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Levering på bestillingen ”Oversigtskema over sideeffekter på klima ved ammoniaktiltag” 

 
Landbrugsstyrelsen har i en bestilling sendt d. 26. juni 2020 bedt DCA – Nationalt Center for Fø-
devarer og Jordbrug – om at udarbejde et oversigtsskema over sideeffekter på klima ved ud-
valgte ammoniak-virkemidler. Opgaven ligger i forlængelse af DCAs leverancer: 

• Kvalitetssikring af forudsætninger for effektberegninger og sideeffekter af udredninger 
af ammoniakreducerende virkemidler i forbindelse med NEC-udvalgsarbejdet – Stald 
og Lager (link),  

• Udredning af mulighed for implementering af krav om reduceret råprotein i slagtesvin- 
og malkekvægfoder i forbindelse med NEC-udvalgsarbejdet. Beregning af ammoniak-
reduktionseffekt samt udredning af sideeffekter. Del vedr. kvægfoder (link) 

• Udredning af mulighed for implementering af krav om reduceret råprotein i slagtesvin- 
og malkekvægfoder i forbindelse med NEC-udvalgsarbejdet. Beregning af ammoniak-
reduktionseffekt samt udredning af sideeffekter. Besvarelse vedr. slagtesvinefoder (link). 

• Redegørelse for sideeffekter af ammoniakreducerende virkemidler i forbindelse med 
NEC-udvalgsarbejdet – Udbringning (link) 

 
Besvarelsen i form af vedlagte notat er udarbejdet af seniorrådgiver Tavs Nyord og seniorforsker 
Anders Peter Adamsen fra Institut for Ingeniørvidenskab ved Aarhus Universitet. I besvarelsen er 
det angivet for hvert virkemiddel, hvem der er forfatter og hvem der er fagfællebedømmer.  
 
Landbrugsstyrelsen har kommenteret på et udkast til denne rapport. Kommentararket kan findes 
via dette LINK. 
 
Som en del af denne opgave er der indsamlet og behandlet nye data, og notatet præsenterer 
resultater, som ikke ved notatets udgivelse har været i eksternt peer review eller er publiseret an-
dre steder. Ved en evt. senere publisering i tidsskrifter med eksternt peer review vil der derfor 
kunne forekomme ændringer. 

 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening 
mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet” under ID 6.06 i ”Ydelsesaftale Hus-
dyrproduktion 2020-2023”.  
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https://pure.au.dk/ws/files/187610701/Sideeffekter_ved_krav_om_forsuring_af_gylle_i_DK_f_begr_nsning_af_ammoniakemission_13052020.pdf
https://bit.ly/3aYsRPq
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Oversigtsskema over sideeffekter på klima 
ved ammoniaktiltag 

Af Tavs Nyord og Anders Peter Adamsen, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet 

Fagfællebedømt af Tavs Nyord og Anders Peter Adamsen fra Institut for Ingeniørvidenskab. I besvarelsen er 
det for hvert af virkemidlerne angivet hvem der er forfatter og hvem der er fagfællebedømmer. 

Baggrund 
Landbrugsstyrelsen har i en bestilling bedes AU udarbejde et oversigtsskema, hvori det angives, 
hvorvidt hvert af nedenstående virkemidler samlet set har hhv. positiv, negativ eller neutral klima-
effekt.  

• Hyppig udmugning hos mink
• Hyppig udmugning hos høns
• Reduceret råprotein hos malkekvæg
• Reduceret råprotein hos slagtesvin
• Teltoverdækning af gyllebeholdere
• Skærpet udnyttelsesprocent og
• Øget brug af teknologi i forbindelse med udbringning.

Bestillingen er en opfølgning på leverancerne: 
• Kvalitetssikring af forudsætninger for effektberegninger og sideeffekter af udredninger af

ammoniakreducerende virkemidler i forbindelse med NEC-udvalgsarbejdet – Stald og La-
ger,

• Udredning af mulighed for implementering af krav om reduceret råprotein i slagtesvin- og
malkekvægfoder i forbindelse med NEC-udvalgsarbejdet. Beregning af ammoniakredukti-
onseffekt samt udredning af sideeffekter, og

• Udredning af mulighed for implementering af krav om reduceret råprotein i slagtesvin- og
malkekvægfoder i forbindelse med NEC-udvalgsarbejdet. Beregning af ammoniakredukti-
onseffekt samt udredning af sideeffekter. Besvarelse vedr. slagtesvinefoder.

