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1 Forord  

Efter henvendelse fra Miljøministeriet med en bekymring om hvorledes endotoxiner og andre potentielt 

sundhedsskadelig støvpartikler spredes i forbindelse med staldventilation fra husdyrproduktioner, er 

rapporten ’Støvspredningsberegninger for husdyrbrug’ blevet udarbejdet ved Aarhus Universitet i et 

samarbejde mellem Institut for Bio- og Kemiteknologi og Institut for Miljøvidenskab. 

 

Indledningsvist er der blevet lavet et litteraturstudie, som har afsøgt al eksisterende litteratur angående 

støvemissionerne fra husdyrbrug. Studierne som stemmer mest overens med danske produktions- og 

vejrforhold er blevet identificeret, og baseret her på er der blevet estimeret danske støvemissionsfaktorer 

for de mest almindelige svine- og fjerkræproduktioner.  

 

Støvemissionsfaktorerne er blevet anvendt i den atmosfæriske spredningsmodel OML-Multi til at simulere 

spredningen af støvpartikler i nær-omgivelserne til store husdyrproduktioner. Resultaterne fra 

støvspredningsberegningerne sammenholdes med lugtgeneafstandene for at vurdere om der er brug for 

geneafstande i forbindelse med støv.  
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2 Baggrund 

Støv i form af små partikler med en diameter mindre en 10 mikrometer (PM10) har sundhedsskadelige ef-

fekter på mennesker og kan forårsage bl.a. hjertekar- og lungesygdomme. Fra husdyrproduktioner udledes 

støv, som kan spredes til nærområdet. Støvet indeholder typisk organiske partikler, som kan bidrage til det 

generelle niveau af PM2,5 (partikler mindre end 2,5 mikrometer) og PM10 (partikler mindre end 10 mikrome-

ter), dannelse af nye sekundære partikler, samt endotoxiner og potentielt patogene vira og bakterier 

(Basinas et al., 2015; Smit and Heederik, 2017). Sårbare personer såsom børn, ældre og personer med kro-

niske sygdomme vil være mest udsatte for helbredspåvirkning grundet støvemissioner fra husdyrbrug (Smit 

and Heederik, 2017).   

Formålet med denne rapport er at estimere emissioner af PM2,5 og PM10 fra forskellige staldtyper på grund-

lag af de udenlandske målinger, som er sammenlignelige med danske forhold. De i litteraturen fundne 

emissioner benyttes efterfølgende som input til den atmosfæriske spredningsmodel OML-Multi, som har til 

formål at estimere koncentrationerne af PM2,5og PM10 i forskellige afstande fra produktionsbygninger. De 

fundne koncentrationer sammenholdes med EU’s grænseværdier for PM2,5og PM10. Koncentrationerne 

sammenlignes med lugtgeneafstandene for at vurdere, hvorvidt PM2,5 og PM10 udgør et potentielt problem 

i forhold til de fastsatte grænseværdier for PM2,5 og PM10. Det gøres for at vurdere, hvorvidt naboer til land-

brugsbedrifter potentielt udsættes for eksponering af støv i skadelige koncentrationer, og om støvemissio-

ner fra husdyrbrug burde have særskilte geneafstande. 

Det er vigtigt at pointere, at der ikke findes systematiske målinger af støvemission fra danske stalde og at 

der dermed er tale om estimater for udledningen af støv. Forskellige faktorer er afgørende for både gene-

rering og emission af støv fra staldene, f.eks. ventilationsopbygning, ventilationsrater, staldopbygning, strø-

elsesmateriale og fodertype. Knæk og bøjninger på ventilationsrørerne kan være med til at fjerne en del af 

de største partikler, og ventilationssystemet kan dermed have betydning for de endelige emissioner af støv 

fra stalden. I dette notat vil fokus dog hovedsageligt være på ventilerede staldsystemer for svine og fjer-

kræsbedrifter.  

Luftrensning af mekanisk ventilerede stalde vil have en stor betydning for emissionerne af PM10 og PM2,5. 

Det er estimeret, at kemisk luftrensning reducerer emissioner med 35% mens biologisk luftrensning reduce-

rer med 60-75% afhængig af opholdstiden (Lagerwerf et al., 2019). 

En antagelse for estimaterne i denne rapport er, at transporten af PM10 og PM2,5 i atmosfæren er sammen-

lignelig med gasser og ikke deponerer, hvilket er konservativt i forhold til eksponeringen idet koncentratio-

nen ikke aftager grundet deposition af støv. Processerne for transport af partikler i atmosfæren afhænger 

af støvpartiklernes størrelse. For at give en mere nøjagtig angivelse af støvemissioner fra danske stalde vil 

det derfor være nødvendigt at foretage systematiske og repræsentative målinger af staldemissioner af 

partikler. Målinger i omgivelserne vil også bidrage til bedre viden. 
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3 Støvemissioner 

3.1 Opgørelse af partikler  

Partikler opgøres ofte i PM2,5 og PM10, som angiver partikler med en diameter på mindre end hhv. 2.5 og 10 

µm. Herudover, inddeles partikler også i forskellige fraktioner, hvor akkumuleringsfraktionen er den vigtigste 

da partikler med denne størrelse transporteres længst væk fra kilden (Cao et al., 2013). Denne fraktion 

indeholder partikler fra 0.1-0.2 µm op til 2.5 µm (PM2,5). Nucleationsfraktionen angiver partikler mindre 0.01 

µm mens ultrafine partikler er partikler mindre end 0.1 µm. Disse partikler er i nanometer-størrelse, som pri-

mært koagulerer med andre partikler af samme størrelse, som dermed kan vokse til partikler i akkumule-

ringsfraktionen over tid. Herved vil den totale PM2,5 masse være bevaret, men de mindste partikler kan trans-

porteres længere og vokse via kemiske eller fysiske processer, hvilket kan øge PM2,5 massen i forhold til 

kilden. De største partikler fra 2-3 µm op til 100 µm kaldes den grove fraktion, og disse partikler vil ikke 

kunne transporteres langt væk fra kilden (Cao et al., 2013). 

Det er også vigtigt at kigge på antallet af partikler, da det har stor betydning. Mange små partikler med en 

lav masse har potentiale til at vokse og dermed kan størrelsesfordelingen ændre sig med afstanden fra 

kilden. Antallet af partikler er dermed vigtigt, da små partikler har et stort potentiale til at vokse, men vil kun 

udgøre en lille del af massen. I de fleste studier, der er benyttet i denne rapport, måles størrelsesfordelingen 

ikke, og det er alene massen af hver fraktion, der angives i studierne, hvorved få store partikler vil have en 

større vægt end mange mindre partikler. 

3.2 Litteraturgennemgang 

Studier med fokus på PM emissioner fra fjerkræ- og svinestalde med mekanisk ventilation har været i fokus 

ligesom også kvægstalde med naturlig ventilation er inddraget. I de efterfølgende afsnit følger en gen-

nemgang af, hvilke studier, der er inddraget, og hvilke studier, der ikke er inddraget. 

To omfattende studier er ikke inkluderet i denne opgørelse. Det drejer sig om et stort 2-årigt amerikansk 

projekt med kontinuerte målinger fra 20 forskellige lokationer i USA, NAEMS (National Air Emission Monito-

ring Study), der indeholder unikke datasæt for forskellige dyretyper, men målingerne for svin og fjerkræ er 

ikke inkluderet i nærværende opgørelse (Bogan et al., 2010b; Cortus et al., 2010a, 2010c, 2010d, 2010e; 

Lim et al., 2010a; Ni et al., 2010b, 2010a; Robarge et al., 2010; Wang et al., 2010). Det skyldes hovedsageligt, 

at produktionsforholdene er væsentligt forskellige fra danske forhold, bl.a. i form af tunnelventilation, som i 

høj grad anvendes i USA, men ikke i Danmark. Endvidere skal det nævnes, at partikeldata NAEMS i visse 

tilfælde har så stor variation, at det sår tvivl om målingernes kvalitet. Det andet store studie, som heller ikke 

er inkluderet er af Takai et al. (1998), som undersøgte emissioner fra kvæg, svin og fjerkræ i Storbritannien, 

Nederlandene, Tyskland og Danmark. Der er flere årsager til at studier er ekskluderet: 1) størrelsesfraktioner 

er kun inddelt i inhalerbart støv og respirabelt støv. 2) målinger i Storbritannien og Tyskland er udført om 
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vinteren mens målingerne i Danmark og Nederlandene er udført sommer og vinter. 3) Ventilationsraten er 

estimeret ud fra en CO2 massebalance, der ikke er valideret for partikler, og 4) målingerne foretaget inde i 

staldrummet og er hverken indløbs- eller baggrundskorrigeret. 

Der er foretaget en lang række målinger af forskellige staldsystemer i Nederlandene og resultaterne findes 

i individuelle rapporter for hver enkelt type. En videnskabelig artikel sammenfatter emissioner fra forskellige 

dyr og staldesystemer (Winkel et al., 2015a). Alle disse data findes i en sammenfattende rapport (Vonk et 

al., 2016), som senere er opdateret (Lagerwerf et al., 2019). 

3.2.1 Svin 

I et studie af Costa og Guarino (2009) fra Norditalien angives emissioner i flere perioder for forskellige typer 

svin. Staldene har plastikgulv for smågrise og i farestald, mens der er fuldspaltegulv for slagtesvin og dræg-

tige søer. I Belgien er emissionerne af PM2,5 og PM10 bestemt over 120 dage for et konventionelt staldsystem 

for slagtesvin med fuldspaltegulv (Van Ransbeeck et al., 2012). Tre rapporter fra Nederlandene indeholder 

målinger fra forskellige svineproduktionstyper (Mosquera et al., 2011e, 2011b; Winkel et al., 2011a). Disse 

studier præsenterer forhold, der er sammenlignelige med danske forhold. 

