholdelse (Hansen, 2022). Praksisteori har fokus på individerne fremfor en 

teknologi, da det er en human– og socialvidenskabelig teori, som prøver at få en forståelse af 

verden gennem menneskets handlinger og aktiviteter. I opstartsfasen af opgaven, diskuterede 

vi hvorvidt samfundsstrukturen skabte et incitament til at udvikle markedsøkonomien i stedet 

for at udvikle bæredygtige produkter. Men da dette ikke indebar den interessante valgte 

teknologi, var omdrejningspunktet ikke praksisteori (Clausen, 2022). 

 

I opgaven har vi valgt kun at benytte os af den kvantitative metode og ikke den kvalitative 

metode. Inden vi startede med at skrive opgave, ville vi gerne havde lavet et interview med 

en landmand, for at finde ud af hvordan han håndterede gyllen. Det var dog ikke muligt at 

finde, og da vi endelig fik muligheden, var det for sent i skriveprocessen. Udover interview-

delen af den kvalitative metode, har vi heller ikke benyttet os af spørgeskemaer eller 

observationer. Dette har vi undladt, da vi mener at ‘hård’ date har været mere relevant for 

opgaven end ‘blød’ date.  

12. Aktører i landbruget 

 

I afsnittet nedenfor vil der komme en beskrivelse af de relevante aktører. Derudover vil der 

blive fremvist et aktør kort, hvilket giver et nemt og groft overblik for læseren. 
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Figur 12.1: Der fremvises her for aktørerne vi har fokuseret på og hvordan de hænger sammen, samtidig med nogle af 

hovedpunkter i den danske landbrugssektor. 

Kilde: Figur lavet af gruppen 

12.1 Politikere 

 

Den 4. oktober 2021 blev folketinget enige om at indføre en aftale, vedrørende den grønne 

omstilling, i den danske landbrugssektor. Aftalen går ud på, at udledningen af drivhusgasser i 

landbruget skal reduceres med 55-65 procent som svarer til 1.9 millioner ton CO2-

ækvivalenter, hen mod 2030. Derudover indgår det også i aftalen, at der skal investeres 

omkring 575 millioner kroner i grønne teknologier. De likvide midler skal gå til udvikling og 

produktion af de grønne teknologier, som skal være med til at hjælpe med reduktionen af 

drivhusgasser (Finansministeriet, 2021). 

 

Gennem FN’s topmøde i 2015, blev der vedtaget 17 verdensmål for at opnå en mere 

bæredygtig udvikling i verden. Den bæredygtige udvikling i landbruget i Danmark er langt 

fremme i forhold til andre lande. Dog er Danmark ikke gode til at dele viden omkring det 

bæredygtige landbrug med omverdenen. Dette gør det svært for andre lande at følge trop 

(Bjerregaard, 2020). 
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Senere i 2015, under COP21 konferencen, indgik 196 medlemslande af FN en juridisk 

bindende aftale. Denne aftale omhandler at der sker positive ændringer i reducering af 

drivhusgasser ved hjælp af grønne omstillinger. EU fremlagde i udgangen af 2020 deres 

langsigtede reduktionsmål, som er at EU’s udledning af drivhusgasser skal være reduceret 

med 40 procent senest i 2030 (Parisaftalen 2015, Kefm; EU og Danmark efter COP21, 

Kefm). 

12.2 Landmænd 

 

Landmændene er med til at skabe et flow mellem virksomhederne, som skal bruge gylle eller 

afgrøder fra landbruget til produkter, såsom biogas og fødevarer. Derudover er landmændene 

gode til at bidrage med viden til området. For eksempel indenfor afgrøder, opbevaring af 

gylle og så videre. Dette er med henblik på den grønne omstilling. Landmændene skal også 

indgå i de krav, som bliver sat af politikerne om at være bæredygtige, samt reducere 

udledningen af drivhusgasserne (LF, 2021). 

12.3 Virksomheder 

 

Metabolsk selektion, Biogadan, SEGES med mere. Der er mange virksomheder som er med 

til at bidrage til grønnere omstilling. Eksempelvis er der inden for svineproduktionen udviklet 

nye metoder til at opdrætte fremtidens svin, som har en højere fodereffektivitet. Det betyder 

at der skal bruges mindre plads til dyrkning af afgrøder, hvilket vil give en reduceret 

udledning af drivhusgasser. Derudover er der mange virksomheder som gør sig i biogas. 

Biogas står for cirka 25 procent af gassen i Danmark og bliver anerkendt som en grøn 

teknologi. Derudover bidrager biogasprocessen til at gyllen bliver mere effektiv, når den 

spredes på markerne. Gyllens lugtemission og drivhusgas indhold er reduceret, hvilket er 

bedre for afgrøder, men også klimaet. SEGES Innovation er en privat og uafhængig 

udviklingsorganisation, som fokuserer på at skabe en bæredygtig udvikling inden for 

landbruget. Deres definition af en bæredygtig udvikling er uddybet i det redegørende afsnit 9. 

