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Problemstilling 

Ny viden i form af resultater fra projektet ”Opdatering og kortlægning af ammoniak-emissioner fra 

kvægstalde” ændrer ved den grundliggende antagelse af, i hvor stor grad udformning af gulvet i en 

sengestald til kvæg, påvirker ammoniakemissionen fra denne type kvægstalde. 

 

Resultaterne fra projektet viser, at ammoniakemissionen fra sengestalde med en gulvtype (”Fast drænet gulv 

med skraber og ajleafløb”, den type der fastsætter BAT-niveauet), er højere end hidtil antaget i normtallene 

fra AU og emissionsfaktorerne fastsat af MST.  Imens viser resultaterne også at ammoniakemissionen fra 

sengestalde med en anden gulvtype (”Spaltegulv med kanal, bagskyld eller ringkanal”, der er 

referencestalden) er lavere end forventet.  

Endvidere viser resultaterne, at anvendelse af spalteskrabere ikke har målbar effekt i forhold til at reducere 

ammoniakemissioner yderligere fra ”Fast drænede gulv med skraber og aljeafløb”.  

 

Staldtyperne sengestald med fast gulv, sengestald med spaltegulv (kanal og linespil) samt stalde med 

dybstrøelse er ikke testet.  

 

De nuværende BAT-krav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 er fastsat således, at 

emissionsgrænseværdien for nye sengestalde kan overholdes ved: 

1) Anvendelse af staldsystemet ” Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb” 

2) Anvendelse af spalteskraber i staldsystemet ”Spaltegulv med kanal + linespil” 

3) Anvendelse af gylleforsuring i staldsystemet ”Spaltegulv med kanal, bagskyld eller ringkanal”, i 

økologiske produktioner dog med spalteskraber. 

 

For eksisterende stalde kan emissionsgrænseværdien overholdes ved: 

1) Anvendelse af staldsystemet ”Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb” 

2) Anvendelse af spalteskraber i staldsystemet ”Spaltegulv med kanal + linespil” 

3) Anvendelse af spalteskraber i staldsystemet ”Spaltegulv med bagskyld eller ringkanal. 

 

Løsning  

Miljøstyrelsen ønsker følgende spørgsmål besvaret: 

1. Vil det økonomisk og fagligt være muligt at fastholde eksisterende BAT krav med de teknologier og 

staldtyper, der er til rådighed og som er veldokumenterede? 

2. Vil det være muligt på tilstrækkeligt videnskabeligt grundlag at foreslå differentierede 

emissionsfaktorer og fastsætte én type gulv som nyt BAT krav? 

http://dca.au.dk/en
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3. Endvidere ønskes forslag til fastsættelse af emissionsfaktorer og BAT krav for både nye og 

eksisterende stalde til kvæg (sengestalde, bindestalde samt stalde med dybstrøelse) og teknologier 

til kvæg på teknologilisten med udgangspunkt i rapportens resultater og konklusioner. Der skal 

redegøres for overvejelser i den forbindelse. 
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Besvarelse 
 

Indledningsvis gives et resumé af den nyligt afsluttede undersøgelse af ammoniakemissioner i kvægstalde 

med henholdsvis spaltegulv og ringkanal, samt fast drænet gulv med skraber og ajleafløb: 

 

Formålet med undersøgelsen var  

1. at tilvejebringe data som grundlag for at opdatere ammoniakemissionsværdien for sengebåsestalde 

med spaltegulv og ringkanal, 

2. at tilvejebringe måledata som grundlag for at opdatere ammoniakemissionsværdien for 

sengebåsestalde med fast drænet gulv, skraber og ajleafløb samt fjernelse af gødningen fra gulvet 

12 gange per dag, samt  

3. at undersøge og dokumentere effekten af hyppig skrabning af spaltegulvet i sengestalde med 

spaltegulv. Skrabning af spaltegulvet i sengestalde seks gange dagligt, er anført på Miljøstyrelsens 

teknologiliste med en effekt på op til 25 %.  

Undersøgelsen blev gennemført i henhold til VERA-protokollen for stalde og management (VERA protocol for 

livestock housing and management systems, version 2 / 2011-29-08).  

 

Undersøgelsen blev gennemført i otte sengebåsestalde, heraf fire stalde med spaltegulv og ringkanal samt 

skrabning af spaltegulvet 6 gange dagligt, og fire stalde med fast drænet gulv med skraber og ajleafløb. 

Staldtyperne er beskrevet i generelle termer i Kai et al. (2014), mens Anonym (2012) beskriver ni gulvtyper, 

der af forfatterne beskrives som fast drænet gulv, skraber og ajleafløb. Anonym (2012) giver en detaljeret 

beskrivelse af 12 eksempler på såkaldte ”lavemissionsstalde”, dvs. stalde, der skønnes at være forbundne 

med en ammoniakemission på halvdelen (50 %) af emissionen fra stalde med spaltegulv og ringkanal.  

 

Ammoniakemissionen fra hver stald blev målt seks gange på et år, idet måleperioderne var jævnt fordelt 

over året. Ved hver måleperiode blev ammoniakemissionen målt kontinuerligt i mellem én og tre uger.  

I to stalde med spaltegulv og ringkanal blev effekten af 6 gange skrabning af spaltegulvet per dag 

sammenlignet med 0 eller 1 skrabning. Denne test blev gennemført ved hjælp af det såkaldte on/off-princip, 

som kommer til at indgå som metode i den reviderede VERA-protokol for stalde og management, der ifølge 

planen skulle udkomme ultimo 2017. On/off-princippet kan (undtagelsesvis) benyttes til at verificere effekt af 

miljøteknologi i produktionssystemer, hvor det ikke er muligt at gennemføre traditionelle forsøg/kontrol-test. 

Ved on/off-princippet benyttes samme stald eller staldsektion, som både forsøgs- og kontrolenhed, blot 

adskilt tidsmæssigt. I det konkrete tilfælde omfattede hver periode 7 dage. Den konkrete test af 

spalteskrabere blev gennemført i stald 1 og 2. Stald 3 og 4 ønskede ikke at deltage i denne test af frygt for 

øgede hygiejneproblemer. I besætning 1 blev der benyttet en såkaldt stationær skraber, som bestod af en 

reb- eller kæde-trukket skrabebom med en arbejdsbredde svarende til gangbredden. I besætning 2 blev 

der anvendt en autonom robotskraber med en effektiv arbejdsbredde på 86 cm. On/off-metoden blev 

benyttet ved alle seks måleperioder i de to stalde. 