3.2.2 Fjerkræ 

Der findes en række studier om støv fra fjerkræ i USA. Produktionsforholdene er dog væsentligt forskellige 

fra danske forhold med dyr i bure, anden opbygning af staldene med ventilation og meget store bedrifter. 

Derfor er studierne ikke inddraget (Fabbri et al., 2007; Knight et al., 2021; Lacey et al., 2003; Li et al., 2011; 

Lin et al., 2012; Ni et al., 2017). Tilsvarende er et studie fra Kina heller ikke inddraget (Wang et al., 2014). Et 

studie fra USA undersøgte en produktion af æg, som har 38.000 høns i et hus uden brug af bure (Lin et al., 

2017). Her er ventilationen anderledes opbygget end i Danmark, og der findes væsentligt flere dyr i et hus 

end i Danmark og derfor inddrages dette studie ikke. Emissionerne fra tre forskellige typer af produktions-

typer for æg er undersøgt i USA, 1) konventionelle bure, 2) berigede bure og 3) etagesystem (Shepherd et 

al., 2015). Etagesystemet bruges i Danmark modsat de to andre produktionsforhold, som kun anvendes i 

begrænset omfang. Studiet er derfor bibeholdt, da det er med til at give et billede af forskellen i emissioner 

baseret på produktionsforhold, idet dyrene også har meget forskelligt areal til rådighed per dyr. 

I et studie fra Nederlandene er emissionerne fra den mest anvendte race af slagtekyllinger (Ross 308) un-

dersøgt i forbindelse med udvikling af teknologier til at nedbringe støv (Winkel et al., 2014). Et andet studie 

undersøger også mulighederne for at nedbringe støvemissionerne og inkluderer et moderne etagesystem, 

som bruges i Danmark, og et gulvsystem til æglæggende høner (Winkel et al., 2015b). 

Fire rapporter fra Nederlandene præsenterer emissionsresultater fra fjerkræ, hvor produktionen i flere til-

fælde er sammenlignelige med danske forhold (Mosquera et al., 2011a, 2011c; Winkel et al., 2011c, 

2011b). 



9 

 

3.2.3 Kvæg 

Tre stalde med naturlig ventilation fra NAEMS projektet (Bogan et al., 2010a; Ramirez-Dorronsoro et al., 

2010; Zhao et al., 2010) er inddraget, mens to andre (Cortus et al., 2010b; Lim et al., 2010b) ikke er, da de 

bruger tunnelventilation. En Nederlandsk rapport om emissioner fra kvæg er inddraget, da det anses at 

være sammenligneligt med danske forhold (Mosquera et al., 2011d). 

3.3 Variation i emissioner 

Der er betydelige variationer i emissionerne over tid, og derfor nævnes en række studier her, som ikke er 

repræsentative for danske forhold og derfor ekskluderet ovenfor, men nævnt her for at give et billede af 

størrelsen af variationen. I et studie af emissioner fra fjerkræproduktion i USA ses det, at variationen over 

året er ganske betydelig (Knight et al., 2021). Emissionerne er lavest om vinteren og højest om sommeren, 

hvilket er korreleret til temperaturen og dermed ventilationsraten. Stigende temperaturer betyder øgede 

emissioner af partikler (Shepherd et al., 2015) ligesom en øget dyreaktivitet også betyder øgede koncen-

trationer i staldrummet (Costa and Guarino, 2009; Li et al., 2013). Emissionerne om sommeren er op til dob-

belt så høje som om vinteren fra fjerkræ (Knight et al., 2021; Wang et al., 2014). Samme tendens er også 

gældende for svin, hvor emissionerne om sommeren er over dobbelt så høj som om vinteren for slagtesvin 

og drægtige svin, og helt op til 10 gange højere for smågrise (Costa and Guarino, 2009). Ud fra observati-

onerne omkring den tidslige variation af emissioner er det tydeligt, at der vil være en stor variation på tværs 

af dyretype med de højeste emissioner om sommeren. I en Nederlandsk rapport er usikkerhederne for stø-

vemissioner angivet til at være 21% for PM10 og 31% for PM2,5 (Lagerwerf et al., 2019). 

3.4 Emissioner svin 

Støvemissioner fra svin er vist i Tabel 1, og det er tydeligt, at det italienske studie af Costa og Guarino (Costa 

and Guarino, 2009) viser langt højere støvemissioner sammenlignet med studierne fra Nederlandene og 

Belgien. Det kan være en indikation på, at temperaturen og dermed ventilationsraterne er væsentligt for-

skellige. De nordeuropæiske studier forventes derfor at være mest sammenlignelige med Danmark i forhold 

til de klimatiske forhold. 

Tabel 1 Oversigt over støvemissioner fra svineproduktion angivet som årsmiddelværdier med mindre 

perioden er angivet. Tal angivet med fed skrift inkluderes i estimaterne fundet i Tabel 4. 

Type 
PM10 

(mg dyr-1 dag-1) 

PM2,5  

(mg dyr-1 dag-1) 
Reference og land 

Smågrisestald    

Smågrisestald 

Delvist spaltegulv 
2000  

(Costa and Guarino, 2009) 

Italien 

Smågrisestald 227,3 ± 8,6 5,8 ± 1,2 (Winkel et al., 2015a) 
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Delvist spaltegulv Nederlandene 

Smågrisestald 

Delvist spaltegulv 
222,5 ± 10,8 5,4 ± 0,1 

(Winkel et al., 2011a)+ 

Nederlandene 

Smågrisestald 

Fuldspaltegulv 
169,8 ± 40,9 5,7 ± 3,0 

(Winkel et al., 2011a)+ 

Nederlandene 

Smågrisestald 

Fuldspaltegulv 
182,4 ± 33,1 6,2 ± 2,6 

(Winkel et al., 2015a) 

Nederlandene 

Sostald    

Farestald 

Delvist spaltegulv 
90  

(Costa and Guarino, 2009) 

Italien 

Drægtighedsstald 

Fuldspaltegulv 
1230  

(Costa and Guarino, 2009) 

Italien 

Individuel boksopstald-

ning 
544,0 ± 54,8 46,7 ± 9,6 

(Mosquera et al., 2011b)+ 

Nederlandene 

Individuel boksopstald-

ning 
532,8 ± 35,5 40,6 ± 15,8 

(Winkel et al., 2015a) 

Nederlandene 

Løsgående 475,9 ± 226,2 43,8 ± 9,0 
(Mosquera et al., 2011b)+ 

Nederlandene 

Løsgående 475,2 ± 227,5 33,8 ± 14,6 
(Winkel et al., 2015a) 

Nederlandene 

Slagtesvinestald    

Slagtesvinestald 

Fuldspaltegulv 
2590  

(Costa and Guarino, 2009) 

Italien 

Slagtesvin 

Fuldspaltegulv 
465,8 ± 263 26,0 ± 12,6 

(Van Ransbeeck et al., 2012)* 

Belgien (Juni-Oktober) 

Slagtesvin 

Delvist spaltegulv 
394,6 ± 184,7 19,8 ± 10,7 

(Mosquera et al., 2011e)+ 

Nederlandene 

Slagtesvin 

Delvist spaltegulv 

Tørfoder 

549,9 ± 135,6 23,4 ± 4,2 
(Mosquera et al., 2011e)+ 

Nederlandene 

Slagtesvin 

Delvist spaltegulv  
384,4 ± 6,8 17,2 ± 2,8 

(Mosquera et al., 2011e)+ 

Nederlandene 



11 

 

Vådfoder 

Slagtesvin 

Delvist spaltegulv 

Tørfoder 

393,6 ± 189,4 19,9 ± 11,5 
(Winkel et al., 2015a) 

Nederlandene 

+: Angivet i g stiplads-1 år-1, som er omregnet under antagelse, at en stiplads er lig med et dyr på stald i et 

helt år efter korrektion for periode uden dyr. 

*: Angivet i g stiplads-1 år-1, som er omregnet under antagelse, at en stiplads er lig med et dyr på stald i et 

helt år. 

Det er forventeligt, at fodertypen har betydning for støvemissionerne, hvilket også ses i Tabel 1, hvor emis-

sionerne er størst med tørfoder i forhold til vådfoder. Støvemissionerne for slagtesvin og søer er i samme 

størrelsesorden mens emissionerne for smågrise er væsentligt lavere. 

3.5 Emissioner fjerkræ 

Støvemissioner fra fjerkræ fokuserer på æglæggende høner og slagtefjerkræ, da der kun findes et begræn-

set antal levekyllinger i Danmark For æglæggende høner benyttes bursystemer kun i meget begrænset 

omfang i Danmark og er alene vist i Tabel 2 for at vise forskellen mellem forskellige produktionstyper. Til-

svarende benyttes gulvsystem også kun i begrænset omfang, mens det mest anvendte produktionssystem 

for æglæggende høner er etagesystem, hvor fritgående høner har flere etager til rådighed med et skrabe-

areal i nederste niveau.  

Tabel 2 Oversigt over støvemissioner fra fjerkræproduktion angivet som årsmiddelværdier. Tal angivet med 

fed skrift inkluderes i estimaterne fundet i Tabel 4. 