Bæredygtighedsdefinition. (Sådan Fremstilles biogas, Bigadan, u.å.; Miljøstyrelsen, 2020). 
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12.4 Økonomi 

 

Økonomien spiller en vigtig rolle i det danske landbrug, eftersom landbruget står for en 

markant andel af eksporten i Danmark. Derfor er det vigtigt for landbrugssektoren, at de kan 

få ordentlig rådgivning og finansiering af bankerne til den nye udvikling af mere grønne og 

bæredygtige teknologier. Landbruget har en stor betydning for den danske økonomi, og 

derfor en stor betydning for at væksten fortsat er stigende (Finans Danmark, u.å). 

 

Vækstfonden er en statslig investeringsfond. Vækstfonden har til opgave at hjælpe med at 

oprette nye virksomheder ved hjælp af investeringer. I 2022 har de introduceret nye 

retningslinjer, hvis landmænd skal låne penge af dem.  

 

”Rigtig mange landbrugere er allerede godt i gang med den grønne omstilling. Vi 

ser et behov for at understøtte den udvikling ved at implementere disse grønne 

retningslinjer, som kan hjælpe landbrugerne med at definere og følge op på grønne 

strategier.” 

 (Vækstfonden, 2022)   

 

Indenfor de nye retningslinjer som er blevet introduceret, inkluderer det at landmændene 

årligt, skal fremvise en plan for vækstfonden som sikrer at retningslinjerne bliver overholdt. 

Eksempler på retningslinjerne er følgende: Udvælgelse af 3 nye foder leverandører med 20 

procent reduceret emission af drivhusgasser, opsamling af drivhusgasser fra alle stalde og 

sikring af efterafgrøder på 70 procent af arealerne. Det viser, at der sker udvikling i form af at 

få videre udbygget den bæredygtige udvikling i landbruget (Vækstfonden, 2022). 

12.5 Kommunerne 

 

CONCITO er Danmarks grønne tænketank og har hovedfokus på den grønne omstilling og 

reducering af drivhusgasser. De har i en rapport beskrevet, hvordan kommunernes klimamål i 

Danmark så ud på daværende tidspunkt. Heriblandt havde kun én ud af hver tredje kommune, 

mål for reducering efter 2020. Succeskriteriet for at opnå Danmarks mål om at reducere 

drivhusgasser med 70 procent i 2030, skal kommunerne fremmane langsigtede klimaplaner. 

(CONCITO, 2020).  
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Miljø og fødevareministeriet har lavet et nationalt program omkring reduktion og 

luftforurening. Det er dog kommunerne selv der skal sørge for at tiltagene bliver 

overhovedet. Dette sker ved hjælp af godkendelser og tilsyn udført af kommunerne selv i det 

lokale område, hvor der er luftforurening. Dette kan for eksempel være virksomheder, som 

producerer asfalt, men det kan også være hele landbrugssektoren (Miljø- og 

fødevareministeriet, 2019).  

12.6 Uddannelser 

 

Uddannelser er essentielle når der skal udvikles teknologier eller metoder til den grønne 

omstilling. Et eksempel er teknologien fra SDU’s accepterede manuskript. Den er lavet af 

forskere fra Syddansk Universitet og Aarhus Universitet. De har under laboratorieforsøg 

kunne reducere udledningen af ammoniak op til 99 procent og reducere metan udledningen 

med mere end 95 procent. Derudover har de også fundet frem til at deres opfindelse også kan 

halvere lugtemissioner i svinegyllen. Det er også vigtigt for forskerne, at deres teknologi 

økonomisk set ikke koster alt for mange penge, fordi så vil den ikke blive implementeret, 

derfor prøver de hele tiden at optimere deres teknologi, så den vil blive så økonomisk 

tilgængelig for de fleste landmænd i det danske landbrug. Dette er et godt eksempel på, 

hvordan uddannelser kan bidrage til den grønne omstilling. Uddannelserne giver jo ofte 

studerende frie tøjler til at udvikle det de vil, hvilket giver et større udbytte i form af 

manifesterede ideer (Dalby, 2020). 

12.7 Lovgivning 

 

Med henblik på lovgivning er der indenfor CO2 udledningen en hovedsagelig lov. Denne lov 

hedder CO2-kvoteloven og har til formål at sikre reduktionen af CO2 og drivhusgasser. Dette 

skal ske på en effektiv, men stadigvæk på en økonomisk tilstrækkelig måde. Loven er lavet 

på baggrund af forskellige kvoter som skal følges.          

 

“Stk. 2. Klima-, energi. og forsyningsministeren kan bestemme, at den fysiske eller 

juridiske person, som driver et anlæg, eller anden, der er omfattet af EU-regler om 

krav til handel med kvoter for drivhusgasemissioner, skal afgive enhver oplysning, 
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herunder på tro og love, om anlæggets forhold og indretning samt alt andet, der er 

omfattet af EU-regler om krav til handel med kvoter for drivhusgasemissioner, som er 

nødvendig for at kunne træffe afgørelse om, hvorvidt en given produktionsenhed eller 

aktivitet er omfattet af loven”  

 (Retsinformation, 2022). 