• Redegørelse for sideeffekter af ammoniakreducerende virkemidler i forbindelse med NEC-
udvalgsarbejdet – Udbringning

Besvarelse 

Nedenfor er udarbejdet et oversigtsskema med klimaeffekter for virkemidlerne.  
Skemaet skal efter hensigten indgå i Bilag 1 til NEC raporten, hvori miljøeffekter, herunder 
sideeffekter, af mulige tiltag for reduktion af ammoniak fordampning fra dansk landbrug beskrives. 
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Det skal understreges at angivelsen af sideefekter af de foreslåede ammoniak-virkemidler er gjort 
med efter en skala med relativt ”grove kategorier”:  

++ særdeles god effekt 
+  god effekt 
0  effekten er neutral 
-  negativ effekt (altså større udledning af f.eks. metan, som følge af 

implementering af virkemidlet)  

Det skal understreges at usikkerhederne for estimaterne af sideeffekter er meget store, således at 
de i nogen tilfælde vil kunne være negative såvel som positive. 

 

Generelle bemærkninger 

Reduktionseffekterne for ammoniak (NH3) stammer fra Bilag 1, Baggrundsnotater – stald, lager og 
arealer, dateret 16. juni 2020, til NEC rapporten. Reduktionseffekter for ammoniak for hyppig ud-
mugning for høns er midlertidig optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste, da dokumentationen er 
utilstrækkeligt. For fast overdækning af gyllebeholdere (teltoverdækning) er 50% effekt på ammo-
niakudledning usikkert og baseret på et skøn. 
 
Den væsentligste effekt af virkemidlet ses for lattergas (N2O), hvor den positive effekt skyldes min-
dre indirekte N2O produktion, hvilket henviser til den mindre udledning af N2O på grund af mindre 
udledning af NH3 fra stald og lager, hvorved der afsættes mindre kvælstof på landjorden. Når 
denne kvælstof omdannes fra ammoniak til nitrat vil der udledes N2O. Når det samlede tab af NH3 

reduceres, som det er tilfældet for alle 8 virkemidler, da vil det også resultere i mindre indirekte 
N2O-udledning. I nogle tilfælde vil den mindre NH3-udledning medføre, at der forefindes mere N i 
gødningen, hvilket vil kunne give et højere direkte N2O-udledning senere i kæden. Man regner i 
mangel af bedre data med IPCC’s trin-1 værdier som anvendt i de nationale opgørelse. 
 
Vurderinger af klimagasser har taget baggrund i værdier den enkelte dyr, staldtype og den an-
vendte teknologi i modsætning til klimavirkemiddeltabellen som for kvæg og svin er baseret på så-
kaldte standardgylle.   
 
For udledning af lattergas (N2O) er der højere udledning for fast gødning og dybstrøelse. For eksem-
pelvis fjerkræ vil der være positiv effekt på både ammoniak og lattergas ved at gå fra fast gødning 
og dybstrøelse til gylle. Da der ofte er investeret i gødningshuse, vil anvendelse af gylle være for-
bundet med en omkostning. Det er ikke medtaget som virkemiddel, men det burde måske vurderes 
en ekstra gang. 



Virkemiddel NH3- 
effekt 

Enhed Reference-
situation 

LU-
LU
CF 

CH4 N2O CO2 
(energi-
forbrug) 

Total Bemærkninger Forfatter Fagfælle- 
bedømmer 

Hyppig udmugning 
hos mink, 2 
gange/uge 

27% per dyr Udmugning 
1 gang/uge 

0 0 0 0 0 Mindre indirekte N2O fra lager og marker pga. 
mindre NH3-udledning. 
Mere TAN i gødningen betyder at den direkte 
udledning af N2O under lagring og udbring-
ning forøges.  
Det antages at ekstra energiforbrug til hyppig 
udmugning er ubetydelig. 