 

Luftskiftet i staldene blev grundet manglende mekanisk ventilation, og dermed mulighed for direkte 

ventilationsmåling, målt indirekte ved hjælp af en såkaldt sporgasmetode, hvor en konstant, kendt mængde 

sporgas tilføres staldrummet. Sideløbende måles koncentrationerne af sporgas og ammoniak. Emissionen af 

ammoniak beregnes efterfølgende, som mængden af tilsat sporgas ganget med forholdet mellem 

koncentrationerne af ammoniak og sporgas. Denne metode fordrer en god opblanding af sporgas og 

ammoniak, hvorfor vi grundet staldenes størrelse benyttede dyrenes udskillelse af kuldioxid, som blev 

modelleret med anvendelse af anerkendte modeller, for hhv. dyrenes varmeproduktion og CO2-udskillelse. 
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Kuldioxid- og ammoniakkoncentrationerne blev målt kontinuerligt i tre områder i staldene, samt i to punkter 

udenfor staldene. I staldene blev der konstant opsamlet staldluft tæt på overgangen mellem væg og tag i 

begge sider af stalden, samt under tagkippen. Hvert område bestod af et 20 meter langt perforeret stykke 

Teflon-slange. Kuldioxidkoncentrationen blev målt ved hjælp af henholdsvis multigasmonitor, der som 

måleprincip benyttede fotoakustisk spektroskopi, og en CO2-sensor, der benyttede non-dispersiv infrarød 

spektroskopi som måleprincip. Ammoniak-koncentrationen blev målt ved anvendelse af et instrument, der 

benyttede ”Cavity RingDown Spectroscopi”, som er et relativt nyt måleprincip, der er kendetegnet ved en 

meget lav detektionsgrænse og stor robusthed overfor tilstedeværelse af andre gasser, der potentielt kan 

interferere med målingerne (krydsinterferens). Det nye instrument blev før iværksættelsen af 

måleprogrammet undersøgt med henblik på at dokumentere detektionsgrænse og krydsinterferens overfor 

andre gasser, der er hyppigt forekommende i kvægstalde. 

 

For hver staldtype blev der beregnet en årlig ammoniakemission per m2 produktionsareal og per kg TAN ab 

dyr. Produktionsarealet blev fastlagt i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens definition af dette. 

Beregningsmæssigt er TAN (total ammoniakalsk kvælstof), den mængde kvælstof, der udskilles med urinen 

og blev beregnet på grundlag af foderdata, for hver stald og periode. Den årlige ammoniakemission per 

staldtype, blev beregnet trinvis på følgende måde: For hver fulde 24-timersperiode blev der beregnet en 

døgn-emissionsværdi. For hver stald blev der beregnet en periodemiddelværdi. Ud fra periodemidlerne blev 

der beregnet en årsmiddelværdi for hver stald i hver af de to staldtyper. Endelig blev den årlige 

ammoniakemission fastlagt som gennemsnittet af de fire stald-årsmidler. 

 

Der kunne ikke påvises en effekt på ammoniakemissionen af hyppig skrabning af spaltegulvene i de to 

stalde med spaltegulv og ringkanal. Det kan derfor ikke ud fra denne undersøgelse konkluderes, at skrabning 

af spaltegulvet i stalde med spaltegulv og ringkanal seks gange per dag har en ammoniakreducerende 

effekt. 

 

Stalde med spaltegulv og ringkanal i gennemsnit udledte 1,20 ± 0,3 kg NH3-N år-1 m-2 produktionsareal 

(middel ± std.afv. mellem stalde) eller 10 % ± 2 % of TAN ab dyr eller 5 % ± 1 % of total-N ab dyr.  

 

Stalde med fast drænet gulv udledte i gennemsnit 1,00 ± 0,2 kg NH3-N år-1 m-2 produktionsareal (middel ± 

std.afv. mellem stalde) eller 11 % ± 2 % of TAN ab dyr eller 5 % ± 1 % of total-N ab dyr.  

 

Produktionsarealet per ko i staldene med fast drænet gulv, var dog i gennemsnit 28 % større end 

produktionsarealet i staldene med spaltegulv, dvs. hhv. 6,64 og 8,50 m2 per ko. Produktionsarealet, der er 

benyttet som grundlag i den ny husdyrregulering var til sammenligning 7,99 m2 (Kai og Adamsen, 2017). 

 

Tilsvarende var gangarealerne i staldene med fast drænet gulv i gennemsnit 5,77 m2 per ko, mod 4,13 m2 

per ko i stalde med spaltegulv, svarende til en forskel på 40 %. Gangarealet i sengebåsestalden, der er 

benyttet som grundlag i den ny husdyrregulering, var til sammenligning 5,37 m2 per ko.  

 

Tilsvarende var TAN-udskillelsen i seks af otte besætninger højere end angivet i normtal for husdyrgødning 

2017/18, hvis beregningsgrundlag baserer sig på foder- og produktivitetsdata fra nogenlunde samme 

periode, som nærværende projekt. Forskellene kan have flere årsager, herunder forskelle i 

dyresammensætningen i de enkelte stalde, der var genstand for målingerne. Nogle stalde husede således 

kun lakterende køer, mens andre husede lakterende køer og goldkøer og atter andre husede såvel 

lakterende køer, goldkøer og kvier. 

 

Korrektion af NH3-emission i forhold TAN-udskillelse og standard-staldareal 

Sammenlignet med standard-sengebåsestalden, der er benyttet som grundlag for beregning af ammoniak-

fluxen i den nye husdyrregulering (Kai og Adamsen, 2017), varierer både i produktionsareal og gangareal 

per ko i de stalde der blev benyttet i undersøgelsen.  Endvidere varierede udskillelsen af TAN per ko mellem 
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besætninger og i forhold til den aktuelle norm-TAN udskillelse, der er benyttet som grundlag for beregning af 

normtal for husdyrgødning (Poulsen, 2017).  

 

De målte ammoniakemissioner er derfor korrigeret til samme norm-TAN-udskillelse, som angivet for 

malkekøer og kvier jf. normtal for husdyrgødning 2017/18. Derefter er der korrigeret til samme 

produktionsareal, som danner basis for beregningerne af de arealrelaterede ammoniakemissionsværdier i 

den ny husdyrgodkendelseslov.  