13. Analyse af gylleflow 

 

For at bedre kunne forstå hvordan gylleflowet er i en svineproduktion, så har vi designet 

gylleflow iterationer. Iterationerne skal være med til at bidrage med det mest præcise 

gylleflow. 

 

Vi har til første møde omkring gylle, designet første iteration af et gylleflow, ud fra den 

eksisterende viden vi havde på daværende tidspunkt. Iterationen ses i figur 13.1   

 
Figur 13.1: Første iteration af gylleflow  

Kilde: Figur lavet af gruppen 

Iterationen er ikke optimal, dog gav den anledning til diskussion og brainstorms omkring den 

cirkulære økonomi i den værdikæde, der indebærer svineproduktion og de tilhørende del-

produktioner. Som det ses på figuren ovenover, har vi stoppet flowet ved detailhandel. Dog 

ved diskussion erhvervede vi, at detailhandel ikke var enden for den cirkulære økonomi i 

flowet. Nemlig fordi mennesker også bidrager til den cirkulære økonomi, i form af afføring 

og urin, der bliver genbrugt. 

 

Grundet manglerne i den første iteration, satte vi os ned, med ny tilegnet viden, og designede 
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anden iteration af gylleflowet. Denne viden har vi tilegnet os ved hjælp af research indenfor 

området. Det har for eksempel være statistikker omkring udledning af ammoniak.   

 
Figur 13.2: Anden iteration af gylleflow  

Kilde: Figur lavet af gruppen 

Den anden iteration af gylleflowet præsenterer en lidt mere detaljeret oversigt af værdikæden, 

hvor ammoniak især var i fokus. Efter indsamlet litteratur, havde vi nu ammoniak i fokus. 

Dette er grundet den komplekse brugbarhed, som ammoniak introducerer. Først og fremmest 

er det ikke en drivhusgas, men selve produktionen af gassen er miljøskadelig. Dertil er det 

ekstrem brugbart i forbindelse med vækst af afgrøder (Wang, 2021). Ammoniak er altså 

illustreret ud fra punkterne gødning, gødning af mark og opbevaring af gylle i gylletank 

 

Værdikæden illustrerer hvor ammoniak er at finde i gylleflowet, samt en mere detaljeret og 

udarbejdet oversigt af gylleflowet. Vi ser også her en mere detaljeret oversigt over en 

cirkulær økonomi i forbindelse med svineproduktion i Danmark. Her er der først og fremmest 

tilføjet en mere omfattende beskrivelse af biogas, og hele distributionsnetværket af energien. 

Selvom der ikke arbejdes med det, er det stadig en væsentlig ting at illustrerer, når emnet 

drejer sig om den cirkulære økonomi.  

 

Efter midtvejsevaluering og feedback fra opponentgruppen, besluttede vi os for at tage 

udgangspunkt i en teknologi, der formåede at binde ammoniak og metan til gyllen. Ydermere 
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tog teknologien afsæt i at dæmpe lugtemission fra gylle. Disse parametrer bliver derfor 

beskrevet i den sidste iteration af gylleflowet.  

 

 

Figur 13.3: Tredje og sidste iteration af gylleflow  

Kilde: Figur lavet af gruppen 
 

Den tredje og sidste iteration af gylleflowet tager udgangspunkt i vores fokuspunkter udfra 

den valgte teknologis funktioner. Fokusset ligger altså på fire primære elementer, som er H2S, 

NH3, CH₄ og VOC. Disse elementer indgår i processen ved opbevaring af gylle, 

gødningsprocessen og væksten i afgrøderne. Dertil vil vi kigge på de tilsigtede og utilsigtede 

effekter ved teknologiens funktioner i henhold til gødningen af marken, væksten i form af 

afgrøder og høsten. 

 

Det har været relevant at se på, hvordan vi har udvalgt disse fokuspunkter ud fra de 

konstrueret modeller over gylleflowet. Det giver anledning til at gå videre, og se på den 

teknologi, som vi har fundet frem til, der har fokus på H2S, NH3, CH₄ og VOC i gylle og gå i 

dybden med hvordan teknologien fungerer, og de utilsigtede effekter som der kan være ved 

teknologien. 
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14. Analyse af ‘Synergistic Tannic Acid-Fluoride Inhibition of Ammonia 

Emissions and Simultaneous Reduction of Methane and Odor Emissions 

from Livestock Waste’ 

 
I dette afsnit vil der blive benyttet de kemiske betegnelser for forskellige stoffer, da det 

samme forekommer i de benyttede grafer. 

