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Til Departementet 

Levering på bestillingen: ”Emissionsfaktorer for ammoniak og lugt for 
orner på ornestationer (”KS-orner”)”. 

 
Departementet har i en bestilling dateret d. 22. august 2018 bedt DCA – Nationalt 
Center for Fødevarer og Jordbrug – om at fastsætte emissionsfaktorer for ammoniak 
og lugt for orner på ornestationer (”KS-orner”) til opdatering af husdyrgodkendelses-
bekendtgørelsens bilag 3, tabel 1 og 6.  
 
Nedenfor følger besvarelsen, der er udarbejdet af Seniorrådgiverne Peter Kai og Mi-
chael Jørgen Hansen fra Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet. Fagfælle-
bedømmelse af besvarelsen er foretaget af Lektor Anders Feilberg 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” (ny opgave tilknyttet 
indsatsområdet ”Næringsstofkredsløb og husdyrgødning” i Ydelsesaftale Husdyrpro-
duktion). 
 
 
Venlig hilsen 
Klaus Horsted 
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Arealrelaterede emissionsfaktorer for ammoniak og lugt for orner på 
ornestationer (”KS-orner”) 

Forfattere: Seniorrådgiver Peter Kai og seniorrådgiver Michael J. Hansen, Institut for 
Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet 

Review: Lektor Anders Feilberg, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet 

 

Nærværende notat tjener til besvarelse af en opgave stillet af FMVM den 22-09-2018 og 
omhandler udarbejdelse af arealrelaterede ammoniak- og lugtemissionsfaktorer for avlsorner 
opstaldet på ornestationer med henblik på produktion af sæd til kunstig sædoverførsel. 

Baggrunden for notatet er vedtagelsen og indførelsen af bekendtgørelse om godkendelse og 
tilladelse m.v. af husdyrbrug (BEK nr. 916 af 23/06/2017) med senere ændringer 
(husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen), og som i modsætning til tidligere lovgivning bevirker, at 
miljøgodkendelse af husdyrbrug blandt andet baseres på beregnede ammoniak- og 
lugtemissioner baseret på arealrelaterede emissionsfaktorer. Ifølge tidligere regler blev ammoniak- 
og lugtemissioner beregnet på grundlag af dyrespecifikke emissionsfaktorer. Grundet omfanget og 
størrelsen af ornestationer har der hidtil ikke eksisteret selvstændige ammoniak- og 
lugtemissionsfaktorer eller husdyrgødningsnormer for avlsorner. I stedet har det været praksis, at 
beregne ammoniak- og lugtemissionerne fra ornestationer ved anvendelse af ammoniak- og 
lugtemissionsfaktorer for sammenlignelige staldsystemer til drægtige søer.  

Beregning af ammoniak- og lugtemissioner fra staldanlæg til avlsorner baseret på arealrelaterede 
ammoniak- og lugtemissionsfaktorer til drægtige søer udfordres imidlertid af, at belægningsgraden 
i stier til avlsorner er markant lavere end i stier til drægtige søer. Mens de dimensionsgivende 
produktionsarealer for individuelt opstaldede drægtige søer og drægtige søer i løsdrift er beregnet 
til henholdsvis 1,25 og 1,75 m2 per so (Kai og Adamsen, 2017), opstaldes kønsmodne avlsorner i 
stier med et mindsteareal på 6 m2 per orne jf. bekendtgørelse om beskyttelse af svin (BEK nr. 17 af 
07/01/2016) §24 stk. 2.  

 

Kort beskrivelse af indretning af ornestationer 

Som grundlag for udarbejdelse af nærværende notat har forfatterne besøgt to ornestationer; 
henholdsvis én tilhørende Ornestation Mors og én tilhørende Hatting KS.  

