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Baggrund  

Miljøministeriet har i en bestilling til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ønsket en vurdering 

af, hvorvidt der er grundlag for at ændre ammoniakemissionsfaktorerne for bindestalde til køer, der er listet 

i bilag 3 til Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (BEK nr 2256 af 29/12/2020).  

I bestillingen er det angivet at AU har oplyst, at ammoniakfordampningskoefficienten for bindestalde æn-

dres i normtalsystemet som følge af ny viden. I seneste udgave af kapitel 8 om tab fra stalde i DCA-rapport 

”Normtal for husdyrgødning”, (Kai, 2021), fremgår det, at fordampningskoefficienten for bindestalde med 

grebning reduceres fra 0,10 til 0,06 kg NH3-N per kg TAN ab dyr svarende til bindestalde med ristegulv. 

Miljøministeriet har derfor ønsket en vurdering af, om ammoniakemissionsfaktorerne i husdyrgodkendelses-

bekendtgørelsen tilsvarende bør justeres. 

Besvarelse 

Bindestalde er ældre, isolerede og mekanisk ventilerede staldbygninger, hvor dyrene er fikserede i båse, 

bortset fra perioder, hvor de fx er på græs. Fæces og urin afsættes i en smal grebning eller et smalt ristegulv 

bag dyrene. Som følge af, at dyrene er fikserede med bindsel i en bås, er overfladearealet af gødning per 

dyr i stalden relativt lille sammenlignet med løsdriftsstalde, hvor dyrene har et betragteligt større rådigheds-

areal, hvorfor gødningsarealet per dyr er tilsvarende større.  

Siden Laursen (1994) har der været beregnet separate gødningsnormer for bindestalde med grebning 

(gødningskategori: staldgødning og ajle) og bindestalde med ristegulv (gødningskategori: gylle), idet am-

moniaktabet dog frem til normtal 2000/2001 for begge systemer er beregnet som 3% af total-N ab dyr 

(Laursen, 1994; Poulsen et al., 1997). I normtal 2000/2001 (Poulsen et al. (2001) blev fordampningskoeffi-

cienten for bindestalde med grebning ændret fra 3% til 5% af total-N ab dyr. Det er usikkert på hvilket 

grundlag, at differentieringen er sket. Fra 2008/2009 blev grundlaget for beregning af ammoniaktabet i 

stalde ændret fra total-N til urin-N baserede ammoniakfordampningskoefficienter, så fordampningskoeffi-

cienterne for bindestalde med grebning og bindestalde med ristegulv blev omregnet til henholdsvis 10% 

og 6% af urin-N ab dyr. Differentieringen i ammoniaktabet mellem grebning og ristegulv har været gæl-

dende i alle årene frem til og med gødningsåret 2020/2021.  

I forbindelse med udarbejdelsen af ”kapitel 8 – tab fra stalde” i normtal for husdyrgødning 2020/2021 (Kai, 

2021) blev det fra gødningsåret 2021/2022 besluttet at sidestille ammoniakfordampningskoefficienterne 

for bindestalde med henholdsvis grebning og ristegulv ved nedjustering af ammoniakfordampningskoeffi-

cienten for bindestalde med grebning fra 10% til 6% af urin-N ab dyr. 
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Baggrunden for igen at benytte ens fordampningskoefficienter for de to typer af bindestalde skyldes, at der 

i forbindelse med opdatering af kapitel 8 – tab fra stalde (Kai, 2021) blev gennemført et nyt litteraturstudium, 

og resultatet af dette understøtter ikke en differentiering i ammoniakfordampningen mellem grebning og 

ristegulv. Der er dog kun fundet yderst begrænset litteratur, der behandler ammoniakemission fra binde-

stalde, og kun ét studium, Amon et al. (2001), sammenlignede ammoniakemissionen fra en bindestald med 

enten grebning eller ristegulv. Ved dette forsøg blev der observeret en ammoniakemission på 5,8 og 5,7 g 

NH3/d per 500 kg dyr fra bindestalde med grebning henholdsvis ristegulv. Forskellen var ikke signifikant. 

Ved et metastudie identificerede Poteko et al. (2019) syv studier, der involverede bindestalde, og bereg-

nede på baggrund heraf en medianværdi for ammoniakfordampningen på 5,7 g NH3-N/dag per 500 kg 

dyr svarende til 2,7 kg NH3-N/årsko ved en skønnet gennemsnitsvægt på 650 kg/ko. Poteko et al. (2019) 

viste også, at ammoniakemissionen fra bindestalde kun udgjorde ca. en fjerdedel af emissionen fra senge-

båsestalde, der i gennemsnit udledte 24,1 g NH3-N/dag per 500 kg dyr (n=29), hvilket svarer til ca. 11,4 kg 

NH3-N/årsko ved en skønnet gennemsnitsvægt på 650 kg. Dette indikerer, at en fordampningskoefficient 

på 0,10 kg NH3-N per kg urin-N ab dyr overestimerer ammoniaktabet fra bindestalde med grebning, når 

man sammenligner med fordampningskoefficienten for sengebåsestalde med spaltegulv, som er 0,135 kg 

NH3-N per kg urin-N ab dyr svarende til ca. 9,8 kg NH3-N/årsko (Normtal for husdyrgødning 2020-21). 