 

Gas-udledninger fra landbrugsproduktion er komplekse blandinger som indeholder NH3, 

CH4, VOC og H2S. For bedre at forstå hvilke konsekvenser der kan opstå ved udledning af 

gasser fra landbrugsproduktionen, er fokusset NH3 og CH4, men da H2S og VOC også har en 

relevans kan det ikke udelades fra ligningen (Dalby, 2020). 

  

NH3 og CH4 er beskrevet længere oppe i teksten, derfor bliver der ikke gået dybere ned i 

hvordan det fungere i dette kapitel. Dog er det vigtigt at uddybe de resterende to 

komponenter, som også udledes i gylleproduktionen, for at få en bedre forståelse af 

teknologien, samt de problemer den løser.  

 

VOC er udledte gasser, som forekommer fra forskellige faste stoffer og væsker. VOC består 

af en masse forskellige kemiske stoffer, som også kan findes i pesticider, maling, 

rengøringsmidler, og så videre. Udover det kan VOC også have en negativ påvirkning på 

menneskers helbred, hvilket kan ses i form af tørhed og rødme i øjne og hals regionen 

(United States Environmental Protection Agency. u.å.; Jørgensen, 2019).  

  

H2S er en gifte gas, som forekommer i gylle. H2S dannes ofte, når de svovlholdige proteiner 

bliver nedbrudt, eller når reducerede sulfat bakterier omsætter uorganisk sulfit eller sulfat. 

Svovlbrinte har en ekstremt lav lugttærskel og lugten bliver ofte beskrevet som rådne æg 

(Meyn, 2018). 

  

Teknologien ‘Next Generation Manure Ammonia Reduction Technology’ 

går ud på, at man tilfører TA:NaF, hvor kombinationen af TA:NaF inhiberer 

mikroorganisme-væksten. Dette betyder at mikroorganismer, som er med til at danne NH3, 

CH4, H2S og VOC bliver hæmmet. 
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Mikrobiel aktivitet omdanner molekyler, hvilket gør at de kan tabes til vandmiljøet og 

atmosfæren. Udover det begrænser den risikoen for udledning af drivhusgasser, som for 

eksempel metan (Elsgaard, 2022). Inhibitoren er modsat mikrobiel med til at binde enzymer 

til enten ’substrate’, ’catalysis’ eller begge dele. I vores tilfælde arbejder vi med en inhibitor, 

som hedder ’enzyme inhibition’.  
 

 
Figur 14.1: Akkumuleret NH3 udledning (mmol). D grafen viser tre kurver af den akkumulerede NH3  udledning fra frisk 

gylle, hvor a-kurven er ubehandlet, b-kurven viser NH3 udledningen ved et opblandingsforhold på 2.5:1 mmol TA:NaF og c-

kurven viser NH3 udledningen ved et opblandingsforhold på 5:1 mmol TA:NaF. E grafen består igen af en a-kurve, hvor 

gyllen er ubehandlet. B-kurven viser udledningen ved kun at blande 10 mmol TA og c-kurven viser udledningen ved et 

opblandingsforhold på 10:1 mmol TA:NaF. F grafen viser igen en ubehandlet a-kurve. B-kurven viser igen en 

opblandingsforhold på 5:1 mmol TA:NaF og c-kurven viser et forsøg på en forsuring af gyllen med H2SO4. 

Kilde: Dalby, 2020, s. 15 

 

På graferne kan der ses den akkumulerede NH3-produktion for ubehandlet gylle og gylle 

behandlet med henholdsvis TA:NaF, TA og H2SO4. Forsøgene har en periode på 12 dage, 

hvorefter det må antages, at graferne bliver nogenlunde stabile (Dalby, 2020, s. 15). 

 

For at undgå udledningen af NH3, kan der ses i graferne, at blandingsforholdet på 10:1 mmol 

TA:NaF er den mest effektive måde, for at inhibere udledningen. Dog nærmer 

blandingsforholdet på 10 mmol TA sig, så spørgsmålet om hvad der reelt set er mest effektivt 

er et spørgsmål fra det økonomiske perspektiv. TA er et dyrt kemikalie, der sælges til en pris 

på omkring 210 kroner per kilogram, hvis der købes i store mængder, hvor NaF sælges til en 

pris på omkring 10 kroner per kilogram (Alibaba, u.å.).  
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Figur 14.2: akkumuleret CH4. Graf a viser CH4 udledningen ved hhv. ubehandlet gylle i a-kurven, behandlet med 10:1 mmol 

TA:NaF i c-kurven og behandlet med 5:1 mmol TA:NaF i b-kurven over fire dage. Graf b viser CH4 udledningen ved hhv. 

ubehandlet gylle i den gule søjle, behandlet med 5:1 mmol TA:NaF i den blå søjle og behandlet med 2.5:1 mmol TA:NaF i 

den orange søjle over tre uger. Graf c viser CH4 udledningen ved hhv. ubehandlet gylle i den gule søjle, behandlet med 10:1 

mmol TA:NaF i den lilla søjle og behandlet med 10 mmol TA i den grønne søjle over tre uger. 