De eksisterende stipladser til avlsorner på begge ornestationer er udelukkende indrettet i stier med 
fast gulv i hele stiarealet. Stierne er opdelt i et lejeareal og et gødeareal (figur 1). Lejearealet strøs 
med halm, og gødearealet er udført med afløb for kontinuerlig dræning af afsat urin. Den faste 
gødning fjernes dagligt, idet den skubbes/skrabes til en skakt med underliggende gødningskanal 
med et mekanisk udmugningssystem, som transporterer gødningen ud af stalden til en 
møddingsplads eller til en fortank for overpumpning til gylletank. Gødningen kan således lagres 
som såkaldt fast staldgødning på befæstet møddingsplads, eller den kan opblandes med ajlen fra 
stalden og overpumpes til en gyllebeholder.  

Stierne til avlsorner på ornestationerne havde et areal der varierede mellem 6,0 og 7,5 m2.  



DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug  Den 28. september 2018 
 

2 
 

Ornestationernes isolationsstalde var indrettet i forskellige typer af ældre stalde med både fast gulv 
og delvist fast gulv (50-60% fast gulv). Husdyrgødningen håndteres i stald og lager som gylle eller 
fast staldgødning. Stierne i isolationsstaldene varierede mellem 5,1 og 12,6 m2 per sti. Ornerne var 
opstaldet enkeltvis i isolationsstaldene. 

  
Figur 1. Ornesti med opdelt leje- og gødeareal. Stien er med fast gulv i hele stiarealet. Gødearealet er indrettet med afløb for 
løbende dræn af afsat urin. Den faste gødning fjernes dagligt ved skrabning til en skakt med underliggende gødningskanal, som 
transporterer gødningen ud af stalden til møddingsplads eller fortank for overpumpning til gyllebeholder. 

Der er ikke fundet videnskabelige rapporter, der hvori niveauerne af emissioner af hverken 
ammoniak eller lugt fra ornestalde i Danmark eller udlandet fastlægges. I Holland er der fastsat en 
officiel ammoniakemission på 5,5 kg NH3 per år per stiplads og 18,7 OU per sekund per dyr for 
orner med en alder over 7 måneder opstaldet i stier kategoriseret som ”andre staldsystemer” som 
formodes at være en udefineret sti uden emissionsbegrænsende teknologi (www.infomil.nl, besøgt 
28-09-2018). Til sammenligning er ammoniakemissionsfaktoren for løbe-/drægtighedsstalde, 
”andre staldsystemer”: 4,2 kg NH3 per år per stiplads ved både individuel opstaldning og 
gruppeopstaldning. Det er uvist i hvilket omfang, der ligger målinger bag de hollandske 
emissionsfaktorer.  Forskellen i tallene indikerer dog, at man i Holland anser orner for at udlede 
mere ammoniak end drægtige søer per stiplads.  

I den seneste udgivne BAT-referencedokument fra 2017 (Santonja et al., 2017) fremgår det, at i 
England benyttes en ammoniakemissionsværdi på 5,68 kg NH3 per år per orne opstaldet i stier 
med fast gulv og strøelse (se s. 186 table 3.54). Det er dog uklart, om der er tale om dybstrøelse 
eller blot et strøet leje. Tilsvarende er emissionsværdien for drægtige søer fastsat til 4,47 kg NH3 per 
år per so i stier med strøelse. Forskellen i emissionsværdierne indikerer, at man ligesom i Holland 
forventer, at orner udleder mere ammoniak end drægtige søer per stiplads.  

 

Forslag til arealrelaterede emissionsfaktorer 

Tallene fra Holland og England kan ikke umiddelbart overføres til danske forhold, da både 
opstaldningspraksis og fodring er anderledes og generelt forventes der en lavere emissions fra 
danske staldsystemer. I mangel af egentlige måleværdier foreslår vi, at der fastsættes en 
arealrelateret ammoniakemissionsfaktor for ornestalde baseret på en antagelse om, at 
ammoniakemissionen fra ornestalde kan sidestilles med løbe-/drægtighedsstalde, individuel 
opstaldning, fast gulv, der er forbundet med en ammoniakemission fra stalden på 2,62 kg NH3-N 
per årsso (tabel 1). På grund af manglende konkret viden om ammoniakemissioner fra ornestalde, 
vælger vi at benytte den højeste emissionsfaktor, der findes for løbe-/drægtighedsstalde. Denne 

http://www.infomil.nl/
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emission fordeles på minimumsarealkravet til kønsmodne orner på 6 m2 per orne. Dette areal 
identisk med definitionen på et standardproduktionsareal i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. 
Dette giver således: 

2,62 kg NH3-N år-1 årsdyr-1 / 6 m2 = 0,44 kg NH3-N år-1 m-2 produktionsareal. 

