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Vedr. bestillingen: ”Faglig vurdering af notat vedr. Forslag til justering af 
lugtemissionsfaktorer (LE) fra søer fra SEGES dateret 26.02.2018”. 

 
Departementet har i en bestilling fremsendt via Forskningsbanken d. 1. maj 2018 
bedt DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug – om at foretage en ”Faglig 
vurdering og kvalitetssikring af SEGES notat vedr. justering af lugtemissionsfakto-
rer fra søer”. Nedenfor følger denne vurdering, der er udarbejdet af seniorrådgiver 
Peter Kai fra Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet. Faglig korrekturlæs-
ning af besvarelsen er foretaget af seniorrådgiver Tavs Nyord fra samme institut. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale mellem Miljø- og Fødevaremini-
steriet og Aarhus Universitet om forskningsbaseret myndighedsbetjening af Miljø- og 
Fødevareministeriet med underliggende styrelser 2018-2021” (opgaven er tilknyttet 
Ydelsesaftalen for Husdyrproduktion, men er ikke angivet i arbejdsprogrammet). 
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Klaus Horsted 
 
 



DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug  den 2. maj 2018 
 

Faglig vurdering af notat om ”konverteringsfejl vedr. LE lugtemission fra søer” udarbejdet af Per Tybirk 

og Bent Ib Hansen, SEGES, Landbrug & Fødevarer den 26-02-2018. 

 

Udarbejdet af seniorrådgiver Peter Kai, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet. 

Faglig korrektur: seniorrådgiver Tavs Nyord, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet. 

 

 

 

DCA har den 1. maj 2018 modtaget notatet ”konverteringsfejl vedr. LE lugtemission fra søer” udarbejdet af 

Per Tybirk og Bent Ib Hansen, SEGES, Landbrug & Fødevarer og dateret 26-02-2018 til faglig kommentering.  

Baggrunden for notatet er, at Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet har udarbejdet det faglige 

grundlag for en konvertering af de tidligere ammoniak- og lugtemissionsfaktorer for husdyrproduktion til 

nye arealrelaterede emissionsfaktorer, der benyttes ved ansøgning af miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 

1. august 2017 jf. Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Bekendtgørelse nr. 910 

af 23.06.2017 med senere ændringer). Grundlaget herfor er dokumenteret i to tekniske rapporter 

(Adamsen et al., 2016 samt Kai og Adamsen, 2017).  

Efter implementeringen af den nye husdyrgodkendelseslov har det dog vist sig, at konverteringen af 

lugtemissionsfaktorerne utilsigtet har medført en skærpelse af afstandskravet for så vidt angår de LE 

baserede lugtemissions-værdier jf. FMK-lugtvejledningen (Frandsen, 2002). Årsagen hertil er, at der i Kai og 

Adamsen (2017) er benyttet identisk dyrevægt som grundlag for konverteringen af både OUE og LE 

baserede lugtemissionsværdier. I det tidligere gældende IT-ansøgningssystem til miljøgodkendelse af 

husdyrproduktionsanlæg, var der imidlertid foretaget en omregning fra lugtemission per 1000 kg dyr til 

lugtemission per dyr, og i den forbindelse var der benyttet forskellige dyrevægte som grundlag for 

omregningen af hhv. OUE og LE emissionsværdier. Dette forhold belyses korrekt i SEGES’ notat. 

Da det har været hensigten, at konverteringen af de tidligere vægtrelaterede lugtemissionsværdier til 

arealrelaterede lugtemissionsværdier så vidt muligt skulle foretages uden ændring i afstandskravet mellem 

husdyrproduktion og omgivende zoner (naboer), må de beregnede arealrelaterede lugtemissionsværdier 

som fremgår af SEGES’ notat, betragtes som korrekte, når det tages i betragtning, at det oprindelige 

beregningsgrundlag var baseret på forskellige dyrevægte og ikke identiske dyrevægte, som anvendt i Kai og 

Adamsen (2017). Lugtemissionsværdierne, der er vist i tabel 1 (yderst til højre, grønne tal), er beregnet i 

overensstemmelse med kriteriet om uændret afstandskrav. På den baggrund foreslås 

husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen revideret i overensstemmelse hermed. 

 

 

 

 

 



Tabel 1. Lugtemissionsværdier for søer i tidligere og gældende husdyrregulering samt forslag til reviderede 

værdier jf. SEGES notat. 

Tidspunkt Før august 2017 BEK nr. 916 af 

23/06/20171 

Nyt forslag efter 
genberegning 

Lugtenhed OUE/s/dyr LE/s/dyr OUE/s/m2 LE/s/m2 OUE/s/m2 LE/s/m2 

Farestalde, delvis fast gulv 72 13,2 16 3,9 16 2,9 

Farestalde, fuldspaltegulv 100 13,2 22 3,9 22 2,9 

Søer, golde og drægtige, 

individuel opstaldning 

16 13,2 12 11 12 9,9 

Søer, golde og drægtige, 

løsgående 

16 13,2 7,1 6,6 7,1 5,9 

1baseret på Kai og Adamsen (2017) 

Som eksempel er vist konverteringen fra dyrerelaterede til arealrelaterede lugtemissionsværdier for 

farestalde, delvis fast gulv: 

13,2 𝐿𝐸/𝑠/𝑑𝑦𝑟
72 𝑂𝑈𝐸/𝑠/𝑑𝑦𝑟

 · 16 𝑂𝑈𝐸/𝑠/𝑚2 = 2,9 𝐿𝐸/𝑠/𝑚2. 

 

De øvrige staldkategorier til søer er konverteret analogt. 
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