 

For hver stald og måleperiode er norm-TAN-udskillelsen (Tabel 1; række K) i g TAN per dag per stald, 

beregnet ved at gange antallet af køer (række C+D) med norm-TAN-udskillelsen for køer samt antallet kvier 

(række E) med norm-TAN-udskillelsen for kvier. Ifølge normtal for husdyrgødning 2017/18, udskilte en årsko 

af stor race 68,6 kg urin-N (TAN) svarende til 188 g TAN per dag, og en årskvie af stor race udskilte 33,8 kg 

TAN svarende til 93 g TAN per dag.  

 

Derefter er der beregnet en normaliseret ammoniakemission i g NH3-N per dag og per stald (række L), ved at 

benytte de målte ammoniakemissioner i procent af målt TAN-udskillelse i hver stald og måleperiode (række 

J). 

 

Den TAN-normaliserede ammoniakemission per m2 gangareal (række N) er derefter beregnet ved omregne 

den TAN-normaliserede ammoniakemission per dag til en ammoniakemission per år og dividere med 

gangarealet i de individuelle stalde. Gangarealet er valgt, da dette areal er den primære kilde til 

ammoniakfordampning i kvægstalde og derfor vurderet som det bedste grundlag for at normalisere 

ammoniakemissionen per m2. 

 

Endelig er norm-ammoniakemissionen per m2 standard-produktionsareal (Q) fundet ved at gange den 

TAN-normaliserede ammoniakemission per m2 gangareal med standard-gangarealet for sengebåsestalde 

(5,37 m2 per ko) og dividere med standard-produktionsarealet for sengebåsestalde (7,99 m2 per ko) jf. Kai og 

Adamsen (2017). Dette tal udtrykker ammoniakemissionen per m2 produktionsareal i en stald med et 

gangareal på 5,37 m2 og et produktionsareal på 7,99 m2 per ko, og hvor køerne udskiller 68,6 kg TAN per 

årsko jf. normtal for husdyrgødning 2017/18.  

 

Tabel 1 viser et eksempel på grundlaget for beregning af standard-ammoniakemissionsværdien for stald 1 

med spaltegulv og ringkanal. Appendiks 1 til Appendiks 7 viser beregningsgrundlag og resultat for de øvrige 

7 stalde, der indgik.  
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Tabel 1. Beregning af standard-ammoniak-fluxen og standard-ammoniakemissionen (% af TAN) ved 

anvendelse af data fra stald 1 med spaltegulv og ringkanal. 

 Målinger Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 Middel 

A Produktionsareal (m2) 1444 1444 1444 1444 1444 1444 
 

B Gangareal (m2) 942 942 942 942 942 942 
 

C Antal lakterende køer 149 153 145 155 151 149  

D Antal goldkøer 21 16 26 15 19 27  

E Antal kvier 104 105 107 107 105 110  

F TAN-udskillelse i alt (g TAN d-1) 51400 56042 48153 53651 49609 49206  

G NH3-emission i alt (g NH3-N d-1) 7113 5346 4888 4585 6739 7425  

H NH3-flux (kg NH3-N m-2 prod.areal år-1) 1,80 1,35 1,24 1,16 1,70 1,88 1,52 

I NH3-flux (kg NH3-N m-2 gangareal år-1) 2,76 2,07 1,89 1,78 2,61 2,88 2,33 

J NH3-emission (% af TAN) 13,8% 9,5% 10,2% 8,5% 13,6% 15,1% 11,8% 

 Korrektioner 

K Norm-TAN udskillelse i alt (g TAN d-1) 41581 41486 42047 41859 41674 43265   

L TAN-normaliseret NH3-emission i alt (g 

NH3-N d-1) 

5754 3957 4268 3577 5661 6529 
 

M TAN-normaliseret NH3-flux (kg NH3-N m-2 

prod.areal år-1) 

1,45 1,00 1,08 0,90 1,43 1,65 1,25 

N TAN-normaliseret NH3-flux (kg NH3-N m-2 

gangareal år-1) 

2,23 1,53 1,65 1,39 2,19 2,53 1,92 

O Standard-produktionsareal jf. Kai og 

Adamsen (2017) (m2 ko-1) 

7,99 7,99 7,99 7,99 7,99 7,99   

P Standard-gangareal jf. Kai og Adamsen 

(2017) (m2 ko-1) 

5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37   

Q NH3-flux korrigeret til norm-TAN 

udskillelse og standard-produktionsareal 

(kg NH3-N m-2 år-1) 

1,50 1,03 1,11 0,93 1,47 1,70 1,29 

R NH3-emission i pct. af normaliseret TAN-

udskillelse (68,6 kg år-1) for en ko 

opstaldet på et standard-

produktionsareal (7,99 m2). 

17,5% 12,0% 12,9% 10,9% 17,2% 19,8% 15,0% 

 

De standardiserede ammoniakemissioner per m2 produktionsareal for sengebåsestalde med henholdsvis 

spaltegulv og ringkanal og fast drænet gulv for de individfremgår af Tabel 2. I gennemsnit er 

sengebåsestalde med spaltegulv og ringkanal forbundet med en emission på 1,16 kg NH3-N m2 

produktionsareal år-1, mens sengebåsestalde med fast drænet gulv er forbundet med en emission på 0,89 

kg NH3-N m2 produktionsareal år-1.  
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Tabel 2. Beregning af standard-ammoniak-fluxen og standard-ammoniakemissionen (% af TAN) ved 

anvendelse af data fra alle stalde. 

Stald nr.  NH3-flux korrigeret til norm-TAN udskillelse og 

standard-produktionsareal (kg NH3-N m-2 

produktionsareal år-1) 

Normaliseret Emissionsfaktor normaliseret jf. 

standard-produktionsareal (7,99 m2 ko-1) og norm-

TAN-udskillelse (68,6 kg TAN årsko-1) (% af TAN-

udskillelse) 

Stalde med spaltegulv med ringkanal 

1  1,29 15,0 

2  1,06 12,3 

3  1,13 13,2 

4  1,16 13,5 

 Middelværdi 1,16 13,5 

 Std.afv. 0,10 1,1 

 CV 8% 8% 

Stalde med fast drænet gulv 

5  0,84 9,8 

6  1,05 12,3 

7  0,89 10,4 

8  0,78 9,1 

 Middelværdi 0,89 10,4 

 Std.afv. 0,11 0,01 

 CV 13% 13% 

 

 

Ny viden sat i forhold miljøreguleringen 

På baggrund af ovenstående resultater melder et spørgsmål sig: kan det forsat antages, at der forskel på 

ammoniakemissionen fra de to undersøgte staldsystemer.  