Type 

Total støv 

(mg dyr-1 dag-

1) 

PM10 

(mg dyr-1 dag-

1) 

PM2,5  

(mg dyr-1 dag-

1) 

Reference og land 

Æglæggende høner     

Bursystem  16,9 ± 1,02 1,0 ± 0,24 
(Shepherd et al., 2015) 

USA 

Bursystem  14,5 ± 0,90 0,9 ± 0,14 
(Shepherd et al., 2015) 

USA 

Beriget bursystem  13,9 ± 0,66 1,5 ± 0,10 
(Shepherd et al., 2015) 

USA 

Beriget bursystem  17,3 ± 0,90 1,9 ± 0,15 
(Shepherd et al., 2015) 

USA 



12 

 

Etagesystem  87,6 ± 3,92 8,6 ± 0,32 
(Shepherd et al., 2015) 

USA 

Etagesystem  113,0 ± 5,07 9,1 ± 0,27 
(Shepherd et al., 2015) 

USA 

Etagesystem  183,8 ± 37,7 11,1 ± 2,3 
(Winkel et al., 2011b)+ 

Nederlandene 

Etagesystem  189,84 ± 41,5 13,68 ± 5,8 
(Winkel et al., 2015a) 

Nederlandene 

Etagesystem og gulvsys-

tem 
 187 ± 98,9 10,6 ± 6,7 

(Winkel et al., 2015b) 

Nederlandene og Tysk-

land 

Gulvsystem 639,3 ± 328,2 238,6 ± 89,9 11,4 ± 4,1 
(Mosquera et al., 2011c)+ 

Nederlandene 

Slagtefjerkræ     

Slagtekyllinger  
144 ± 73 

66 ± 18 

6 ± 4 

3 ± 1 

(Winkel et al., 2014) 

Nederlandene 

Slagtekyllinger 148,7 ± 72,8 73,2 ± 24,4 5,3 ± 2,2 
(Winkel et al., 2011c)+ 

Nederlandene 

Slagtekyllinger  99,12 ± 51,4 7,44 ± 4,6 
(Winkel et al., 2015a) 

Nederlandene 

Levekyllinger  134,5 ± 2,8 10,4 ± 0,6 
(Mosquera et al., 2011a)+ 

Nederlandene 

Levekyllinger  139,44 ± 2,64 10,32 ± 0,5 
(Winkel et al., 2015a) 

Nederlandene 

+: Angivet i g høneplads-1 år-1, som er omregnet under antagelse, at en høneplads er lig med et dyr på stald 

i et helt år efter korrektion for periode uden dyr. 

Det er forventeligt, at støvemissionerne er højere for høns med et skrabeareal og dybstrøelse end i bursy-

stemer, som det også ses i Tabel 2. Arealkravene er forskellige for høner, der producerer skrabeæg, friland-

sæg og økologiske æg, hvilket har indflydelse på emissionsstørrelsen. Frilandshøner og økologiske høner 

har ligeledes et udeareal til rådighed, som selvsagt ikke ventileres, hvilket gør antagelserne for disse pro-

duktionsforhold usikre, da der ikke findes nogle direkte støvemissionsmålinger. 
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3.6 Emissioner kvæg 

Støvemissioner fra kvæg har fokus på naturligt ventilerede stalde og det forventes, at størrelsesfordelingen 

er væsentligt forskellig for naturligt og mekanisk ventilerede stalde. Det vil dog kræve direkte målinger at 

undersøge det nærmere. 

Tabel 3 Oversigt over støvemissioner fra kvægproduktion angivet som årsmiddelværdier. De tre nederste 

studier med kursiv er fra det amerikanske NAEMS projekt. Tal angivet med fed skrift inkluderes i 

estimaterne fundet i Tabel 4. 

Type 

Total støv 

(mg dyr-1 dag-

1) 

PM10 

(mg dyr-1 dag-

1) 

PM2,5  

(mg dyr-1 dag-

1) 

Reference 

Sengebåsestald  

(uden græsning) 
 404,1 ± 129,9 111,2 ± 112,6 

(Mosquera et al., 2011d)+ 

Nederlandene 

Sengebåsestald  204,72 ± 67,9 39,6 ± 14,9 
(Winkel et al., 2015a) 

Nederlandene 

Sengebåsestald 
810 ± 1220 

1380 ± 1460 

-55 ± 188 

101 ±  0,363 

-150 ± 240 

-100 ± 270 

(Zhao et al., 2010) 

USA 

Sengebåsestald 412 ± 646 473 ± 726 23 ± 19 
(Bogan et al., 2010a) 

USA 

Sengebåsestald 
36.200 ± 45.800 

48.800 ± 69.600 

6940 ± 12800 

10.300 ± 15.900 

5251 ± 3463 

1903 ± 1795 

(Ramirez-Dorronsoro et al., 2010) 

USA 

+: Angivet i g stiplads-1 år-1, som er omregnet under antagelse, at en stiplads er lig med et dyr på stald i et 

helt år. 

De i Tabel 3 angivne emissioner er meget forskellige. De to studier fra Nederlandene af Mosquera et al. 

(Mosquera et al., 2011d) og Winkel et al. (Winkel et al., 2015a) er sammenlignelig i størrelse, imens studierne 

fra NAEMS projektet i USA varierer på trods af, at samme metode er brugt i alle tre studier. De antages derfor 

at være meget usikre.  

3.7 Estimerede emissioner for danske forhold 

De estimerede emissioner for danske forhold, der anvendes til OML simuleringerne, er angivet i Tabel 4. 

Estimaterne er fundet ud fra et gennemsnit af de værdier i Tabel 1-3, der er angivet med fed. Der er ikke 

angivet emissioner for totalstøv, da der kun findes meget få målinger i litteraturen, som omhandler totalstøv. 

Der er sket en afgræsning af de valgte systemer på baggrund af mest anvendte systemer i Danmark. Ne-

derlandske emissionsfaktorer for støv kan som sammenligning ses i appendix A (Tabel ). 
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For svin er der lavet lugtemissionsberegninger for mekanisk ventilerede staldsystemer for søer og smågrise, 

derfor er der inkluderet lugtemissioner for disse 4 typer (løbe-, drægtigheds-, fare- og smågrisestald), og for 

slagtesvinestalde jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (Tabel 6). 

For fjerkræ er fokus på mekanisk ventilerede stalde, dvs. der ses bort fra økologiske- og frilandsbedrifter, 

hvor der er adgang til udearealer selvom de udgør en væsentlig del af produktionen i Danmark. Bursyste-

mer bruges i meget begrænset omfang i Danmark og derfor begrænses æglæggere til etagesystem, som 

er det mest anvendte. 

Der findes meget begrænset data for emissioner fra kvæg i litteraturen. I Danmark er over 80% (2018) af 

alle kreaturer malkekvæg, og en stor andel af slagtekalve går på græs en del af året, hvilket giver meget 

øgede usikkerheder og derfor er de ikke inddraget. I sommerhalvåret er økologiske malkekøer på græs en 

del af tiden. En mindre andel af de konventionelle køer er ligeledes på græs om sommeren, hvilket gør, at 

emissionsestimatet for malkekvæg er forbundet med stor usikkerhed. 

Tabel 4 angiver årsmiddelværdier for emissioner, som er korrigeret for tomplads i forbindelse med udskift-

ning og rengøring mellem dyrehold. Perioderne, hvor der er dyr i de forskellige stalde vil derfor være højere 

end de angivne emissioner. Tompladskorrektionen er 9% for smågrise og 3% for de øvrige grupper af svin 

mens den er 13-18% for slagtekyllinger og 4% for æglæggere. Der er ingen korrektion for kvæg. 

Tabel 4 PM10 og PM2,5 emissioner fra ventilerede staldsystmer passende for danske forhold. Disse benyttes 

til støvspredningberegningerne med OML fra forskellige staldtyper. Estimaterne er fundet ud fra et 

gennemsnit af værdierne angivet med fed i Tabel 1-3. Alle støvemissioner er angivet som 

årsmiddelværdier. Variationsbredden er vist i parentes. Emissionsfaktorer for lugtemission er også inkluderet 

angivet i europæisk odor unit (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen Tabel 6). 

Type 
PM10 

(mg dyr-1 dag-1) 

PM2,5  

(mg dyr-1 dag-1) 

Lugtemissioner 

OUE/ (m2 / s) 

Svin    

Løbestald 507 (475-544) 41 (34-47) 7.1 

Drægtighedsstald 507 (475-544) 41 7.1 

Farestald 507 (475-544) 41 16 

Smågrisestald 200 (170-227) 6 (5-6) 21 

Slagtesvinestald 451 (394-550) 22 (20-26) 29 

    

Fjerkræ    

Æglæggere i etagesystem 186 (184-239) 11 (11-14) 2.6 

Slagtekyllingestald 92 (73-105) 5 (5-7) 16 
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Kvæg    

Malkekvægstald 304 (205-404) 75 (40-111) 13 
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4 Støvspredningsberegninger 

4.1 Grænseværdier for støv 

I dette notat studeres spredningen af støv i form af PM2,5 og PM10. De europæiske grænseværdier, samt nye 

anbefalinger for grænseværdier af PM2,5  og PM10 fra WHO (WHO, 2021) er vist i tabel 5. Da der pt. i EU ikke 

er nogen grænseværdi for 24 timers middel overskridelse af PM2,5, fokuseres i dette notat på overskridelse 

af årsmiddel grænseværdierne for PM2,5  og PM10, samt overskridelser af 24 timers middel grænseværdien 

for PM10. 

Tabel 5 Årsmiddel og 24 timers middel grænseværdier for EU og nyeste anbefalinger fra WHO. 

 
PM2,5 

(µg/m3) 

PM10  

(µg/m3) 

Antal overskridelser  

PM2,5 PM10 

Årsmiddel grænseværdier 

EU 20 40 - - 

WHO sept. 2021 5 15 - - 

24 timers middel grænseværdier  

EU - 50  - 35 dage  

WHO sept. 2021 15 45 3-4 dage 3-4 dage  

 

4.2 OML-Multi 

Støvspredningsberegningerne er lavet med den atmosfæriske lokal skala spredningsmodel OML-Multi 

(Operationel Meteorologisk Luftkvalitetsmodel) (Olesen et al., 2007), som benyttes i godkendelsesøjemed 

mht. lugtgener fra landbrug, hvor modellen ligger til grund for lugtkurverne i IT systemet på 

https://www.husdyrgodkendelse.dk/. Ligeledes benyttes OML-Multi jævnfør luftvejledningen til miljøgod-

kendelse af virksomheder for at sikre, at der ikke sker overskridelse af B-værdien (MST’s vejledende græn-

seværdi for den enkelte virksomhed). 