Kilde: Dalby, 2020, s. 17 

 

I forhold til inhiberingen af CH4 udledningen fra gylle, er den mest effektive metode at tilføje 

10 mmol TA. Udledningen starter lavt og stiger en anelse over de tre uger. Metoden hvor 

blandingen består af forholdet 10:1 mmol TA:NaF må også antages for at være effektiv, 

selvom der i første uge stadig er en høj udledning. Udledningen falder dog brat allerede ind i 

uge to og bliver stabiliseret herefter (Dalby, 2020, s. 17).  

 

 
Figur 14.3: graferne viser en kvantitativ udledning af NH3 fra tre ens forsøg.   

Kilde: Dalby, 2020, s. 15 

 

Det interessante ved denne graf er, at udledningen af NH3 sker hurtigt i forsøgsprocessen. Det 

betyder altså at teknologien hurtigt skal reducere gyllen, da NH3 efter to dage er på sit højeste 

punkt ved udledningen. Grafens startpunkt er der hvor gyllen bliver produceret, altså allerede 

når svinene producerer urin og afføring.  
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Da både NH3 og CH4 bliver påvirket af teknologien, er det interessant at kigge på hvilken 

metode der i det store billede passer bedst. Det kan ses i figur 14.1, at den mest effektive 

inhibering er blandingsforholdet 10:1 mmol TA:NaF for NH4, og den mest effektive 

inhibering er blandingsforholdet 10 mmol TA for CH4. Udfra det økonomiske perspektiv 

giver det god mening at tilføje blandingsforholdet 10:1 mmol TA:NaF, da NaF ikke er dyrt, 

og samtidig inhiberer yderligere i det store billede end ved udelukkende at tilføje 10 mmol 

TA. I figur 14.2 kan det ses at CH4-udledningen starter højt i uge et ved blandingsforholdene 

10:1 mmol TA:NaF, dog bliver det stabiliseret allerede i uge to, kontra blandingsforholdet 10 

mmol TA, hvor CH4-udledningen starter lavt og har en lille stigning over alle tre uger.  

 

Dertil skal det også siges, at det er vigtigt at få inhiberet hurtigt, da det kan ses på figur 14.3 

at NH3-udledningen er højt i de første par dage. 

14.1 TRIN – modellen 

 

TRIN-modellen er lavet af Niels Jørgensen, som er professor i Computer Science på Roskilde 

Universitet. TRIN-modellen er en forkortelse for Teknologi og Radikalt og Inkrementelt design i 

Netværk. Modellen er lavet til at analyse teknologiers indre mekanismer og processer. I dette afsnit vil 

dele af TRIN-modellen blive brugt til at analyser teknologi - Next Generation Manure Ammonia 

Reduction Technology (Jørgensen, 2018). Analysepunkterne der vil blive benyttet er: 

1. Teknologiers indre mekanismer og processer. 

3. Teknologiers utilsigtede effekter. 

4. Teknologiske systemer. 

Grunden til at det er analysepunkterne en, tre og fire der bliver benyttet, er for at analysere de 

indre mekanismer og processer i ’Next Generation Manure Ammonia Reduction 

Technology’. Efterfølgende vil der blive kigget på analysepunkt tre, da det kan være vigtigt 

for diskussionsafsnittet at kende til de utilsigtede effekter der er ved teknologien. Til sidste 

vil der blive kigget på de teknologiske systemer. 

1. Teknologiers indre mekanismer og processer. 
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’Next Generation Manure Ammonia Reduction Technology’ består af en mikrobiel 

inhibition. Den mikrobielle inhibition består af en blanding af TA og NaF, som tilføres til 

gyllen. Her vil de indre mekanismer være TA og NaF, da stofferne er de eneste aktive 

elementer under processen. De indre mekanismer er med til at teknologien kan opfylde dens 

mål, i dette tilfælde at reducere NH3 og CH4 udledningen. Selve processen består i den 

mikrobielle inhibition, som gør at gyllens udledning reduceres.  

3. Teknologiers utilsigtede effekter. 

Da teknologien stadigvæk ikke er blevet implementeret i en større sammenhæng, kan 

utilsigtede effekter være svære at finde. I det accepterede manuskript fra SDU, ‘Synergistic 

Tannic Acid-Fluoride Inhibition of Ammonia Emissions and Simultaneous Reduction of 

Methane and Odor Emissions from Livestock Waste’ er der dog stadigvæk effekter, som kan 

komme til at påvirke andre miljøer. 

 

TA er et stof, som er med til at nedbryde tannase-producerende bakterier og svampe. 

Nedbrydningen kan for eksempel ses i jorden eller i dyrs tarmkanaler. Udover det hæmmer 

TA også organiske stoffer ved at nedbryde dem. Derfor bliver brugerne af TA-behandlet 

gylle nødt til at tage højde for hvilke planter, der skal sprøjtes med gylle, der er TA behandlet 

(Dalby, 2020, s. 23).  