 

Som tidligere beskrevet blev det fundet, at staldene med spaltegulv og ringkanal i gennemsnit udledte 1,20 

± 0,26 kg NH3-N år-1 m-2 produktionsareal (middel ± standardafvigelse mellem stalde), mens staldene med 

fast drænet gulv i gennemsnit udledte 1,00 ± 0,23 kg NH3-N år-1 m-2 produktionsareal. Opfattes de fire stalde 

i hver gruppe som repræsentative for hver population af stalde, hvilket projektgruppen bag projektet, 

herunder SEGES, vurderer, kan man med en statistisk t-test beregne en p-værdi på 0,22, hvorfor det ikke kan 

konkluderes, at de to staldtyper tilhører hver sin population af stalde. Man kunne derfor godt, ud fra de 

foreliggende værdier, betragte dem som én staldtype i ammoniakemissionsmæssig henseende. 

Kvægemissionsprojektet har dog ikke været dimensioneret med henblik på en statistisk sammenligning af 

staldtyperne, men kun på at fastlægge ammoniakemissionerne på et realistisk grundlag. En statistisk 

styrkeberegning indikerer dog, at såfremt det antages, at de fundne middelværdier og standardafvigelser 

mellem stalde er konsistente, ville der med 90 % sandsynlighed kunne have opnået statistisk signifikans på 

95 % niveau ved at øge antallet af stikprøver til 30 stalde i hver gruppe. En sådan stikprøvestørrelse vurderes 

dog at være urealistisk at opnå, dels på den dertil hørende økonomi, ligesom det vil være en meget stor 

måleteknisk opgave at løse. 

 

Efter korrektion af TAN-udskillelse og gang- og produktionsarealer er der for sengebåsestalde med 

spaltegulv og ringkanal beregnet en emission på 1,16 ± 0,10 kg NH3-N m2 produktionsareal år-1 (gennemsnit 

af stalde ± standardvigelse mellem stalde). Denne værdi er 13 % lavere end den gældende 

ammoniakemissionsværdi på 1,34 kg NH3-N m2 produktionsareal år-1. Sengebåsestalde med fast drænet 

gulv er forbundet med en emission på 0,89 ± 0,11 kg NH3-N m2 produktionsareal år-1. Denne værdi er 33 % 
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højere end den gældende ammoniakemissionsværdi på 0,67 kg NH3-N m2 produktionsareal år-1 for dette 

staldsystem. 

 

En statistisk en-faktor variansanalyse viser, at ammoniakemissionen per m2 produktionsareal for de to 

staldtyper er statistisk signifikant forskellig (P = 0,012) efter normalisering af TAN-udskillelse og 

standardisering af produktionsarealet. Det vurderes derfor, at det fagligt set er rimeligt at differentiere mellem 

de to staldtyper og at benytte de ovenfor angivne ammoniakemissionsværdier som repræsentative for hver 

staldtype. 

 

Ammoniakemissionsværdier 

Tabel 1 i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (BEK nr 1380 af 30/11/2017) 

opdateres som angivet i Tabel 3 ved anvendelse af den nyeste viden om ammoniakemissioner fra 

sengestalde samt ved anvendelse af nyeste værdier for total-N og TAN udskillelser fra kvæg jf. normtal for 

husdyrgødning 2017/18 (Poulsen, 2017). Sidstnævnte er dog kun benyttet i de staldtyper og dyrekategorier, 

der har været genstand for korrektion som følge af ændrede ammoniakemissionsværdier (sengestalde).  

 

Staldsystemet ”Sengestald med spalter (kanal, linespil)” foreslås tildelt samme ammoniakemissionsværdi 

som ” Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)”. Dette begrundes med, at der ikke findes 

tilstrækkelig dokumentation for dette staldsystem, hvis gældende ammoniakemissionsværdi er baseret på 

en antagelse om, at hyppig skrabning af gødningskanalen reducerer ammoniakfordampningen. Forsøg i 

svinestalde har dog vist, at dette ikke er tilfældet, da gødningskanalerne, selv efter skrabning, er belagt med 

gylle og derfor afgiver ammoniak i et omfang, der ikke kan adskilles fra almindelige gyllekanaler (Pedersen 

og Kai, 2008).  

 

Tabel 3. Emissionsfaktorer angivet i kg NH3-N pr. m2 produktionsareal pr. år. 

Dyretype og staldsystem  Gældende  

Emission 

Ny 

Emission 

Malkekøer. Bindestald med grebning 1,99 uændret 

Malkekøer. Bindestald med riste 1,19 uændret 

Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv 1,68 uændret 

Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, linespil) 1,0 1,16 

Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) 1,34 1,16 

Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb 0,67 0,89 

Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse 0,88 0,84 

Kvier, stude, ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Bindestald med grebning 1,42 uændret 

Kvier, stude, ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Bindestald med riste 0,87 uændret 

Kalve (under 6 mdr.). Dybstrøelse 0,88 0,84 

Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Sengestald med fast gulv 1,4 uændret 

Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Sengestald med spalter (kanal, linespil) 0,84 0,91 

Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller 

ringkanal) 

1,12 0,91 

Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Spaltegulvbokse 1,12 uændret 

Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb 0,56 0,70 

Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse 0,66 0,67 
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BAT-emissionsgrænseværdier for nye sengestalde 

BAT-kravet (emissionsgrænseværdi) for nye sengestalde er i den gældende 

husdyrgodkendelsesbekendtgørelses bilag 3 tabel 4 defineret som 0,67 kg NH3-N m-2 produktionsareal år-1. 

Dette svarer til den gældende ammoniakemissionsværdi for sengebåsestalde med fast drænet gulv med 

skraber og ajleafløb jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 tabel 1. Denne emissionsgrænseværdi 

er baseret på Kai og Adamsens (2017) omregning af de tidligere TAN-relaterede 

ammoniakemissionsgrænseværdier (MST, 2011).  

 

Som anført i oplægget til nærværende notat kan den gældende emissionsgrænseværdi for nye sengestalde 

jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 overholdes ved anvendelse af: 

1. Staldsystemet ”Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb” 

2. Spalteskraber i staldsystemet ”Spaltegulv med kanal + linespil” 

3. Gylleforsuring i staldsystemet ”Spaltegulv med kanal, bagskyld eller ringkanal”, i økologiske 

produktioner dog med spalteskraber. 

 

Konklusionerne fra de nye emissionsmålinger viser, at der ikke kan forventes en ammoniakreducerende 

effekt af hyppig skrabning af spaltegulvet i sengebåsestalde med ringkanalsystem, og at 

ammoniakemissionsværdien for stalde med fast drænet gulv er højere end oprindelig fastsat.  