OML-Multi er en Gaussisk røgfanemodel, som beregner spredningen af ikke-reaktive stoffer fra punkt- og 

arealkilder.  OML-multi drives af meteorologiske parametre for transport og turbulens, overfladens ruhed 

samt kildedata. I modellen tages der højde for røgfaneløft, bygningseffekter, skorstensnedsug og topografi. 

Det geografiske område i OML-Multi er fleksibelt, og defineres for den enkelte applikation i cirkulære eller 

rektangulære grids, dog ikke længere end 20 km fra kilderne. 

 

https://www.husdyrgodkendelse.dk/
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4.3 Opsætning af input til OML 

Til alle støvspredningsberegningerne er benyttet andre meteorologiske data end ved lugtberegningerne. 

Til lugtberegninger anvendes meteorologiske data fra Kastrup 1976 til estimering af spidsværdier af kon-

centrationen (maksimal månedlig 99 %-fraktil af timeværdier) til overholdelse af B-værdier. Kastrup data 

har vist sig ikke at være gode til at bestemme årsmiddelværdier, og derfor benyttes data fra vejrmodellen 

WRF (Skamarock et al., 2008) for Karup 2016 til beregninger for støv. Sensitivitetstest for perioden 2008 til 

2017 viste, at de højeste årsmiddelkoncentrationer blev opnået i 2016, hvorfor dette år blev valgt, så spred-

ningsberegningerne beskriver ’worst case’ scenarier.  

Til spredningsberegninger med OML-Multi, hvor der ønskes at opnå realistiske årsmiddelværdier, skal mo-

dellen så vidt muligt køres med de mest realistiske emissioner, hvilket er i modsætning til lugt, hvor der køres 

med maksimale timeemissioner for alle timer i året. Støvemissionerne er derfor blevet pålagt månedlige 

tidsvariationer, som overordnet set følger den årlige temperaturvariation. Tidsvariationer er givet ved:   

𝑇𝑚𝑜𝑛 = −
1

3
cos (

2𝜋

12
∗ 𝑚𝑜𝑛) + 1 

hvor mon er den givne måned. Dette indebærer, at den maksimale emission i sommermånederne er det 

dobbelte af minimum om vinteren. 

Kildestyrker og opbygning af de forskellige produktionssystemer er beskrevet i de efterfølgende afsnit (4.3.1 

til 4.3.4). Til alle spredningsberegningerne er der benyttet en ruhedslængde svarende til landbrugsland på 

0,1 m.   

4.3.1 Fjerkræ: æglæggere 

Til brug for spredningsberegningerne i OML-Multi defineres en staldenhed for æglæggende høner i etage-

systemer. For hver trinvise øgning af kildestyrken tilføjes endnu en staldenhed til spredningsberegningerne. 

Der er foretaget 8 spredningsberegninger, hvor kildestyrken gradvis øges. Den brugte staldenhed for æg-

læggende høns i etagesystemer er baseret på faktiske produktionsbygninger. Produktionsbygningen an-

vendt i beregningerne måler 100 x 20 x 6,5 meter, og har 20 afkast med en diameter på 0,8 m i højden 7 

m over jordoverfladen ligeligt placeret langs tagryggen (figur 1). Kun 88% af netto gulvarealet indgår i 

produktionsarealet, hertil lægges arealet for etagesystemet hønerne har adgang til, så det samlede pro-

duktionsareal er 3388 m2, hvilket er 1,69 gange større end netto gulvarealet. Jf. dyrevelfærdsreglerne er der 

estimeret 18 høner/m2 gulvareal. Staldtemperaturen er 20○C og ventilationsydelsen per afkast er 14.000 

m3/time.  

Tabel 6 indeholder kildestyrker af støv for de 8 støvspredningsberegninger foretaget med OML-Multi for 

æglæggende høner i etagesystemer. Tabellen indeholder også information om antal dyr og produktions-

areal per beregning, samt afstand fra centerpunkt (tyngdepunkt for emissionen) til ’skel’ og lugtemissioner 
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for de pågældende produktionsstørrelser. Distancen fra centerpunktet af receptornettet til skel er estimeret 

ud fra den radius i en cirkel, som vil omslutte alle staldenhederne. Afstanden fra centerpunktet til skel øges 

med kildestyrken idet der indplaceres flere staldenheder. 

 

 

Figur 1 Skitse af den anvendte staldenhed for æglæggende høner i etagesystemer, samt opsætningen af 

staldenheder til brug for OML-Multi spredningsberegninger med en trinvis øgning af kildestyrken. De ind-

placerede staldanlæg har 14 m afstand imellem hinanden. 

 

Tabel 6 Antal dyr, produktionsareal, skel og kildestyrke for både PM2,5, PM10 og lugt for de foretagne OML-

Multi beregninger for æglæggende høner i etagesystemer.   
 

 

 

Antal 

stald-

enhe-

der 

Antal dyr Produk-

tion-

sareal  

(m2) 

Skel  

(m) 

Kildestyrke 

PM2,5 

 (mg/s) 

PM10 

 (mg/s) 

Lugt 

 ( OUE/s) 

1 31.680 3388 51 4,3 68,5 8809 

2 63.360 6776 56 8,7 137,0 17.618 

3 95.040 10.164 66 13,0 205,6 26.426 

4 126.720 13.552 78 17,3 274,1 35.235 

5 158.400 16.940 88 21,6 342,6 44.044 

6 190.080 20.328 104 26,0 411,1 52.853 

7 221.760 23.716 111 30,3 479,6 61.662 

8 253.440 27.104 126 34,6 548,2 70.470 
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4.3.2 Fjerkræ: Slagtekyllinger 

Til spredningsberegningerne for slagtekyllinger er der ligeledes blevet defineret en staldenhed, som er ba-

seret på faktiske produktionsbygninger.  Produktionsbygningen anvendt i beregningerne måler 120 x 26 x 

7 meter, og har 24 afkast med en diameter på 0,8 m i højden 7,5 m over jordoverfladen ligeligt placeret 

langs tagryggen (figur 2). Herudover har slagtekyllingestalden 4 gavlventilatorer med en diameter på 1,3 

m placeret med deres centrum i 2 m højde på gavlene. Gavlventilatorerne anvendes når tagventilatorernes 

maksimale kapacitet er nået. Derfor er gavlventilatorerne kun aktive fra maj til september i forbindelser 

med støvspredningsberegningerne. Ventilationsydelsen per tagafkast er 13.715 m3/time og 35.000 

m3/time per gavlventilator. I denne slagtekyllingestald svarer netto gulvarealet til produktionsarealet. Stald-

temperaturen er 21○C. Jf. dyrevelfærdsreglerne er der estimeret 18 kyllinger/m2 gulvareal.  

Tabel 7 indeholder kildestyrker af støv for de 8 støvspredningsberegninger foretaget med OML-Multi for 

slagtekyllinger. Tabellen indeholder også information om antal dyr og produktionsareal per beregning, 

samt afstand fra centerpunkt (tyngdepunkt for emissionen) til ’skel’ og lugtemissioner for de pågældende 

produktionsstørrelser. Distancen fra centerpunktet af receptornettet til skel er estimeret ud fra den radius i 

en cirkel, som vil omslutte alle staldenhederne. Afstanden fra centerpunktet til skel øges med kildestyrken 

idet der indplaceres flere staldenheder. Det er værd at notere sig, at forholdstallet mellem støvemissioner 

og lugtemissioner er langt mindre for slagtekyllinger end for æglæggende høner i etagesystemer idet lug-

temissionerne er meget større for slagtekyllinger.  

 

Figur 2 Skitse af den anvendte staldenhed for slagtekyllinger. Udover 24 tagafkast findes i alt 4 gavlventi-

latorer med en diameter på 1,3 m, og med deres centrum placeret i 2 m højde.  Opsætningen af stalden-

heder for øgning af kildestyrken i OML-Multi spredningsberegninger ses ligeledes.  

 

Tabel 7 Antal dyr, produktionsareal, skel og kildestyrke for både PM2,5, PM10 og lugt for de foretagne OML-

beregninger for slagtekyllinger.  
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4.3.3 Svin: Søer og smågrise 

So- og smågrisestalde indeholder fire produktionsenheder: Løbestald, drægtighedsstald, farestald og små-

grisestald. Støv- og lugtemissionerne varierer for disse fire produktionsenheder, og derfor er det vigtigt at få 

et korrekt indbyrdes forhold imellem de fire staldtyper for stalddesignet til OML-Multi beregningerne. Vi har 

taget udgangspunkt i et stalddesign beskrevet af Dansk Svineproduktion (figur 3), hvor fordelingen af dyr i 

dette design er 1034 søer i løbestalden, 1651 søer i drægtighedsstalden, 2683 søer i farestalden, og13.219 

smågrise i smågrisestalden. Smågrisestalden består af tværgående sektioner, hvor hver sektion har 3 afkast, 

hvoraf et afkast er placeret i kip, og de to andre midt på hver sin tagflade, hvilket giver afkasthøjder på 8,3 

m og 6 m. For de øvrige stalde er afkastene jævnt fordelt langs kippen, dvs. afkasthøjder på 8,3 m.  

Ved konstruktionen af andre størrelser af staldsystemer er det viste design blevet skaleret (både mht. stald-

bygningernes dimensionering og emissioner), så der i alt er blevet lavet spredningsberegninger for 10 stald-

systemer med tilpassede kildestyrker (tabel 8).  For de tre mindste staldsystemer er løbestalden dog udeladt, 

og drægtighedsstaldens størrelse er reduceret i forhold til fare- og smågrisestaldene. For de 5 mindste stald-

systemer er der kun et afkast per sektion i smågrisestalden med en afkasthøjde lig med kip for alle staldty-

per. Ventilationsydelsen per afkast varierer med 13.383 m3/time for løbestald, 12.691 m3/time for drægtig-

hedsstald, 13.000 m3/time for farestald og 11.414 m3/time for smågrisestald. Alle afkast har en diameter 

på 0,63 m, og temperaturen er 20 ºC i staldene. 