Da der ikke findes måleværdier for forskellige stityper, foreslår vi, at denne værdi repræsenterer 
alle typer af stier til orner.  

Vi foreslår, at den arealrelaterede lugtemissionsfaktor fastsættelse tilsvarende. Dvs. 
lugtemissionsfaktorerne jf. den tidligere husdyrgodkendelsesbekendtgørelse, hhv. 60 LE s-1 1000 kg-

1 og 16 OUE s-1 dyr-1 benyttes som grundlag sammen med det lovmæssige arealkrav på 6 m2 per 
orne. 

De arealrelaterede lugtemissionsfaktorer jf. henholdsvis FMK-vejledningen, og Miljøstyrelsens 
lugtmodel bliver således: 

60 LE s-1 1000 kg-1 · 0,250 ton / 6 m2 = 2,5 LE s-1 m-2 

hhv. 16 OUE s-1 dyr-1 / 6 m2 = 2,67 ≈ 2,7 OUE s-1 m-2. 

 

Tabel 1. Normer for husdyrgødning 2018/19 i uddrag (Lund, 2018). 

 

 

Ungorner i isolationsstalde 

I ovenstående beregningsgrundlag er der taget udgangspunkt i kønsmodne orner, som ifølge 
loven skal have et minimumsareal på 6 m2 per dyr. Ornestationerne benytter isolationsstalde, hvor 
ungorner indsættes i karantæne, inden de flyttes over i den egentlige ornestald, når karantænen er 
slut efter ca. 6 uger, og når de er kønsmodne. I isolationsstaldene er det i princippet tilladt at 
opstalde ungornerne ved 1,00 m2 per svin, hvilket er arealkravet fra 110 kg og til kønsmodenhed jf. 
bekendtgørelse om beskyttelse af svin. Så høj en belægningsgrad vil dog ikke forekomme i praksis 
i isolationsstalde. I de tre isolationsstalde, der blev besøgt i forbindelse med løsning af nærværende 
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opgave, var minimumsarealet 5.1 m2. Såfremt ovenstående emissionsfaktorer benyttes til avlsorner 
generelt, kan der være et incitament til at reducere stiarealet til et fagligt forsvarligt niveau, som 
dog vil være væsentligt mere end nævnte 1 m2 per dyr. Det vurderes, at man næppe vil opstalde 
ungornerne i stier med et areal under 3-4 m2 per dyr. Det anbefales derfor, at der i tilknytning til 
ammoniak- og lugtemissionsfaktorerne for avlsorner i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 
3 indarbejdes en passus, om at der kræves et minimumsareal på 3,00 m2 per orne i isolationsstalde 
frem til kønsmodenhed for at ovennævnte ammoniak- og lugtemissionsfaktorer er gældende.  

 

Vurdering af usikkerhed 

Det skal understreges, at overnævnte beregnede arealrelaterede ammoniak- og 
lugtemissionsfaktorer for ornestalde er behæftet med en relativ stor usikkerhed (minimum ±50%), 
da tallene for både ammoniak og lugt er baseret på fodring og emissionsfaktorer for drægtige 
søer, som både opstaldes og fodres anderledes end orner. Desuden er der stor variation i 
isolationsstaldenes udformning, og dette vil ligeledes bidrage til usikkerheden for 
emissionsfaktoren. Det vurderes imidlertid, at dette er bedste bud, så længe der ikke forefindes 
reelle emissionsmålinger for denne husdyrart. 
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