 

Da stalde med fast drænet gulv er benyttet som grundlag for fastsættelse af BAT-kravet, er det nødvendigt at 

foretage en vurdering af, om de ændrede ammoniakemissionsværdier for dette staldsystem giver anledning 

til en ændring i omkostningseffektiviteten, som indgår som central økonomisk parameter ved vurdering af, 

om et givet staldsystem eller miljøteknologi kan opfattes som BAT.  

 

Miljøstyrelsen har hidtil anvendt en afskæringsværdi på 100 kr. per kg sparet kvælstof ved vurdering af BAT. 

Ifølge teknologibladet ”faste drænede gulve med skraber og ajleafløb” (Miljøstyrelsen, 2010), som 

sammenlignet med referencen, har en ammoniakreducerende effekt på 50 %, er der beregnet en 

driftsøkonomisk omkostningseffektivitet på mellem -1 kr. per kg sparet N inkl. værdien af N ved en 

besætningsstørrelse på 75 DE til 17 kr. kr. per kg sparet N inkl. værdien af N ved en besætningsstørrelse på 

500 DE.  

 

Hvis det antages, at de samlede driftsomkostninger er uændrede, mens den ammoniakreducerende effekt 

ved anvendelse af fast drænet gulv med ajledræn er reduceret fra 50 % til 23 %, ændres 

omkostningseffektiviteten omtrentligt med faktor ca. 2 (50/23), svarende til maksimalt ca. 34 kr. per kg sparet 

N inkl. værdien af N. Dette er langt under afskæringsværdien på 100 kr. per kg sparet N inkl. værdien af N. 

Det vurderes derfor, at staldsystemet sengestalde med fast drænet gulv og ajledræn stadig kan betragtes 

som en BAT-teknologi, selvom den ammoniakreducerende effekt er lavere end først antaget. Da det 

samtidig er eneste miljøteknologi, som er veldokumenteret, kan staldsystemet samtidig benyttes som 

grundlag for fastsættelse af en ny ammoniakemissionsgrænseværdi (BAT-krav). 

 

Det anbefales derfor: 

1. at BAT-kravet justeres fra de nugældende 0,67 kg NH3-N m-2 produktionsareal år-1 til 0,89 kg NH3-N 

m-2 produktionsareal år-1.  

2. at anvendelse af spalteskrabning fjernes som miljøteknologi på miljøteknologilisten. Den kan således 

ikke benyttes til opfyldelse af givne ammoniakudledningskrav, herunder BAT-krav. 

 

Dette har som konsekvens, at den foreslåede ændrede emissionsgrænseværdi for nye sengestalde kan 

overholdes ved anvendelse af: 

1. Staldsystemet ”Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb” samt 

2. Gylleforsuring i staldsystemet ”Spaltegulv med kanal, bagskyl eller ringkanal”. 
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Spalteskraber i staldsystemet ”Spaltegulv med kanal + linespil” udgår således som mulig løsning på 

opfyldelse af BAT-kravet i nye stalde. 

 

Da anvendelse af spalteskraber udgår, vil BAT-kravet til økologiske produktioner kun kunne opfyldes ved 

anvendelse af staldsystemet ”Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb”, idet gylleforsuring ved anvendelse 

af svovlsyre ikke er godkendt til brug i henhold til det økologiske regelsæt. Der pågår dog udvikling af et 

alternativ til svovlsyre, som baserer sig på naturlig fermentering af gylle ved tilsætning af en letomsættelig 

kulhydrat-kilde. Såfremt effekten dokumenteres i henhold til de almindeligt gældende regler for optagelse af 

miljøteknologi på Miljøstyrelsens teknologiliste, vurderes det, at dette system på et senere tidspunkt vil kunne 

komme i betragtning som miljøteknologi i økologiske produktioner. 

 

BAT-emissionsgrænseværdier for eksisterende sengestalde 

Som anført i oplægget til nærværende notat kan den gældende emissionsgrænseværdi for eksisterende 

sengestalde jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 overholdes ved: 

1. Anvendelse af staldsystemet ”Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb” 

2. Anvendelse af spalteskraber i staldsystemet ”Spaltegulv med kanal + linespil” 

3. Anvendelse af spalteskraber i staldsystemet ”Spaltegulv med bagskyld eller ringkanal”. 

 

Den gældende emissionsgrænseværdi på 0,67 kg NH3-N m-2 produktionsareal år-1 for sengestalde bør, 

ligesom anført for nye stalde, justeres til 0,89 kg NH3-N m-2 produktionsareal år-1 på baggrund af den nyeste 

viden om ammoniakemissioner fra kvægstalde. Da anvendelse af spalteskraber i sengestalde med 

spaltegulv ikke har vist sig at kunne reducere ammoniakemissionen, bevirker dette, at ovenstående punkt 2 

og 3 ikke længere er relevante. BAT-kravet til eksisterende stalde kan således kun opfyldes ved anvendelse 

af staldsystemet ”Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb”. 

 

Forslag til fastsættelse af emissionsfaktorer og BAT krav for både nye og eksisterende stalde til kvæg 

og teknologier til kvæg på teknologilisten 

Nedenstående Tabel 4 er en opdatering af tabel 4 i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af 

husdyrbrug (BEK nr 1380 af 30/11/2017) med nyeste viden om ammoniakemissioner fra kvægstalde samt 

med gældende værdier for udskillelse af total-N og TAN som angivet i Normtal for husdyrgødning 2017/18 

(Poulsen, 2017). For så vidt angår dybstrøelse er der, ligesom i Kai og Adamsen (2017), beregnet et vægtet 

gennemsnit af alle kategorier af kvæg, der går i stalde med ”dybstrøelse, hele arealet”, ”dybstrøelse med kort 

ædeplads” samt de forskellige kombinationer af gulve i staldsystemet ”dybstrøelse med lang ædeplads”. 

Dog er de opdelt i en kategori omfattende malkekøer, småkalve, kvier og stude, samt en kategori 

omfattende ammekøer, tyrekalve og slagtekalve. Vægtningen er foretaget på samme grundlag som i Kai og 

Adamsen (2017).  