Udover information om afkasthøjde og kiphøjde, indeholder tabel 8 kildestyrker af støv for støvspred-

ningsberegninger foretaget med OML-Multi for so- og smågrisestalde, antal dyr og produktionsareal per 

beregning, afstand fra centerpunkt (tyngdepunkt for emissionen) til ’skel’, samt lugtemissioner for de på-

gældende produktionsstørrelser. Distancen fra centerpunktet af receptornettet til skel er estimeret ud fra 

den radius i en cirkel, som vil omslutte alle staldenhederne. 

Antal 

stald-

enheder 

Antal dyr Produk-

tionsareal  

(m2) 

Skel  

(m) 

Kildestyrke 

PM2,5  

(mg/s) 

PM10 

 (mg/s) 

Lugt  

( OUE/s) 

1 56.160 3160 65 3,7 60,1 50.560 

2 112.320 6320 69 7,4 120,1 101.120 

3 168.480 9480 80 11,1 180,2 151.680 

4 224.640 12.640 95 14,8 240,2 202.240 

5 280.800 15.800 108 18,5 300,3 252.800 

6 336.960 18.960 124 22,2 360,4 303.360 

7 393.120 22.120 137 25,9 420,4 353.920 

8 449.280 25.280 151 29,6 480,5 404.480 
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Figur 3 Skitse af det anvendte stalddesign for smågrise og søer i løbe-, drægtigheds- og farestalde. Skit-

sen viser placeringen af stalde og afkast. Der er 12 m mellem bygningerne. Denne skitse svarer til stald 

design nr. 7 i tabel 8.  

 
Tabel 8 Antal dyr, produktionsareal, afkasthøjde, kiphøjde, afstand til skel, og kildestyrke for både PM2,5, 

PM10 og lugt for de foretagne OML-beregninger for smågrise og søer.  
 

 

Drægtighedsstald

Smågrisestald

Farestald Løbestald

35 m

35 m

35 m

100 m

138 m 65 m

175 m

Stald 

de-

sign 

nr.  

Antal dyr Produk-

tionsareal  

(m2) 

Afkast- 

højde 

(m) 

Kip- 

højde 

(m) 

Skel 

(m) 

Kildestyrke 

PM2,5  

(mg/s) 

PM10  

(mg/s) 

Lugt  

( OUE/s) 

1 486 303 4,5 4,5 19,9 0,09 1,82 4327 

2 971 606 5,7 5,7 25,1 0,18 3,28 8654 

3 1943 1211 5,7 5,7 32,9 0,37 6,55 17.308 

4 4140 2868 8 8,0 46,5 0,86 14,7 37.784 

5 8280 4737 8 8,0 69,9 1,7 29,2 75.558 

6 13.817 8475 6-8,3 7,3 98,2 2,6 45,9 121.041 

7 18.587 11.589 6-8,3 7,3 120,0 3,5 62,2 163.441 

8 27.880 17.383 6-8,3 7,3 159,1 5,2 91,8 245.162 

9 37.174 23.178 6-8,3 7,3 168,9 6,9 124,3 326.882 

10 46.467 28.972 6-8,3 7,3 181,8 8,7 156,9 411.676 
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4.3.4 Svin: Slagtesvin 

Opstillingen af slagtesvinestaldsystemer til OML spredningsberegningerne benytter metoden fra  Skov- og 

Naturstyrelsen (2006), hvor staldene er opbygget vha. mindre staldsektioner. En staldsektion har et pro-

duktionsareal på 100 m2 og et afkast.  Opbygningen af slagtesvinsstaldene følger almindelige praksis 

ifølge Dansk Svineproduktion. Derfor er større staldsystemer konstrueret ved at forlænge staldbygningen 

proportionalt med besætningsstørrelsen, dog maksimalt til 210 m, hvorefter der for større besætninger an-

bringes yderligere stalde parallelt ved siden af (figur4).  

Højden af afkast og dimensionerne på staldbygningen varierer og afhænger af, hvor mange sektioner 

stalden består af (se tabel 9). Fra 16 sektioner er de enkelte afkast placeret på den skrå tagflade og rager 

1 m op over tagfladen. Det vil sige, at afkastene i et tværsnit har forskellige højder og på grund af inspekti-

onsgangen er de ikke placeret symmetrisk omkring kippen (figur 4).  Hvert afkast ventilerer med en luft-

mængde på 14.400 m3/time. Temperaturen i afkastene er 20 °C og deres diameter er 0,8 m.  

Udover information om afkasthøjde og kiphøjde, indeholder tabel 9 kildestyrker af støv for støvspred-

ningsberegninger foretaget med OML-Multi for slagtesvin, antal dyr og produktionsareal per beregning, 

lugtemissioner for de pågældende produktionsstørrelser, og afstand fra centerpunkt (tyngdepunkt for 

emissionen) til ’skel’. Distancen fra centerpunktet af receptornettet til skel er estimeret ud fra den radius i 

en cirkel, som vil omslutte alle staldenhederne. 

 

Figur 4 Staldopbygning for slagtesvin er baseret på mindre stalds sektioner, og de 10 staldsystemer, spred-

ningsberegningerne er foretaget for, ses her sammen med et mere detaljeret eksempel med 32 sektioner. 

Der er 7 m mellem staldene. 

Tabel 9 Antal dyr, produktionsareal, afkasthøjde, staldhøjde, afstand til skel, og kildestyrke for både PM2,5, 

PM10 og lugt for de foretagne OML-beregninger for slagtesvin.  
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4.4 Spredning af støv fra husdyrproduktion 

Støvspredningsberegninger er foretaget uden de atmosfæriske baggrundsværdier af PM2,5 og PM10. Bag-

grundsværdierne skal derfor lægges til resultaterne for at estimere den fulde eksponering for PM2,5 og PM10.  

De præsenterede baggrundsværdier er baseret på målinger fra det nationale luftovervågningsprogram 

under NOVANA. Måledata fra de eksisterende baggrundsstationer Lille Valby/Risø og Keldsnor er brugt til 

at beregne 10-årige gennemsnit (2011 til 2020) for de årlige middelværdier for PM2,5 og PM10. Herudover 

vises også den højeste årlige middelværdi for baggrundskoncentrationerne af PM2,5 og PM10 i løbet af de 

seneste 10 år i tabel 10 for at illustrere ’worst case’ scenariet. Baggrundsværdierne holder sig under EU's 

grænseværdier for PM2,5 og PM10, men overskrider de nye anbefalinger for årsmiddel grænseværdier fra 

WHO (se tabel5).  

Tabel 10 Gennemsnitlig årsmiddelværdi for 2011 til 2020 for baggrundskoncentrationerne af PM2,5 og PM10, 

samt de maksimale baggrundsårsmiddelværdier for samme periode målt i det nationale luftovervågnings-

program.  

 
PM2,5  

(µg/m3) 

PM10  

(µg/m3) 

10-årig årsmiddelværdi 10,6 16,6 

Maksimale årsmiddelværdi 15,7 21,3 

 

Antal 

stald-

sek-

tioner 

Antal dyr Produk-

tionsareal  

(m2) 

Afkast-

højde 

(m) 

Kiphøjde 

(m) 

Skel  

(m) 

Kildestyrke 

PM2,5 

(mg/s) 

PM10 

(mg/s) 
Lugt 

(OUE/s) 

1 148 96 4,5 4,5 8,3 0,038 0,77 2795 

4 593 385 4,5 4,5 26,7 0,15 3,1 11.178 

8 1186 771 4,5 4,5 52,7 0,30 6,2 22.356 

16 2372 1542 6,5 6,5 53,5 0,60 12,4 44.712 

32 4744 3084 6,5 6,5 56,4 1,2 24,8 89.424 

48 7150 4648 5,7-8,4 8,1 81,2 1,8 37,3 134.784 

64 9534 6197 5,7-8,4 8,1 107,0 2,4 49,8 179.712 

8 14.301 9295 5,7-8,4 8,1 114,0 3,6 74,6 269.568 

9 19.068 12.394 5,7-8,4 8,1 114,0 4,9 99,5 359.424 

10 23.834 15.492 5,7-8,4 8,1 125,4 6,1 124,4 449.280 
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4.4.1 Fjerkræ: æglæggere 

Støvspredningsberegningerne er lavet med cirkulære receptornet. For hver afstand fra centerpunktet er de 

maksimale koncentrationsbidrag for PM2,5 og PM10 for hver enkelt kildestyrke fundet. Disse er vist i figur 5, og 

for begge størrelsesfraktioner ses et markant fald i koncentrationsbidragene når afstanden fra kilden øges. 

300 m fra kilden er PM2,5 og PM10 for alle kildestyrker lavere end hhv. 0,25 µg/m3 og 5 µg/m3. De maksimale 

koncentration findes i/eller inden for skel. Der er ingen PM2,5 koncentrationer, der vil give anledning til over-

skridelse af de gældende grænseværdier, når baggrundsværdien adderes. For PM10 vil grænseværdien 

dog blive overskredet inden for skel for de 2 til 4 højeste kildestyrker alt efter om den 10-årige eller maksi-

male årsmiddelværdi bruges for baggrundsbidraget. Uden for skel vil PM10 kun give anledning til overskri-

delser, hvis den maksimale middelværdi for baggrunden på 21,3 µg/m3 anvendes for spredningsbereg-

ningen med 8 staldenheder (kildestyrke 548 mg/s).  