Det yderst begrænsede datamateriale (1 komparativt studie) giver ikke grund til at antage, at grebning og 

ristegulv adskiller sig fra hinanden emissionsmæssigt, hvorfor fordampningskoefficienterne, der anvendes 

til beregning af ammoniaktab fra alle bindestalde i regi af normtal for husdyrgødning ensrettes og fastsæt-

tes til 0,06 kg NH3-N per kg urin-N ab dyr, der hidtil har været benyttet for bindestalde med riste. Det skøn-

nede NH3-tab i danske bindestalde er tilsyneladende højere end fundet i andre lande (Poteko et al., 2019), 

men i mangel af specifikke danske måleværdier vurderes det, at der ikke er grundlag for ændre fordamp-

ningskoefficienten. 

Konsekvenser for ammoniakemissionsfaktorer i Husdyrgodkendelsesbekendtgø-

relsens bilag 3 

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 angiver ammoniakemissionsfaktorer for relevante dyreka-

tegorier og staldtyper. Emissionsfaktorerne er baseret på Kai og Adamsen (2017), som omregnede ammo-

niakemission per dyr til per m2 per år. For så vidt angår bindestalde er ammoniakemissionsfaktorerne opdelt 

i henholdsvis en dyrekategori omfattende en fælles værdi for malkekøer af tung race og Jersey samt en 

dyrekategori med øvrige kategorier af kvæg i bindestalde (kvier, stude og slagtekalve over 6 måneder, 

samt ammekøer (alle vægtkategorier). Der er envidere angivet værdier for bindestalde med henholdsvis 

grebning og riste. Ved nedjustering af ammoniakemissionen for bindestalde med grebning ensrettes den 

med bindestalde med riste, hvorfor man kan vælge blot at ændre værdierne som angivet i nedenstående 

Tabel 1. Alternativt kunne man overveje udelukkende at kategorisere staldtypen som ”bindestalde” under 
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et for hver dyregruppe, når der anvendes samme ammoniakemissionsfaktor både både grebning og riste 

(Tabel 2). 

Tabel 1. Gældende ammoniakemissionsfaktorer i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 samt forslag til nye værdier for 
bindestalde med grebning. 

Dyrekategori/staldtype Gældende ammoniakemissionsfak-

torer jf. BEK nr 2256 af 29/12/2020 

(kg NH3-N/år per m2 produktions-

areal) 

Forslag til nye ammoniakemissions-

faktorer ved ensretning af ammoni-

akemissionen fra bindestalde (kg 

NH3-N/år per m2 produktionsareal) 

Malkekøer. Bindestald med greb-

ning 

1,99 1,19 

Malkekøer. Bindestald med riste 1,19 1,19 

Kvier, stude, ammekøer, slagtekalve 

(over 6 måneder). Bindestald med 

grebning 

1,42 0,87 

Kvier, stude, ammekøer, slagtekalve 

(over 6 måneder). Bindestald med ri-

ste 

0,87 0,87 

 

Tabel 2. Forslag til fastlæggelse af ammoniakemissionsfaktorer gældende for henholdsvis malkekøer og øvrige kategorier af kvæg 
opstaldet i bindestalde med grebning eller riste. 

Dyrekategori/staldtype Forslag til nye ammoniakemissions-

faktorer baseret på ensretning af 

ammoniakemissionen fra binde-

stalde uafhængig af gødningstype 

(kg NH3-N/år per m2 produktions-

areal) 

Malkekøer. Bindestalde 1,19 

Kvier, stude, ammekøer, slagtekalve (over 6 måneder). Bindestalde 0,87 

 

Omfanget af miljøgodkendelser, der vil være påvirkede af ændringen, vurderes at være yderst beskeden. 

Antallet af kreaturer opstaldet i bindestalde har gennem mange år været for nedadgående (Nielsen et al, 

2020). I 2018 var godt 50.000 kreaturer opstaldet i bindestalde med grebning, se tabel 3 (Nielsen et al. 

(2020).  
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Ifølge BEK nr 1743 af 30/11/2020 er det forbudt at etablere nye bindestalde, og per 1. juli 2027 forbydes 

opstaldning af kalve, ungdyr og malkekøer i bindestald. 

Tabel 3. Oversigt over antal kreaturer opstaldet i bindestalde i 2018 (Beregnet på grundlag af Nielsen et al., 2020) 

 Grebning Ristegulv Total Alle staldtyper 

Malkekøer 9.800 15.000 24.800 575.000 

Kvier over 6 måneder 9.600 4.600 14.200 458.000 

Slagtekalvet over 6 måneder 1.400 4.00 1.800 131.000 

Ammekøer 7.300 5.300 12.600 85.000 

Total 28.100 24.300 53.400 1.249.000 
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