 

Ydermere er NaF i høje koncentrationer også giftigt for planter. Ved forsøgene med 

teknologien har NaF ikke været koncentreret nok til at skade de typiske afgrøder som ris, 

majs og bønner. Det er derfor vigtigt, at der løbende bliver foretaget tests, for at tage højde 

for mulige ændringer i økosystemerne. Dette kan være en utilsigtet effekt på længere sigt, da 

der ikke er foretaget nok forsøg omkring ændringer af økosystemer, hvis koncentrationer 

efter længere tid kan skade (Dalby, 2020, s. 23).  

4. Teknologiske systemer. 

I opgaven bliver der ikke arbejdet med artefakter, da den teknologi der bliver arbejdet med, 

kun benytter sig af allerede eksisterende ressourcer. Der sker dog en mikrobiel inhibition, når 

man tilfører TA:NaF til gyllen og det er denne proces der også kan kaldes et teknologisk 

system. Målet med teknologien er at reducere CH4 og NH3 i gyllen, hvilket sker når man 
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tilfører TA:NaF. Ved hjælp af en omformning af natur, løses et problem med henblik på 

menneskelige behov (Jørgensen, 2018). 

15. Perspektivering til andre former for landbrug 

 

Befolkningstallet i verden er stigende, hvilket medfører en øget efterspørgsel på madvare på 

op til 70 procent mod 2050 (Lakhiar, 2018). Derfor prøver forskere at finde bæredygtige 

alternativer til det konventionelle landbrug. I stedet for at kigge på at intensivere et allerede 

maksimeret landbrug, kigges der på hvordan man benytter areal, der ikke før er blevet 

benyttet. Vertical farming er derved blevet introduceret, hvor konceptet består i at gro 

afgrøder, planter og så videre, vertikalt, altså op i luften (Birkby, 2016).   

Vertical farming er etableret på forskellige måder. Det kan foregå i store etableringer, hvor 

der gros afgrøder og planter i store varehuse. Samtidig kan det også foregå på mindre 

niveauer, eksempelvis i akvarier. Heraf fødes koncepterne; hydroponics, aquaponics og 

aeroponics (Birkby, 2016).  

15.1 Akvaponik 

 

Akvaponik, som på engelsk er aquaponics, er en sammenkobling af to systemer: hydrokultur 

og akvakultur. Akvaponik består af en akvaponiske cyklus. Cyklussen består af tre trin: fisk 

producerer afføring, naturlige bakterier laver afføring til gødning for planter og til sidst, 

filtrerer planter vandet, som returneres til fiskene (Akvaponisk Have, u. å.). 
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Figur 15.1.1: Figuren viser en akvaponisk cyklus. Der er fisk i et bassin, som bliver fodret. De omdanner 

fodret til gylle. Bakterier bliver tilført og afføringen bliver til gødning. Planterne optager gødningen og 

er samtidig med til at rense vandet, så det kan komme tilbage i bassinet. 

Kilde: Akvaponisk Have, u. å. 

  

For at lave en akvaponisk cyklus skal der være et akvarium eller et større bassin med vand til 

stedet. Det er her fiskene skal opholde sig. Fiskene bliver fodret, med foder, som indeholder 

en masse forskellige mineraler og kvælstofforbindelser. Efter fiskene er blevet fodret, og det 

er blevet optaget i deres tarmsystem vil der blive produceret gylle, som vil komme ud i 

vandet. Det er gyllen, som i sidste ende skal være med til at gøde de planter der gror i det 

akvaponiske miljø. Efter fiskene har optaget fodret vil det blive nedbrudt til små partikler, 

også kaldet slam. Denne proces skal gøre det nemmere for partiklerne at blive opløst i vand. 

På samme måde, som ved svinegylle bliver der produceret store mængder af ammoniak, 

hvilket er giftig for fiskene. Udover fiskene, har planterne i det akvaponiske system også 

meget svært ved at optage ammoniakken. Der bliver derfor tilført bakterier, som skal være 

med til at omdanne ammoniakken i vandet til nitrit – en anden kvælstofforbindelse. Igen 

bliver der tilført bakterier, en anden slags, som skal gøre nitrit til nitrat. Nitrit er ligesom 

ammoniak giftigt for fiskene og planterne i det akvaponiske system. Det er derfor der bliver 

tilført forskellige bakterier, som i sidste ende omdanner ammoniak til nitrat. Nitrat er den 

eneste kvælstofforbindelse, som planter kan optage og bruge som næring. Samtidig med at 

planterne bruger nitraten som nærig, er de med til at rense vandet for nitrat. Dette gør at 

vandet er renset for størstedelen af nitrat, når det kommer tilbage til bassinet med fiskene 

(Akvaponisk Have, u. å.).  
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Akvaponik er et næsten lukket økosystem, som bygger på økologiske principper. Udover det, 

er det også skånsomt for miljøet, da fisk, planter og bakterier lever side om side, som i et 

rigtigt økosystem. Der bliver dog tilført foder til fiskene og bakterier til vandet, som er med 

til at omdanne ammoniak til nitrit, og nitrit til nitrat. Disse faktorer er også grunden til det 

bliver kaldt et næsten lukket økosystem, fremfor et lukket økosystem (Akvaponisk Have, u. 