Hvis der kigges på overskridelser i forbindelse med 24 timers middelværdien, må der ifølge EU’s regelsæt 

være 35 overskridelser for PM10 af 50 µg/m3 i løbet af et år. Derfor er det interessant at kigge på den 36. 

største 24 timers middelværdi, for den vil indikere om der vil være en overskridelse. Figur 6 viser det mak-

simale koncentrationsbidrag til den 36. største 24 timers middelværdi af PM10 for de varierende besæt-

ningsstørrelser af æglæggende høner i etagesystemer. Koncentrationsbidraget til den 36. største 24 ti-

mers middelværdi er langt højere end koncentrationsbidraget til den årlige middelkoncentration. Når 

baggrundskoncentrationen lægges til, vil der lige uden for skel være overskridelser af grænsen for 24 ti-

mers middelværdien for de 4 højeste kildestyrker med både den maksimale og den gennemsnitlige bag-

grundskoncentration for PM10. 300 meter fra centerpunktet er koncentrationsbidraget fra alle kildestyrker 

mindre end 12,7 µg/m3.  

  

Figur 5 Årlige maksimale koncentrationsbidrag af støv emitteret fra æglæggende høner i etagesystemer 

for hver afstand fra centerpunktet for hver enkelt kildestyrke for hhv. PM2,5 og PM10.  
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Figur 6 Maksimale koncentrationsbidrag til 36. største 24 timers middelværdi af støv emitteret fra æglæg-

gende høner i etagesystemer for hver afstand fra centerpunktet for hver enkelt kildestyrke for PM10.  

For de tre højeste kildestyrker (411, 480 og 548 mg/s) aftager koncentrationen inden for skel ikke så hurtigt, 

og i et enkelt tilfælde stiger den sågar ved 100 m (dog stadig inden for skel). Dette skyldes, at der ligger 

flere receptorpunkter mellem staldenhederne og deres staldafkast for de højeste kildestyrker. Disse tilfæl-

digheder mellem afstand af receptorpunkter og enkelte afkast samt sammenfald med specifikke vindret-

ninger kan give anledning til koncentrationspeaks. 

4.4.2 Fjerkræ: Slagtekyllinger 

Støvspredningsberegningerne er lavet med cirkulære receptornet. For hver afstand fra centerpunktet er de 

maksimale koncentrationsbidrag for PM2,5 og PM10 for hver enkelt kildestyrke for slagtekyllinger fundet (figur 

7). For begge størrelsesfraktioner ses et markant fald i koncentrationsbidragene når afstanden fra kilden 

øges. 300 m fra kilden er PM2,5 og PM10 for alle kildestyrker lavere end hhv. 0,25 µg/m3 og 4 µg/m3. De 

maksimale koncentrationsbidrag findes i/eller inden for skel. Der er ingen PM2,5 koncentrationer som vil give 

anledning til overskridelse af de gældende grænseværdier, når baggrundsværdien lægges til. For PM10 vil 

grænseværdien dog give anledning til overskridelser inden for skel for de 4 højeste kildestyrker, hvis den 

maksimale baggrundsmiddelværdi i løbet af de sidste 10 år bruges. Uden for skel vil PM10 dog ikke give 

anledning til nogen overskridelser.  
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Figur 7 Årlige maksimale koncentrationsbidrag af støv emitteret fra slagtekyllingestalde for hver afstand fra 

centerpunktet for hver enkelt kildestyrke for hhv. PM2,5 og PM10. 

For støvspredningsberegninger med fem staldenheder (hhv. 300 mg/s og 19 mg/s for PM10 og PM2,5) ses 

den højeste koncentration af både PM2,5 og PM10 100 m fra centerpunktet, hvilket er inden for skel. Disse 

peakværdier skyldes tilfældigheder i den mindste afstand mellem receptorpunkter og afkast, som varierer 

fra de enkelte simuleringer, da der tilføjes en staldenhed, når kildestyrken trinvis øges (se figur 2). 

Hvis der kigges på overskridelser i forbindelse med 24 timers middelværdien, må der være 35 overskridelser 

for PM10 af grænseværdien 50 µg/m3 i løbet af et kalenderår. Derfor er det interessant at kigge på den 36. 

største 24 timers middelværdi, for den vil indikere om der vil være en overskridelse. Figur 8 viser maksimale 

koncentrationsbidrag til den 36. største 24 timers middelværdi af PM10 for de varierende besætningsstørrel-

ser af slagtekyllinger. Koncentrationsbidraget til den 36. største 24 timers middelværdi er højere end kon-

centrationsbidraget til den årlige middelkoncentration for slagtekyllinger, og når baggrundskoncentratio-

nen lægges til, vil der i, eller lige uden for, skel være overskridelser af grænsen for 24 timers middelværdien 

for de 5 højeste kildestyrker med både den maksimale og den gennemsnitlige baggrundskoncentration for 

PM10. 300 m fra centerpunktet vil koncentrationsbidraget til 24 timers middelværdien være mindre end 11 

µg/m3 for alle kildestyrker af slagtekyllingebesætninger.   
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Figur 8 Maksimale koncentrationsbidrag til den 36. største 24 timers middelværdi af støv emitteret fra slag-

tekyllinger for hver afstand fra centerpunktet for hver enkelt kildestyrke for PM10.  

4.4.3 Svin: Søer og smågrise 

De årlige maksimale koncentrationsbidrag for hver afstand i det cirkulære receptornet til centerpunktet er 

plottet i figur 9 for PM2,5 og PM10 for hver enkelt kildestyrke for so- og smågrisestalde. For begge størrelses-

fraktioner ses et markant fald i koncentrationsbidragene når afstanden fra kilden øges. 300 m fra kilden er 

PM2,5 og PM10 for alle kildestyrker lavere end hhv. 0,067 µg/m3 og 1,2 µg/m3. De maksimale koncentrati-

onsbidrag findes ved 50 m, som er inden for skel. Der er ingen PM2,5 eller PM10 koncentrationer, som vil give 

anledning til overskridelse af de gældende årlige grænseværdier, når baggrundsværdierne adderes.  

Figur 10 viser det maksimale koncentrationsbidrag til den 36. største 24 timers middelværdi af PM10 for de 

varierende besætningsstørrelser af søer og smågrise. Koncentrationsbidragene til den 36. største time mid-

delværdi er ca. dobbelt så høje som koncentrationsbidragene til den årlige middelkoncentration for søer 

og smågrise. Når baggrundskoncentrationen lægges til, vil det ikke give anledning til nogen overskridelser 

af 24 timers middelværdien.  
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Figur 9 Årlige maksimale koncentrationsbidrag af støv emitteret fra so- og smågrisestalde for hver afstand 

fra centerpunktet for hver enkelt kildestyrke for hhv. PM2,5 og PM10. 

 

 

Figur 10 Maksimale koncentrationsbidrag til den 36. største 24 timers middelværdi af støv emitteret fra so- 

og smågrisestalde for hver afstand fra centerpunktet for hver enkelt kildestyrke for PM10.  
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4.4.4 Svin: Slagtesvin 

 

Figur 11 Årlige maksimale koncentrationsbidrag af støv emitteret fra slagtesvin for hver afstand fra center-

punktet for hver enkelt kildestyrke for hhv. PM2,5 og PM10. 

De årlige maksimale koncentrationsbidrag for hver afstand i det cirkulære receptornet til centerpunktet er 

plottet i figur 11 for PM2,5 og PM10 for hver enkelt kildestyrke for slagtesvin. For begge størrelsesfraktioner ses 

et markant fald i koncentrationsbidragene når afstanden fra kilden øges. 300 m fra kilden er PM2,5 og PM10 

for alle kildestyrker lavere end hhv. 0,06 µg/m3 og 2.5 µg/m3. De maksimale koncentrationsbidrag findes 

ved 50 m, som er inden for skel. Der er ingen PM2,5 eller PM10 koncentrationer, som vil give anledning til 

overskridelse af de gældende grænseværdier, når baggrundsværdien adderes.  

Figur 12 viser det maksimale koncentrationsbidrag til den 36. største 24 timers middelværdi af PM10 for de 

varierende besætningsstørrelser af slagtesvin. Koncentrationsbidragene til den 36. største time middel-

værdi er ca. dobbelt så høje som koncentrationsbidragene til den årlige middelkoncentration for slagtesvin. 

Når baggrundskoncentrationen lægges til, vil det ikke give anledning til nogen overskridelser af 24 timers 

middelværdien.  
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Figur 12 Maksimale koncentrationsbidrag til den 36. største 24 timers middelværdi af støv emitteret fra slag-

tesvin for hver afstand fra centerpunktet for hver enkelt kildestyrke for PM10.  
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5 Sammenligning med lugtgenekriterier  

Til spredningsberegningerne for lugt med OML-Multi er meteorologiske data fra Kastrup 1976 anvendt. 

Disse benyttes, da det er den samme meteorologi som ligger til grund for lugtkurverne i IT-systemet på 

https://www.husdyrgodkendelse.dk/.    

Opsætningen af OML-Multi for lugtspredningsberegningerne er som beskrevet i afsnit 4, dog foretaget som 

foreskrevet i Lugtvejledningen fra MST med maksimale lugtemissioner året rundt i stedet. De totale lugte-

missioner er angivet i tabel 6-9 for de forskellige husdyrtyper. Genekriterierne er baseret på spidsværdier, 

og er i den henseende maksimale månedlige 99%-fraktiler af lugtkoncentrationer i OML-Multi. Lugtgene-

grænser er for byzone og sommerhuse 5 OUE /m3, samlet bebyggelse i landzone 7 OUE /m3, og enkeltbe-

liggende boliger i landzone 15 OUE /m3, hvor OUE er den europærisk bestemt lugtenhed (European Odor 

unit). 

5.1 Fjerkræ: æglæggere 

For æglæggende høner i etagesystemer er lugtgeneafstande fra centrum af kilden for de enkelte besæt-

ningsstørrelser/kildestyrker vist i figur 13 (dvs. de afstande hvor den maksimale 99%-fraktil af lugtkoncen-

trationen er aftaget til 5, 7 og 15 OUE /m3). Genekriterierne for enkelte boliger på 15 OUE /m3 er ikke over-

skredet uden for skel, og kun for to kildestyrker når lugtkoncentrationerne over 15 OUE /m3 imellem stalden-

hederne. Overskridelserne inden for skel skyldes sandsynligvis receptorpunkter meget tæt på (dvs. inden 

for nogle meter) enkelte kilder. Stigende lugtemissioner giver anledning til, at afstanden til centrum af kil-

deområdet hvori den maksimale 99%-fraktil større end 7 OUE /m3 og 5 OUE /m3 findes, øges fra hhv. 100 m 

til 500 m, og 100 m til 650 m.  