Anders 
Peter 
Adamsen 

Tavs 
Nyord 

Hyppig udmugning 
hos æglæggende 
høns, berigede 
bure, 3 gange/uge 

66% per dyr Udmugning 
1 gang/uge 

0 0 0 0 0 Mindre indirekte N2O fra lager og marker pga. 
mindre NH3-udledning. 
Mere TAN i gødningen betyder at den direkte 
udledning af N2O under lagring og udbring-
ning forøges. 
Det antages at ekstra energiforbrug til hyppig 
udmugning er ubetydelig. 

Anders 
Peter 
Adamsen 

Tavs 
Nyord 

Hyppig udmugning 
hos æglæggende 
høns som ikke hol-
des i bure, 3 
gange/uge 

36% per dyr Udmugning 
1 gang/uge 

0 0 0 0 0 Mindre indirekte N2O fra lager og marker pga. 
mindre NH3-udledning. 
Mere TAN i gødningen betyder at den direkte 
udledning af N2O under lagring og udbring-
ning forøges. 
Det antages at ekstra energiforbrug til hyppig 
udmugning er ubetydelig.. 

Anders 
Peter 
Adamsen 

Tavs 
Nyord 

Reduceret råpro-
tein hos malkekvæg 

9% per dyr Standard-
protein- 
niveau 

0 0 + 0 + Mindre indirekte N2O fra stald, lager og mar-
ker pga. mindre NH3-udledning.
Mindre direkte udledning af N2O fra stalde,
lagre og marker pga. lavere indhold af N i
gødning.
Det antages at tildeling af kulstof er uændret
mellem de to proteinniveauer, hvorfor der
ikke forventes ændring i CH4-udledning.

Anders 
Peter 
Adamsen 

Tavs 
Nyord 
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Reduceret råpro-
tein hos slagtesvin  

10% per dyr Standard-
protein- 
niveau 

0 0 

 

 

+ 0 + Mindre indirekte N2O fra stald, lager og mar-
ker pga. mindre NH3-udledning. 
Mindre direkte udledning af N2O fra stalde, 
lagre og marker pga. lavere indhold af N i 
gødning. 
Det antages at tildeling af kulstof er uændret 
mellem de to proteinniveauer, hvorfor der 
ikke forventes ændring i CH4-udledning. 

Anders 
Peter 
Adamsen 

Tavs 
Nyord 

Teltoverdækning af 
gyllebeholdere 

50% m3 
gylle 

Tæt over-
dækning 

0 0 + + ++ Mindre indirekte N2O fra marker, da lavere 
NH3-udledning fra lager. 
Mindre energiforbrug ved udbringning, da 
gyllebeholderen ikke opsamler regnvand. 
CH4-udledning er vanskelig at bedømme, idet 
en højere temperatur i gylle vil forøge CH4-
produktion; omvendt vil en højere CH4-kon-
centrationen kunne forøge CH4-oxidation i fly-
delaget. 

Anders 
Peter 
Adamsen 

Tavs 
Nyord 

Skærpet udnyttel-
sesprocent 

314 ton 
NH3 

Udnyttelses-
krav fra 
2019-2020 
gødskningså-
ret. 

0 0 + 0 + Mindre indirekte N2O fra marker, hvilket dog 
kan opvejes af øget energiforbrug, i fald land-
mænd anvender nedfældning/forsuring i øget 
omfang for at hæve udnyttelsesgraden af 
kvælstoffet.  

Tavs  
Nyord 

Ander  
Peter  
Adamsen 

Øget brug af tekno-
logi i forbindelse 
med udbringning. 

25% m3 
gylle 

Slæbeslan-
geudbring-
ning af ube-
handlet gylle 

0 0 +/- - - Den lavere NH3 fordampning medføre poten-
tielt mindre indirekte N2O fra landbrugsjor-
den, derfor +. Modsat øges potentielt N2O ud-
ledning som følge af nedfældning, da potenti-
alet for N2O produktion stiger i iltfattige zoner 
i jorden. Det vurderes dog at på de sandede 
danske jorde er risikoen lav, hvorfor man mu-
ligvis kan opfatte effekten som neutral. Øget 
energiforbrug hidrøres til øget trækkraftbe-
hov behov ved nedfældning og energiforbrug 
til produktion og distribution af syre, samt 
ekstra kalkningsbehov. 

Tavs  
Nyord 

Ander  
Peter  
Adamsen 
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