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Hvad er problemet?
Traditionelt gyllens indhold af:
• Næringsstoffer i overskud
• Kvælstof (N)
• Fosfor (P)

- men også nye mulige
problemstoffer dukker op:
• Spormetaller, især
• Cu
• Zn

• Steroid-hormoner
• Østrogener
• Androgener
• Progestagener

• Smitstoffer (patogener)
• Bakterier
• Virus
• Parasitter

• Lægemidler

• Antiobiotika

• …

Gylle

Potentielle miljøeffekter:
• Akkumulering i jord
• Negative effekter på
jordens organismer og
evt. plantevækst
• Udvaskning til dræn
(og dermed vandløb mm.)
• Negative effekter på
vandboende organismer
samt sundhed for
mennesker og dyr
(sygdomme, resistens)
• Udvaskning til grundvand
• Negativ effekt på
vandkvalitet (sundhed)
og muligheder for
vandindvinding

Er der reelt et problem?
• I mange år har
fokus været på
spildevand og
slam som kilde
til disse
forureninger
• Lovregulering for
spildevand og
slam er derfor
meget restriktiv
og problemerne
stort set
elimineret…

• Men husdyrgødning
kan fortsat spredes
ubehandlet og
uden fastsatte
grænseværdier
• Derfor flytter
fokus til husdyrgødningen som
potentiel kilde til
forurening med
smitstoffer,
hormon
forstyrrende stoffer
og lægemidler

Er der reelt et problem?

Er der et problem med smitstoffer?
• Dog generelt meget få tilfælde
hvor kilden er påvist at være gylle
• I byen Walkerton, Canada, blev
2300 mennesker i 1997 syge af
drikkevand forurenet med E.coli
O157 og Campylobacter jejuni fra
• Flere studier har vist
gylle – 7 døde
hurtig udvaskning af
patogener fra udbragt • GEUS har i pesticidovervågning af
private vandboringer på lerjorde
gylle til dræn på
fundet coliforme bakterier i > ¼
sprækkede lerjorde

• Mange patogene bakterier kan
overleve op til 6 mdr. i en iltfri
gyllebeholder, men overlever
mindre end en uge i mere iltrig
fast staldgødning
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Er der et problem med steroid-hormoner?
• Alle vertebrater udskiller disse
hormoner i større eller mindre
omfang via urinen
• Steroid-hormoner har selv ved
meget lave koncentrationer (ng/L)
effekter på det endokrine system
hos vandlevende dyr
• Østrogener og androgener
påvirker kønsdifferentiering hos
fisk, padder og krebsdyr.
• Progestagener påvirker
reproduktion

• Steroid-hormoner findes i en
række former, med vidt
forskellig opløselighed i vand
• Nedbrydning går langsomt i
vand, men normalt hurtigt (få
dage) under iltede forhold,
men vil afhænge af binding
Dekonjugering: Konjugeret
østrogen
Nedbrydning: Frit
østrogen
Sorption:

Frit
østrogen
Metabolit

Frit
østrogen Sorberet østrogen

Er der et problem med spormetaller?
• Kobber (Cu) og zink (Zn)
•
•
•
•
•
•

er essentielle mikro-næringsstoffer for planter og dyr
men også toksiske ved høje niveauer
anvendes som foderadditiver, der begrænser diarre og øger væksten
bindes meget stærkt til jordens lerpartikler og humus,
udvaskes derfor kun i ringe grad, undtagen ved lavt pH
tilførsel ud over afgrødens behov = akkumulering i jorden.

Gødning

Tilførsel
[ton/ha/år]

Cadmium tilført Kobber tilført
[mg/ha]
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Zink tilført
[g/ha]
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0,5
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1000
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1
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2.5
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• Kobber i gylle er på det seneste sat i forbindelse med udvikling af
antiobiotika-resistens hos forskellige jordbakterier
• På svinebedrifter stiger jordens indhold af Cu derfor med 2-3 % per år,
hvilket vil føre til en fordobling på få årtier
• Der er bekymring for om det via jord, afgrøder eller dyr kan
overføres til bakterier, der fremkalder sygdomme hos mennesker

Bliver problemerne mindre med separering?
Gylle

Mulige problemstoffer:
Gyllens indhold af
• Næringsstoffer i overskud
• Organisk kvælstof (N)
• Fosfor (P)
• Spormetaller, især
• Cu
• Zn
• Steroid-hormoner
• Østrogener
• Androgener
• Progestagener
• Smitstoffer (patogener)
• Bakterier
• Virus
• Parasitter
• Lægemidler

Separations
-teknologi

?
Fiber

Væske

?
?

?

Effekt på:
Fordeling
• Hvor stor en andel af de
enkelte problemstoffer
ender i væske og fibre
• Hvad betyder
• Seperationsteknik
• Lagring
Udvaskning
• Hvordan er fordeling i
jorden efter udbringning?
• Hvordan påvirker dette
udvaskning ned gennem
jord-profilen?
• Er der en risiko for at de
ender i dræn (og dermed
vandløb) eller
grundvand?