Til lugtgenegrænserne er de maksimale årlige koncentrationsbidrag af PM10 i de givne afstande ligeledes 

vist i figur 13. Niveauet for PM10for genekriteriet på 5 OUE /m3 ligger under 3,5 µg/m3, og for genekriteriet 

på 7 OUE /m3 imellem 1,9 og 6,3 µg/m3. For genekriteriet på15 OUE /m3 findes den højeste PM10
 koncen-

tration på 25,9 µg/m3 (se appendix B tabel B1 for præcise værdier), hvilket dog er inden for skel. Sammen-

holdes dette med baggrundsårsmiddelværdierne vil der derfor ikke være nogen overskridelser af den ek-

sisterende grænseværdi for PM10, så længe lugtgenekriterierne er overholdt uden for skel for æglæggende 

høner i etagesystemer. I figur 13 er koncentrationsbidragene yderligere vist 50 meter fra skel, i det der ifølge 

husdyrreguleringen er et krav om, at stalde skal være placeret 50 m fra al beboelse ikke ejet af driftsherren. 

Koncentrationsbidragene fra æglæggere er langt højere 50 m fra skel end i lugtgeneafstandene, dog ikke 

over 10 µg/m3, og derfor vil EU’s årlige grænseværdier stadig være overholdt. Det samme er gældende for 

PM2,5 (se appendix B tabel B2 og figur B1). 

https://www.husdyrgodkendelse.dk/
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Figur 13 Lugtgenekriterier for æglæggere og afstanden hvor den maksimale 99%-fraktil af lugtkoncentra-

tionen er aftaget til 5, 7 og 15 OUE/m3. Afstand til skel, og afstand til 50 m uden for skel i forhold til center-

punktet er ligeledes vist. I hver af disse afstande er PM10 koncentrationsbidraget fra æglæggere til den år-

lige middelværdi angivet vha. den viste farveskala.  

 

Det er ligeledes blevet undersøgt, hvordan den 36. største 24 timers middelværdi relaterer til lugtgeneaf-

standene for æglæggende høner i etagesystemer (figur 14). Koncentrationsbidragene af PM10 til den 36. 

største 24 timers middelværdi er for genekriteriet på 5 OUE/m3 ikke over 11,6 µg/m3, og for genekriteriet på 

7 OUE/m3 imellem 5,7 og 20,6 µg/m3. 50 m fra skel findes koncentrationsbidrag op til 29,1, som sammenlagt 

med den maksimale baggrundskoncentration lige akkurat vil give anledning til overskridelse af 24 timers 

middelværdier for PM10 på 50 µg/m3 for de to højeste kildestyrker. Benyttes den 10-årige årsmiddelværdi, 

vil der dog ikke være overskridelser af 24 timers middelværdien for PM10. 
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Figur 14 Lugtgenekriterier for æglæggere og afstanden hvor den maksimale 99%-fraktil af lugtkoncentra-

tionen er aftaget til 5, 7 og 15 OUE/m3. Afstand til skel, og afstand til 50 m uden for skel i forhold til center-

punktet er ligeledes vist. I hver af disse afstande er PM10 koncentrationsbidraget til det 36. største 24 timers 

middel fra æglæggere angivet vha. den viste farveskala. 

5.2 Fjerkræ: Slagtekyllinger 

Figur 15 viser lugtgeneafstande fra centrum af kilden for de enkelte besætningsstørrelser/kildestyrker af 

slagtekyllinger (dvs. de afstande hvor den maksimale 99%-fraktil af lugtkoncentrationen er aftaget til 5, 7 

og 15 OUE/m3). Afstanden i forhold til centerpunktet hvortil lugtkoncentrationer er aftaget til 5, 7 og 15 

OUE/m3 stiger med kildestyrken fra hhv. 525 m til 2517 m, 393 m til 1978 m og 202 til 1139 m.  

Til lugtgenekriterier er de årlige koncentrationsbidrag for PM10 i de givne afstande ligeledes vist i figur 15. 

Niveauet for PM10 for genekriteriet på 5 OUE/m3 ligger under 0,18 µg/m3, for genekriteriet på 7 OUE/m3 

under 0,31 µg/m3, og for genekriteriet på 15 OUE/m3 under 0,95 µg/m3 (se appendix B tabel B4 for præcise 

værdier). Sammenholdes dette med baggrundsårsmiddelværdierne vil der derfor ikke være nogen over-

skridelser af eksisterende grænseværdi for PM10 for de tre genegrænser, som findes for lugt. I figur 15 er 

koncentrationsbidragene 50 meter fra skel også inkluderet, som forklaret i afsnit 5.1. Koncentrationsbidra-

gene af PM10 fra slagtekyllinger er langt højere 50 m fra skel end i lugtgeneafstandene med et maksimalt  
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Figur 15 Lugtgenekriterier for slagtekyllinger og afstanden hvor den maksimale 99%-fraktil af lugtkoncen-

trationen er aftaget til 5, 7 og 15 OUE/m3. Afstand til skel, og afstand til 50 m uden for skel i forhold til cen-

terpunktet er ligeledes vist. I hver af disse afstande er PM10 koncentrationsbidragene fra slagtekyllinger an-

givet vha. den viste farveskala. 

koncentrationsbidrag på 11,48 µg/m3, men den europæiske årlige grænseværdi vil stadig være overholdt. 

Det samme er gældende for PM2,5 (se appendix B tabel B5 og figur B2) 

Det er ligeledes blevet undersøgt, hvordan den 36. største 24 timers middelværdi relaterer til lugtgeneaf-

standene for slagtekyllinger (figur 16). Koncentrationsbidragene af PM10 til den 36. største 24 timers mid-

delværdi er ved de tre lugtgenekriterier ikke over 2,2 µg/m3.  50 m fra skel findes koncentrationsbidrag op 

til 33,8 µg/m3, og derfor vil der ske en overskridelse af 24 timers middelværdier for PM10 på 50 µg/m3, når 

den maksimale baggrundskoncentration i løbet af de seneste 10 år benyttes. Dette er dog kun tilfældet for 

én staldanlægsstørrelse (5 staldenheder) for slagtekyllinger. Som diskuteret i afsnit 4.4.2, ses netop for 

denne kildestyrke et peak i koncentrationsbidraget 100 m fra centerpunktet af kilderne, som skyldes tilfæl-

digheder i den mindste afstand mellem receptorpunkter og afkast, der varierer fra de enkelte simuleringer. 

Denne tilfældighed kan være en medvirkende faktor til, at der opnås det højeste koncentrationsbidrag til 

24 timers middelværdien ved 5 staldenheder for slagtekyllinger. Benyttes den 10-årige årsmiddelværdi, vil 

der dog ikke være overskridelser af 24 timers middelværdien for PM10.  
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Figur 16 Lugtgenekriterier for slagtekyllinger og afstanden hvor den maksimale 99%-fraktil af lugtkoncen-

trationen er aftaget til 5, 7 og 15 OUE/m3. Afstand til skel, og afstand til 50 m uden for skal i forhold til cen-

terpunktet er ligeledes vist. I hver af disse afstande er PM10 koncentrationsbidraget til det 36. største 24 timers 

middel fra slagtekyllinger angivet vha. den viste farveskala 

5.3 Svin: Søer og smågrise 

Figur 17 viser for løbe-, drægtigheds-, fare- og smågrisestaldandlæg lugtgeneafstande til centrum af be-

sætningsstørrelser/kilden for de enkelte kildestyrker (dvs. de afstande hvor den maksimale 99%-fraktil af 

lugtkoncentrationen er aftaget til 5, 7 og 15 OUE/m3). Afstanden i forhold til centerpunkter hvortil lugtkon-

centrationer er aftaget til 5, 7 og 15 OUE/m3 stiger med kildestyrken fra hhv.  67 m til 2527 m, 52 m til 1971 

m og 28 m til 1094 m.  

Til lugtgenekriterier er maksimale PM10 koncentrationsbidrag fra søer og smågrise i de givne afstande lige-

ledes vist i figur 17. Niveauet for PM10 for genekriteriet på 5 OUE/m3 ligger under 0,17 µg/m3, for genekrite-

riet på 7 OUE/m3 under 0,20 µg/m3, og for genekriteriet på 15 OUE/m3 under 0,52 µg/m3 (se appendix B 

tabel B7 for præcise værdier). De meget lave koncentrationer for PM10, hvor lugtgenekriterierne er overholdt  
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Figur 17 Lugtgenekriterier for so- og smågrisestalde og afstanden hvor den maksimale 99%-fraktil af lugt-

koncentrationen er aftaget til 5, 7 og 15 OUE/m3. Afstand til skel, og afstand til 50 m uden for skel i forhold 

til centerpunktet er ligeledes vist. I hver af disse afstande er PM10 koncentrationsbidraget til årsmidler fra so- 

og smågrisestalde angivet vha. den viste farveskala. 

betyder, at der ikke vil være nogen overskridelser af eksisterende årsgrænseværdi for PM10 ved disse ge-

neafstande. Koncentrationsbidragene er herudover vist 50 meter fra skel. PM10 koncentrationsbidragene 

fra søer og smågrise 50 m fra skel varierer med kildestørrelsen, men er i alle tilfælde lavere end 2 µg/m3, 

og sammenholdes disse med den årlige baggrundsværdi vil den europæiske årlige grænseværdi være 

overholdt. Det samme er gældende for PM2,5 (se appendix B tabel B8 og figur B3). 