å.).  

15.2 Aeroponik 

 

Selvom Aeroponik er en ældre alternativ landbrugsmetode fra starten af 1920’erne er det 

først i nyere tid, at der har været interesse for den. NASA valgte i 1990’erne at kigge 

nærmere på aeroponik, da metoden gør det nemmere at gro afgrøder uden jord og kun en lille 

smule vand. NASA’s interesse for aeroponik kom efter en række test og forsøg, hvor de fandt 

ud af at afgrøder groet i et aeroponisk system har et 80 procent større mineral udbytte end 

afgrøder groet i hydrokultur, når biomassen er målt i tørvægt. Udover det er benyttelsen af 

dug i rummet også nemmere end store mængder vand på grund af den manglede tyngdekraft 

(Kumari, 2019, s. 286).  

 

Aeroponik defineres som et lukkede økosystem hvor luft, små mængder af vand og direkte 

sol bliver tilført. Metoden benytter sig ikke af nogen former for jord, og bruger derfor mindre 

areal plads end for eksempel konventionelt landbrug. Den aeroponsik landbrugsmetode har 

gennem test vist, at afgrøder høstet fra selvsamme metoder har en større indhold af mineraler 

og vitaminer. Systemet bliver ofte opstillet ved hjælp af plastikbeholder, hvor rødderne 

befinder sig. Her er nul sollys, men nogle dyser, der sikrer at afgrøderne bliver vandet i enten 

intervaller eller kontinuerligt (Kumari, 2019, s. 286).  

 

Afgrøderne i systemet bliver tilført 100 procent ilt og luft, hvilket skaber en acceleration i 

væksten af afgrøder. Dette gør at afgrøderne hurtigere kan klones til flere afgrøderne og 

udbygge systemet hurtigere. Udover den hurtigere produktion kan næsten alle former for 

afgrøder vokse i et aeroponisk system, da det kontrolleres nøjagtigt (Kumari, 2019, s. 286). 
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16. Diskussion 

 

I dette afsnit, vil der diskuteres hvorvidt den analyserede teknologi indgår i den cirkulære 

økonomi, med udgangspunkt i analysen af TRIN-modellen, samt afsnittet om 10.4 Cirkulær 

økonomi. Dertil ønsker vi at kigge kritisk på produktionen, samt anvendelsen af ammoniak, i 

diskussionen. Der vil blive lavet en komparativ analyse til andre former for landbrug, såsom 

akvaponik og aeroponik. 

16.1 Cirkulær økonomi i henhold til ’Next Generation Manure Ammonia Reduction 

Technology’ 

 

I analysen var vores fokuspunkt teknologien ‘Next Generation Manure Ammonia Reduction 

Technology’, som opgaven er bygget op omkring. Teknologien berør metan, ammoniak, 

lugtemission og flygtige organiske forbindelser, hvor vi valgte at fokusere yderligere på 

ammoniak samt metan. Disse kemikalier er især interessante at kigge på, da de har forskellige 

formål. Metan er som sagt en drivhusgas og kan desværre ikke benyttes til produktion af 

afgrøder. Til gengæld har ammoniak forskellige formål, hvor den bidrager til afgrødernes 

vækst. På den anden side skader ammoniak planter, der ikke har brug for den. Teknologien 

formår altså at fjerne op til 99 procent ammoniak og 95 procent af metan (Dalby, 2020). 

Dertil udleder produktionen af ammoniak til kunstgødning en stor mængde CO2-ækvivalenter 

(Energistyrelsen, 2021, s. 2). 

 

Derfor kan det diskuteres hvorvidt teknologien bidrager til det cirkulære flow. På den ene 

side bidrager teknologien til at vedligeholde biologiske økosystemer, da den fjerner 

ammoniakken fra gyllen, så ammoniakken ikke går i atmosfæren og bringes videre. På den 

anden side har vi afgrøder på markerne, der benytter ammoniak til at producere proteiner og 

derved gro. Til gengæld bruges der en masse energi på at producere ammoniak til 

kunstgødning. Teknologien modvirker altså produktionen af ammoniak, hæmmer væksten af 

afgrøderne og bidrager til økosystemers vedligeholdelse. Så teknologien indgår altså delvist i 

et cirkulært flow, ved at bidrage til at vedligeholde økosystemer, nærliggende der hvor gyllen 

bliver spredt. Dog hæmmer den altså væksten af afgrøder og modvirker produktionen af 

ammoniak. 
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16.2 Konventionelt landbrug versus vertical farming 

 

Siden tidernes morgen har danmark haft konventionelt landbrug. Dette har været med til at 

højne udledningen af ammoniak og metan. Efterfølgende er EU kommet med tiltag, da 

udledningen af ammoniak og metan er skadeligt for miljøet. Derfor leder Danmark efter nye 

måder at reducere udledningen i konventionelt landbrug. Hertil kan der dog diskuteres 

hvorvidt der skal findes nye måder at reducere udledningen i konventionelt landbrug eller om 

hele landbruget skal revurderes.  