 

Tabel 4. BAT-krav for nye staldafsnit angivet som den maksimale ammoniakemission i kg NH3-N pr. m2 

produktionsareal pr. år for den angivne dyretype og staldsystem 

Dyretype og staldsystem Gældende  

BAT niv 1 

Ny 

BAT niv1 

Malkekøer. Bindestald med grebning 0,67 0,89 

Malkekøer. Bindestald med riste 0,67 0,89 

Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv 0,67 0,89 

Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, linespil)* 0,67 0,89 

Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)* 0,67 0,89 

Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb* 0,67 0,89 

Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse 0,88 0,84 

Kvier, stude, ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Bindestald med grebning 0,67 0,89 
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Dyretype og staldsystem Gældende  

BAT niv 1 

Ny 

BAT niv1 

Kvier, stude, ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Bindestald med riste 0,67 0,89 

Kalve (under 6 mdr.). Dybstrøelse 0,88 0,84 

Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Sengestald med fast gulv 0,67 0,89 

Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Sengestald med spalter (kanal, linespil) 0,67 0,89 

Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) 0,67 0,89 

Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Spaltegulvbokse 0,67 0,89 

Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb 0,67 0,89 

Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse 0,66 0,67 

 

Tilsvarende er tabel 5 i bekendtgørelsen opdateret med nyeste viden i forhold til eksisterende staldafsnit i 

nedenstående Tabel 5. Sengestalde med spalter (kanal, linespil) samt sengestalde med spalter (kanal, 

bagskyl eller ringkanal) er ændret fra hhv. 0,67 og 1,0 til 1,16 kg NH3-N m-2 år-1. Begrundelsen er, at 

spalteskraber som følge af nyeste viden ikke længere kan anvendes til at imødekomme et ammoniakkrav. 

Da der ikke findes godkendte miljøteknologier på teknologilisten, der kan implementeres i eksisterende 

stalde, kan der ikke stilles BAT-krav ud over staldens ammoniakemissionsværdi. 

Sengestalde med fast drænet gulv og ajleafløb er opjusteret fra 0,67 til 0,89 kg NH3-N m-2 år-1. Dette 

begrundes i den ny viden. Den opjusterede værdi svarer således til ammoniakemissionsværdien for denne 

staldtype. 

Tabel 5. BAT-krav for den maksimale ammoniakemission fra eksisterende staldafsnit angivet i kg NH3-N pr. m2 

produktionsareal pr. år. 

Dyretype og staldsystem  Gældende 

BAT-emission 

Ny 

BAT-emission 

Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, linespil) 0,67 1,16 

Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller 

ringkanal) 

1,0 1,16 

Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb 0,67 0,89 
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Appendiks 1. Beregning af standard-ammoniak-fluxen og standard-ammoniakemissionen (% af TAN) ved 

anvendelse af data fra stald 2 med spaltegulv og ringkanal. 

Målinger Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 Middel 

Produktionsareal (m2) 1456 1456 1456 1456 1456 1456   

Gangareal (m2) 936 936 936 936 936 936   

Antal lakterende køer 186 201 199 190 204 190   

Antal goldkøer 29 17 19 24 13 33   

Antal kvier 0 0 0 0 0 0   

TAN-udskillelse i alt (g TAN d-1) 42889 42122 32939 33709 35729 39524   

NH3-emission i alt (g NH3-N d-1) 3111 2757 4660 5149 3446 2626  

NH3-flux (kg NH3-N m-2 prod.areal år-1) 0,78 0,69 1,17 1,29 0,86 0,66 0,91 

NH3-flux (kg NH3-N m-2 gangareal år-1) 1,21 1,08 1,82 2,01 1,34 1,02 1,41 

NH3-emission (% af TAN) 7% 7% 14% 15% 10% 7% 9,9% 

Korrektioner 

Norm-TAN udskillelse i alt (g TAN d-1) 40408 40972 40972 40220 40784 41912  

TAN-normaliseret NH3-emission i alt (g 

NH3-N d-1) 

2931 2682 5796 6144 3934 2785 

 

TAN-normaliseret NH3-flux (kg NH3-N m-

2 prod.areal år-1) 

0,78 0,69 1,17 1,29 0,86 0,66 0,91 

TAN-normaliseret NH3-flux (kg NH3-N m-

2 gangareal år-1) 

1,14 1,05 2,26 2,40 1,53 1,09 1,58 

Standard-produktionsareal jf. Kai og 

Adamsen (2017) (m2 ko-1) 

7,99 7,99 7,99 7,99 7,99 7,99   

Standard-gangareal jf. Kai og Adamsen 

(2017) (m2 ko-1) 

5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37   

NH3-flux korrigeret til norm-TAN 

udskillelse og standard-

produktionsareal (kg NH3-N m-2 år-1) 

0,77 0,70 1,52 1,61 1,03 0,73 1,06 

NH3-emission i pct. af normaliseret TAN-

udskillelse (68,6 kg år-1) for en ko 

opstaldet på et produktionsareal (7,99 

m2). 

8,9% 8,2% 17,7% 18,8% 12,0% 8,5% 12,3% 
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Appendiks 2. Beregning af standard-ammoniak-fluxen og standard-ammoniakemissionen (% af TAN) ved 

anvendelse af data fra stald 3 med spaltegulv og ringkanal. 

Målinger Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 Middel 

Produktionsareal (m2) 1196 

 

1196 1196 1196 1196   

Gangareal (m2) 683 

 

683 683 683 683   

Antal lakterende køer 193 

 

217 213 221 216   

Antal goldkøer 0 

 

0 0 0 0   

Antal kvier 0 

 

0 0 0 0   

TAN-udskillelse i alt (g TAN d-1) 32854 

 

47131 46582 51492 52692   

NH3-emission i alt (g NH3-N d-1) 3646 

 

2140 3398 3849 5023   

NH3-flux (kg NH3-N m-2 prod.areal år-1) 1,11 

 

0,65 1,04 1,17 1,53 1,10 

NH3-flux (kg NH3-N m-2 gangareal år-

1) 

1,95 

 

1,14 1,82 2,06 2,68 1,93 

NH3-emission (% af TAN) 11%   5% 7% 7% 10% 8,0% 

Korrektioner  

Norm TAN udskillelse køer (g ko-1 dag-

1) 

188 

 

188 188 188 188   

Norm TAN udskillelse kvier (g kvie-1 

dag-1) 

93 

 

93 93 93 93   

Norm-TAN udskillelse stald (g TAN d-1) 36273 

 

40784 40032 41536 40596   

TAN-normaliseret NH3-emission (g NH3-

N d-1) 

4025 

 

1852 2920 3105 3870   

norm-NH3-flux produktionsareal (kg 

NH3-N m-2 år-1) 

1,23 

 

0,57 0,89 0,95 1,18 0,96 

norm-NH3-flux gangareal (kg NH3-N m-

2 år-1) 

2,15 

 

0,99 1,56 1,66 2,07 1,69 

Produktionsareal per årsko jf. 

stipladsmodellen (m2 ko-1) 

7,99 

 

7,99 7,99 7,99 7,99   

Gangareal per årsko jf. stipladsmodellen 

(m2 ko-1) 

5,37 

 

5,37 5,37 5,37 5,37   

NH3-flux i stipladsmodellen (kg NH3-N 

m-2 år-1) 

1,45   0,67 1,05 1,12 1,39 1,13 

Standardiseret NH3-emission (% af TAN) 16,8%   7,7% 12,2% 13,0% 16,2% 13,2% 
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Appendiks 3. Beregning af standard-ammoniak-fluxen og standard-ammoniakemissionen (% af TAN) ved 

anvendelse af data fra stald 4 med spaltegulv og ringkanal. 