Screening af kommercielle separationsanlæg
• Prøver indsamlet fra 13 bedrifter med kommercielle
gylle-separationsanlæg i vinter og efterår 2009
• Blandet gylle fra so- og smågrise såvel som
slagtesvin (1:3 – 3:1)
• Separator teknologier
• Simpel mekanisk
(Swea/MEC/Samson, skrue- eller tromlepresse)
• Kemisk-mekanisk
(Kemira Waters, med tilsætning af flokkuleringsmidler)

• Rå gylle, væske- og fast fiber-fraktion indsamlet
under separering, dvs. friske prøver

Separations effektivitet
Fordeling mellem væske og fast fiberfraktion
TS

N

P

Cu

Entero-

Total

Steroid-

Zn bakterier E.coli coccus hormoner

80

60

40

20

Chem- mech
Mech

Chem- mech
Mech

Seperator type

Chem- mech

Chem- mech
Mech

Chem- mech
Mech

Chem- mech
Mech

Mech

Mecan.

Chem- mech
Mech

0

Chem- mech
Mech

Fordeling i:
Væske
Fiber

Kem- mekan.

Simpelt separations index (Et, %)
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Kemisk-mekanisk (K, venstre søjle) eller kun mekanisk (M, højre søjle)

Separations effektivitet
Reduceret separations-indeks (Et’)
Definition: Indeks for opkoncentrering (-1 til +1)
• Et’ > 0 : opkoncentrering i fiber fraktion
• Et’ = 0 : koncentration i fiber = koncentration i rå gylle
• Et’ < 0 : opkoncentrering i væske fraktion

Separator-type

n TS

Total Total
N
P
1,18 0,29 0,75
0,81 0,14 0,32

Kemisk-mekanisk
Mekanisk

8
5

Total
Cu
0,69
0,15

Total SteroidTotal
E.Coli
EnteroZn hormoner bakterier
coccus spp.
0,59
0,96
0,004 -0,08
-0,08
0,15
0,52
0,12
-0,09
-0,07

N, P, metaller, hormoner

Smitstoffer

Høj eller moderat

Lav eller ingen

opkoncentrering i fiber fraktionen

Spormetaller – fordeling på partikelstørrelse
Kemisk-mekanisk separation
Tørstof

P

100

Fordeling på partikelstørrelse (% af total)
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• Separation fjerner stort set alle
partikler > 250 µm fra væske
fraktionen
• Fiberfraktionen har dog også en
del tørstof partikler < 250 µm

60

• Effektiv P separation
= også effektiv for Cu og Zn
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• P, Cu og Zn er fordelt ens i
fiber og væske fraktioner
• P, Cu og Zn i fiber fraktion er
bundet i partikler > 25 µm
= implikationer for binding og
transport i jord
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<25 µm
25-250
>250 µm
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Fiber
fraktion fraktion

Rå
gylle

Væske
Fiber
fraktion fraktion

Steroid-hormoner - opkoncentrering
Konc. i forhold til tørstof

Rå gylle

•
•
•

Væske

Rå gylle

Fiber

Væske

Østrogen er det dominerende steroid-hormon, mens de to andre ikke
forekommer i alle rågyller eller alle fraktioner
Kraftig opkoncentrering af steroid-hormoner i fiber fraktion, uanset om det
sættes i forhold til indhold af tørstof eller kvælstof
Koncentration i seperationsprodukter (væske + fiber) overstiger ofte
koncentration i den rå gylle
•

•

Fiber

Konc. i forhold til kvælstof (N)

Skyldes muligvis dekonjugering af visse steroid-hormoner, især progestagener,
under seperationen

Kompostering af fiber fraktion vil sandsynligvis kunne nedbryde steroidhormonerne

Hvad er konsekvensen for tilførsel til jord?
• Væskefraktionen:
• Lavere indhold af P, org. N, Cu, Zn og steroid-hormoner end rå gylle
Dette vil kunne sænke akkumuleringen på intensive husdyrbrug
• Uforandret indhold af smitstoffer og lavere indhold tørstof
Det vil muligvis kunne øge risiko for nedvaskning

• Fiberfraktionen:
• Højere indhold af TS, P, org. N, Cu, Zn og steroid-hormoner end rå gylle
• Uforandret indhold af smitstoffer ift. rå gylle
Måske risiko hvis fiberfraktion anvendes direkte uden behandling
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Anvendelse af fiberfraktion fra
alle danske separationsanlæg
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(Birkmose, 2010)
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Biogasanlæg Planteavlere

Kompost

Forbrænding

Ikke afklaret

• Fiber-fraktion anvendes dog pt.
overvejende på biogasanlæg
Det eliminerer smitstoffer
(og måske steroid-hormoner?)
Kompostering vil reducere
steroid-hormoner
• P, Cu og Zn opkoncentreres yderligere
• Hvis anvendt som P gødning i balance
med afgrødernes vil
Cu og Zn akkumulering dog
ikke øges ift. rå gylle

Konklusioner
Gylle

Bliver problemerne
mindre med separering?

Separations
-teknologi

?
Fiber

Væske

?
?

Fordeling?
• Opkoncentrering i fiberfraktion af
• Organisk kvælstof (N) og fosfor (P)
• Spormetaller (Cu, Zn)
• Steroid-hormoner
• Men ingen opkoncentrering af
• Smitstoffer (patogener)
Seperator type?
• Mere effektiv for P = mere effektiv for
øvrige, undtagen smitstoffer
Tilførsel?
• Afhænger også af lagring eller videre
behandling af fiberfraktion –
bioforgasning eller kompostering

?

Udvaskning
• Se næste oplæg ved
Mette Lægdsmand!
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