 

Danmark startede ud med at være et konventionelt landbrug, hvilket gør at størstedelen af alt 

landbrug i Danmark er konventionelt. Der er dog begyndt at komme andre former for 

landbrug, som skal være med til at skåne miljøet, samtidigt med at det er produktivt. 

Akvaponik og aeroponik er begge landbrug der bruger mindre plads, da det er vertical 

farming. Dette betyder at både akvaponik og aeroponik bruger mindre plads end 

konventionelt landbrug. Udover det bruger akvaponik og aeroponik ikke jord, hvilket gør at 

forureningen mindsker. Selvom for eksempel metan er en drivhusgas, som stiger op af og 

skader ozonlaget, er der andre faktorer i konventionelt landbrug der skader miljøet. Allerede 

nu er der lavet kvoter omkring hvor mange sprøjtemidler der må bruges, når landmanden skal 

bekæmpe skadegørende insekter og ukrudt (Miljøstyrelsen, u.å.). Denne faktor indgår slet 

ikke i vertical farming, da jord ikke bliver benyttet, til at få afgrøder til at gro. Hertil skal det 

tilføjes at gylle i form af gødning ikke vil være nødvendigt for afgrøder, da det ikke bliver 

benyttet i akvaponik og aeroponik.  

 

Der opstår dog andre problematikker, hvis konventionelt landbrug bliver udfaset og vertical 

farming bliver den primære landbrugsmetode. Gylle, som allerede nu bliver benyttet som 

gødning, vil ophobe sig og der skal findes nye måder at bruge den på. Med ’Next Generation 

Manure Ammonia Reduction Technology’ reduceres store dele af metan- og 

ammoniakudledningen, hvilket gør at gyllen har en mindre belastning på miljøet. Dog bliver 

gyllen mindre effektiv, når det omhandler afgrøder, da afgrøder optager ammoniak og 

benytter det i vækstfasen.  

 

Andre relevante problematikker at kigge på, er ved udfasning af konventionelt landbrug, hvor 

visse aktører blive påvirket. Dette inkluderer især landmænd, producenter af blandt andet 
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ammoniak, samt de økonomiske aktører. Omstillingen til vertical farming vil optimere 

brugen af areal, samt reducere brugen af kunstgødning. Dette socio-tekniske regime skifte 

resulterer i, at aktører som landmænd skal finde nye leveveje eller være omstillingsparate. 

Økonomien for visse virksomheder vil også blive påvirket, i det at efterspørgslen, på for 

eksempel ammoniak til kunstgødning, vil falde markant. Pointen her er, at for at sikre 

arbejdernes indkomst, vil det kræve en stor indsats fra forskellige aktører, hvor regeringen 

her kan nævnes som eksempel. Grundet den stigende verdensbefolkning, vil der naturligvis 

komme en stigning i efterspørgslen af landbrugsprodukter. Arealet for det konventionelle 

landbrug er begrænset. Selvfølgelig kan det intensiveres, men det vil altid være højt 

begrænset af det areal, der kan benyttes til landbruget. Dertil er vertical farming også 

begrænset, men i markant mindre omfang. 
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17. Konklusion 

 

I denne opgave er der blevet kigget på hvordan udledningen af ammoniak og metan er 

stigende inde for dansk landbrug, og hvordan miljøet bliver påvirket af denne udledning. 

Grundet denne udledning er der blevet analyseret en teknologi, ’Next Generation Manure 

Ammonia Reduction Technology’, som kan være med til at reducere udledningen af metan 

og ammoniak, men også svovlbrinte og VOC. Gennem opgaven er ’Next Generation Manure 

Ammonia Reduction Technology’ blevet analyseret og brudt ned til indre mekanismer. Den 

er blevet holdt op imod andre landbrug, såsom vertical farming. Dette er blevet gjort for at se 

om konventionelt landbrug skal udfases, eller om der skal findes løsninger indenfor området. 

Selvom ’Next Generation Manure Ammonia Reduction Technology’ ikke er implementeret i 

konventionelt landbrug, på nuværende tidspunkt, kan der ud fra SDU’s accepterede 

manuskript, hvilket denne opgave er skrevet på baggrund af, udlede at teknologi kan gå ind 

og løser mange af de tiltag EU stiller Danmark inden for landbrug. Samtidig med det, kræver 

implementeringen af ’Next Generation Manure Ammonia Reduction Technology’ ikke særlig 

meget, da det blot er en tilførsel af TA:Naf til gyllen, som skaber en mikrobiel inhibition.
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