Målinger Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 Middel 

Produktionsareal (m2) 1653 1653 1653 1653 

 

1653 

 

Gangareal (m2) 1020 1020 1020 1020 

 

1020 

 

Antal lakterende køer 150 155 149 151 

 

160 

 

Antal goldkøer 15 14 16 14 

 

15 

 

Antal kvier 104 104 104 104 

 

104 

 

Samlet TAN-produktion (g TAN/dag) 46195 49877 48614 49124 

 

51738 

 

NH3-emission (g NH3-N/dag) 3674 5200 6706 5129 

 

8132 

 

NH3-flux (kg NH3-N m-2 prod.areal år-1) 0,81 1,15 1,48 1,13 

 

1,80 1,27 

NH3-flux (kg NH3-N m-2 gangareal år-1) 1,31 1,86 2,40 1,84 

 

2,91 2,06 

NH3-emission (% af TAN) 8,0% 10,4% 13,8% 10,4% 

 

15,7% 11,7% 

Korrektioner 

       

Norm TAN udskillelse køer (g ko-1 dag-

1) 

188 188 188 188 

 

188 

 

Norm TAN udskillelse kvier (g kvie-1 

dag-1) 

93 93 93 93 

 

93 

 

Norm-TAN udskillelse stald (g TAN d-1) 40642 41393 40642 40642 

 

42521 

 

TAN-normaliseret NH3-emission (g NH3-

N d-1) 

3232 4315 5606 4244 

 

6683 

 

Norm-NH3-flux produktionsareal (kg 

NH3-N m-2 år-1) 

0,71 0,95 1,24 0,94 

 

1,48 1,06 

Norm-NH3-flux gangareal (kg NH3-N m-

2 år-1) 

1,16 1,54 2,01 1,52 

 

2,39 1,72 

Produktionsareal per årsko jf. 

stipladsmodellen (m2 ko-1) 

7,99 7,99 7,99 7,99 

 

7,99 

 

Gangareal per årsko jf. stipladsmodellen 

(m2 ko-1) 

5,37 5,37 5,37 5,37 

 

5,37 

 

NH3-flux i stipladsmodellen (kg NH3-N 

m-2 år-1) 

0,78 1,04 1,35 1,02   1,61 1,16 

Standardiseret NH3-emission (% af TAN) 9,1% 12,1% 15,7% 11,9%   18,7% 13,5% 
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Appendiks 4. Beregning af standard-ammoniak-fluxen og standard-ammoniakemissionen (% af TAN) ved 

anvendelse af data fra stald 5 med fast drænet gulv. 

Målinger Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 Middel 

Produktionsareal (m2) 3820 3820 3820 3820 3820 3820   

Gangareal (m2) 2640 2640 2640 2640 2640 2640   

Antal lakterende køer 458 464 506 484 495 476   

Antal goldkøer 0 0 0 0 0 0   

Antal kvier 0 0 0 0 0 0   

Samlet TAN-produktion (g TAN/dag) 103016 96293 113987 120585 132211 127137   

NH3-emission (g NH3-N/dag) 14820 5887 7142 11307 13552 18183   

NH3-flux (kg NH3-N m-2 prod.areal år-

1) 

1,42 0,56 0,68 1,08 1,29 1,74 1,13 

NH3-flux (kg NH3-N m-2 gangareal år-

1) 

2,05 0,81 0,99 1,56 1,87 2,51 1,63 

NH3-emission (% af TAN) 14,4% 6,1% 6,3% 9,4% 10,3% 14,3% 10,1% 

Korrektioner               

Norm TAN udskillelse køer (g ko-1 dag-

1) 

188 188 188 188 188 188   

Norm TAN udskillelse kvier (g kvie-1 

dag-1) 

93 93 93 93 93 93   

Norm-TAN 2017/18 86079 87207 95100 90965 93033 89462   

Normaliseret NH3-emission 12384 5332 5959 8530 9536 12795   

norm-NH3-flux produktionsareal (kg 

NH3-N m-2 år-1) 

1,18 0,51 0,57 0,82 0,91 1,22 0,87 

norm-NH3-flux gangareal (kg NH3-N m-

2 år-1) 

1,71 0,74 0,82 1,18 1,32 1,77 1,26 

Produktionsareal per årsko jf. 

stipladsmodellen (m2 ko-1) 

7,99 7,99 7,99 7,99 7,99 7,99   

Gangareal per årsko jf. stipladsmodellen 

(m2 ko-1) 

5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37   

NH3-flux i stipladsmodellen (kg NH3-N 

m-2 år-1) 

1,15 0,50 0,55 0,79 0,89 1,19 0,84 

Standardiseret NH3-emission (% af TAN) 13,4% 5,8% 6,4% 9,2% 10,3% 13,8% 9,8% 
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Appendiks 5. Beregning af standard-ammoniak-fluxen og standard-ammoniakemissionen (% af TAN) ved 

anvendelse af data fra stald 6 med fast drænet gulv. 

Målinger Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 Middel 

Produktionsareal (m2) 1695 1695 1695 1695 1695 1695 

 

Gangareal (m2) 1139 1139 1139 1139 1139 1139 

 

Antal lakterende køer 222 227 240 235 234 206 

 

Antal goldkøer 29 31 21 33 39 66 

 

Antal kvier 0 0 0 0 0 0 

 

Samlet TAN-produktion (g TAN/dag) 61719 51751 36540 45543 54212 52171 

 

NH3-emission (g NH3-N/dag) 3723 3806 5198 5051 5826 4921 

 

NH3-flux (kg NH3-N m-2 prod.areal år-

1) 

0,80 0,82 1,12 1,09 1,25 1,06 1,02 

NH3-flux (kg NH3-N m-2 gangareal år-

1) 

1,19 1,22 1,67 1,62 1,87 1,58 1,52 

NH3-emission (% af TAN) 6,0% 7,4% 14,2% 11,1% 10,7% 9,4% 9,8% 

Korrektioner 

       

Norm TAN udskillelse køer (g ko-1 dag-

1) 

188 188 188 188 188 188 

 

Norm TAN udskillelse kvier (g kvie-1 

dag-1) 

93 93 93 93 93 93 

 

Norm-TAN 2017/18 47174 48490 49054 50369 51309 51121 

 

Normaliseret NH3-emission  2846 3566 6979 5586 5514 4822 

 

norm-NH3-flux produktionsareal (kg 

NH3-N m-2 år-1) 

0,61 0,77 1,50 1,20 1,19 1,04 1,05 

norm-NH3-flux gangareal (kg NH3-N m-

2 år-1) 

0,91 1,14 2,24 1,79 1,77 1,55 1,57 

Produktionsareal per årsko jf. 

stipladsmodellen (m2 ko-1) 

7,99 7,99 7,99 7,99 7,99 7,99 

 

Gangareal per årsko jf. stipladsmodellen 

(m2 ko-1) 

5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 

 

NH3-flux i stipladsmodellen (kg NH3-N 

m-2 år-1) 

0,61 0,77 1,50 1,20 1,19 1,04 1,05 

Standardiseret NH3-emission (% af TAN) 7,1% 8,9% 17,5% 14,0% 13,8% 12,1% 12,3% 
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Appendiks 6. Beregning af standard-ammoniak-fluxen og standard-ammoniakemissionen (% af TAN) ved 

anvendelse af data fra stald 7 med fast drænet gulv. 

Emissionsmålinger Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 Middel 

Produktionsareal (m2) 

 

3343 3343 3343 3343 3343 

 

Gangareal (m2) 

 

2272 2272 2272 2272 2272 

 

Antal lakterende køer 

 

336 339 346 368 368 

 

Antal goldkøer 

 

54 55 54 39 37 

 

Antal kvier 

 

0 0 0 0 0 

 

Samlet TAN-produktion (g TAN/dag)  94818 93800 94725 103929 99280 

 

NH3-emission (g NH3-N/dag) 

 

9153 8178 12220 14022 8921 

 

NH3-flux (kg NH3-N m-2 prod.areal år-

1) 

 1,00 0,89 1,33 1,53 0,97 1,15 

NH3-flux (kg NH3-N m-2 gangareal år-

1) 

 1,47 1,31 1,96 2,25 1,43 1,69 

NH3-emission (% af TAN)   9,7% 8,7% 12,9% 13,5% 9,0% 10,8% 

Korrektioner 

       

Norm TAN udskillelse køer (g ko-1 dag-

1) 

 188 188 188 188 188 

 

Norm TAN udskillelse kvier (g kvie-1 

dag-1) 

 93 93 93 93 93 

 

Norm-TAN 2017/18 

 

75064 75814 76951 78347 77980 

 

Normaliseret NH3-emission 

 

7246 6610 9927 10571 7007 

 

norm-NH3-flux produktionsareal (kg 

NH3-N m-2 år-1) 

 0,79 0,72 1,08 1,15 0,77 0,90 

norm-NH3-flux gangareal (kg NH3-N 

m-2 år-1) 

 1,16 1,06 1,59 1,70 1,13 1,33 

Produktionsareal per årsko jf. 

stipladsmodellen (m2 ko-1) 

 7,99 7,99 7,99 7,99 7,99 

 

Gangareal per årsko jf. 

stipladsmodellen (m2 ko-1) 

 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 

 

NH3-flux i stipladsmodellen (kg NH3-N 

m-2 år-1) 

 0,78 0,71 1,07 1,14 0,76 0,89 

Standardiseret NH3-emission (% af TAN)  9,1% 8,3% 12,5% 13,3% 8,8% 10,4% 
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Appendiks 7. Beregning af standard-ammoniak-fluxen og standard-ammoniakemissionen (% af TAN) ved 

anvendelse af data fra stald 8 med fast drænet gulv. 

Emissionsmålinger Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 Middel 

Produktionsareal (m2) 3227 3227 3227 3227 3227 3227 

 

Gangareal (m2) 2175 2175 2175 2175 2175 2175 

 

Lakterende køer 171 175 178 190 185 191 

 

Goldkøer 25 33 30 20 26 23 

 

Kvier 175 175 175 140 140 175 

 

Samlet TAN-produktion (g TAN/dag) 48012 45947 44464 46256 42363 47983 

 

NH3-emission (g NH3-N/dag) 5528 2588 5549 5996 8277 7311 

 

NH3-flux (kg NH3-N m-2 prod.areal år-

1) 

0,63 0,29 0,63 0,68 0,94 0,83 0,66 

NH3-flux (kg NH3-N m-2 gangareal 

år-1) 

0,93 0,43 0,93 1,01 1,39 1,23 0,99 

NH3-emission (% af TAN) 11,5% 5,6% 12,3% 13,0% 19,5% 15,2% 12,9% 

Korrektioner 

       

Norm TAN udskillelse køer (g ko-1 

dag-1) 

188 188 188 188 188 188 

 

Norm TAN udskillelse kvier (g kvie-1 

dag-1) 

93 93 93 93 93 93 

 

Norm-TAN 2017/18 53043 55298 55298 52433 52621 56426 

 

Normaliseret NH3-emission 6107 3115 6787 6796 10281 8598 

 

norm-NH3-flux produktionsareal (kg 

NH3-N m-2 år-1) 

0,69 0,35 0,77 0,77 1,16 0,97 0,79 

norm-NH3-flux gangareal (kg NH3-N 

m-2 år-1) 

1,02 0,52 1,14 1,14 1,73 1,44 1,17 

Produktionsareal per årsko jf. 

stipladsmodellen (m2 ko-1) 

7,99 7,99 7,99 7,99 7,99 7,99 

 

Gangareal per årsko jf. 

stipladsmodellen (m2 ko-1) 

5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 

 

NH3-flux i stipladsmodellen (kg NH3-N 

m-2 år-1) 

0,69 0,35 0,77 0,77 1,16 0,97 0,78 

Standardiseret NH3-emission (% af 

TAN) 

8,0% 4,1% 8,9% 8,9% 13,5% 11,3% 9,1% 
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