Det er ligeledes blevet undersøgt, hvordan den 36. største 24 timers middelværdi relaterer til lugtgeneaf-

standene for so- og smågrisestalde (figur 18). Koncentrationsbidragene af PM10 til den 36. største 24 timers 

middelværdi er for de tre lugtgenekriterier under 1,7 µg/m3.  50 m fra skel findes koncentrationsbidrag op 

til 5,5 µg/m3, som dog sammenlagt med baggrundskoncentrationerne ikke vil overskride 24 timers middel-

værdier for PM10 på 50 µg/m3. 
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Figur 18 Lugtgenekriterier for slagtekyllinger og afstanden hvor den maksimale 99%-fraktil af lugtkoncen-

trationen er aftaget til 5, 7 og 15 OUE/m3. Afstand til skel, og afstand til 50 m uden for skel i forhold til cen-

terpunktet er ligeledes vist.  I hver af disse afstande er PM10 koncentrationsbidraget til det 36. største 24 

timers middel fra slagtekyllinger angivet vha. den viste farveskala 

 

5.4 Svin: Slagtesvin 

Lugtgeneafstande for slagtesvin til centrum af besætningsstørrelser/ kilden for de enkelte kildestyrker (dvs. 

de afstande hvor den maksimale 99%-fraktil af lugtkoncentrationen er aftaget til 5, 7 og 15 OUE/m3) er vist 

i figur 19. Afstanden i forhold til centerpunkter hvortil lugtkoncentrationer er aftaget til 5, 7 og 15 OUE/m3 

stiger med kildestyrken fra hhv. 52 m til 2528 m, 39 m til 2004 m og 19 m til 1191 m.  

Til lugtgeneafstandene er de maksimale PM10 koncentrationsbidrag fra slagtesvin i de givne afstande lige-

ledes vist i figur 19. Niveauet for PM10 for genekriteriet på 5 OUE/m3 ligger under 0,10 µg/m3, for genekrite-

riet på 7 OUE/m3 under 0,14 µg/m3, og for genekriteriet på 15 OUE/m3 under 0,29 µg/m3 (se appendix B 

tabel B10 for præcise værdier). De meget lave koncentrationer for PM10, hvor lugtgenekriterierne er over-

holdt betyder, at der ikke vil være nogen overskridelser af eksisterende årlige grænseværdi for PM10 i disse  

 



38 

 

 

Figur 19 Lugtgrænser for slagtesvin og afstanden hvor den maksimale 99%-fraktil af lugtkoncentrationen 

er aftaget til 5, 7 og 15 OUE/m3. Afstand til skel, og afstand til 50 m uden for skel i forhold til centerpunktet 

er ligeledes vist. I hver af disse afstande er PM10 koncentrationsbidrager til den årlige middelværdi for so- 

og smågrisestalde angivet vha. den viste farveskala. 

geneafstande. Koncentrationsbidragene er herudover vist 50 meter fra skel. Koncentrationsbidragene af 

PM10 fra slagtesvin 50 m fra skel varierer med kildestørrelsen, men er i alle tilfælde lavere end 4,22 µg/m3, 

og sammenholdes disse med den årlige baggrundsværdi vil de europæiske årlige grænseværdier være 

overholdt. Det samme er gældende for PM2,5 (se appendix B tabel B11 og figur B4). 

Det er ligeledes blevet undersøgt, hvordan den 36. største 24 timers middelværdi relaterer til lugtgeneaf-

standene for slagtesvin (figur 20). PM10 koncentrationsbidragene til den 36. største 24 timers middelværdi 

er for alle tre lugtgenekriterier på under 1,1 µg/m3.  50 m fra skel findes koncentrationsbidrag op til 12,3 

µg/m3, som dog sammenlagt med baggrundskoncentrationerne ikke vil overskride 24 timers middelvær-

dier for PM10 på 50 µg/m3. 
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Figur 20 Lugtgenekriterier for slagtekyllinger og afstanden hvor den maksimale 99%-fraktil af lugtkoncen-

trationen er aftaget til 5, 7 og 15 OUE/m3. Afstand til skel, og afstand til 50 m uden for skel i forhold til cen-

terpunktet er ligeledes vist. I hver af disse afstande er PM10 koncentrationsbidraget til det 36. største 24 timers 

middel fra slagtekyllinger angivet vha. den viste farveskala. 

5.5 Malkekvæg 

Da de fundne støvemissioner fra malkekvæg fra litteraturgennemgangen var behæftet med stor usikker-

hed, er der ikke blevet lavet støvspredningsberegninger for denne husdyrstype. Men vha. af simple forholds-

tal mellem støv- og lugtemissionerne kan der opnås idé om, hvorvidt  grænseværdierne for PM2,5 og PM10 

vil blive overskredet i lugtgeneafstandene. Fra afsnit 5.1 til 5.4 fremgår det, at de største PM10 koncentratio-

ner i forhold til lugtgenekriterierne findes for æglæggende høner i etagesystemer. Derfor sammenlignes 

forholdstallet mellem støv- og lugtemissioner for malkekvæg med det for æglæggende høner i etagesy-

stemer. Tabel 11 indeholder de parametre (antal dyr per produktionsareal, støvemission per dyr, støvemis-

sion per produktionsareal, lugtemission per produktionsareal), som er benyttet til at beregne forholdet mel-

lem støv- og lugtemissioner. Produktionsareal for en jerseyko på 6.61 m2/dyr er brugt frem for produktions-

areal fra en ’tung race’, da dette areal er mindre og forholdet derved blive mere konservativt (Kai and 

Adamsen, 2017).   
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Tabel 11 Antal dyr per produktionsareal, støvemission per dyr, støvemission per produktionsareal, lugtemis-

sion per produktionsareal per husdyrtype. En jerseyko har adgang til et produktionsareal på 6,61 m2, derved 

er der 0,15 ko per m2.  Forholdet mellem støv- og lugtemissioner er udregnet ved støv/lugt.  

 

Antal dyr per 

produktion-

sareal 

PM10 emis-

sion per dyr 

(µg /dyr/s) 

PM10 emis-

sion per pro-

duktionsareal  

(µg / m2/s) 

Lugtemission 

OUE/(m2 / s) 

støv:lugt  

Æglæggende høner i 

etage systemer 
18 2,15 

38,7 2,6 14,88 

Malkekvæg 0,15 3,52 0,53 13 0,038 

 

Da støv:lugt emissionsforholdstallet er langt mindre for malkekvæg end æglæggende høner i etagesyste-

mer, vil støvkoncentrationsbidraget fra malkekvægsstalde med al sandsynlighed ikke give anledning til 

overskridelse af grænseværdier for PM10, når lugtgeneafstandene for malkekvæg er overholdt. 
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6 Sammenfatning 

Baseret på et grundigt litteraturstudie er emissionsfaktorer for støvemissioner fra husdyrbrug estimeret for 

de mest almindelige danske produktionstyper. Der er dog ikke tale om målinger på danske stalde og usik-

kerheden på emissionsestimaterne forventes at være høj. Disse ligger til grund for strøvspredningsbereg-

ninger foretaget med spredningsmodellen OML-Multi for svine- og fjerkræproduktioner.   

Spredningsberegningerne viser, at støvkoncentrationerne overholder de årlige europæiske fastsatte græn-

seværdier for PM2,5 og PM10 alle steder uden for skel, på nær beregningen med den højeste kildestyrke for 

æglæggende høner i etagesystemer, når den maksimale baggrundsmiddelværdi for PM10 i løbet af de 

seneste 10 år benyttes. Støvkoncentrationsbidragene 300 m fra centerpunktet af kilderne giver anledning 

til, at det årlige gennemsnit for PM10 øges med 30 % for æglæggere, 24 % for slagtekyllinger, 7 % for søer 

og smågrise, og 15 % for slagtesvin i dette punkt. 1 km fra centerpunktet er bidraget til årsmiddelkoncen-

trationen af PM10 ikke over 2,4 % for de undersøgte husdyrbrug. For PM2,5 øges det årlige gennemsnit ikke 

med mere end 2,4 % grundet støvemissioner fra de fire husdyrproduktionstyper 300 m fra centerpunktet og 

0,5 % 1 km fra centerpunktet.   

Støvkoncentrationsbidraget fra husdyrproduktionerne er blevet sammenholdt med lugtgeneafstandene for 

de tilsvarende besætningsstørrelser. Lugtgeneafstandene er blevet fundet for lugtgenekriterier for byzone 

og sommerhuse (5 OUE/m3), samlet bebyggelse i landzone (7 OUE/m3), og enkeltbeliggende boliger i land-

zone (15 OUE/m3).  Herudover er støvkoncentrationsbidragene blevet fundet 50 m fra skel. Ifølge husdyrre-

guleringen må en driftsherre ikke opføre stalde tættere end 50 m på beboelse, som ikke ejet af driftsherren. 

Støvkoncentrationsbidragene af PM2,5 og PM10 i lugtgeneafstandene for de fire typer husdyrbrug er i alle 

tilfælde ganske små, og koncentrationerne overholder derfor de årlige grænseværdier. Der er ingen over-

skridelse af 24 timers middelgrænseværdien for PM10 i lugtgeneafstandene, og ej heller 50 m fra skel for 

søer, smågrise, og slagtesvin, dog findes enkelte overskridelse for æglæggere og slagtekyllinger 50 m fra 

skel, når den maksimale baggrundskoncentration bruges.  

Der er dog usikkerhed forbundet med at bruge lugt og lugtgeneafstande som reference. For svin ved vi at 

olfaktometri underestimerer den reelle lugt, specielt hvis der er andre lugtstoffer end flygtige svovlforbin-

delser (fordi en del VOC’er klæber til poser og materialer). Endnu mindre vides ang. lugtemissioner for fjer-

kræ, fordi lugtstofsammensætningen ikke er fuldkommen afdækket. Lugtemissionerne for fjerkræ og især 

æglæggere er meget lav i forhold til lugtemissioner fra andre husdyrtyper, og dette kunne muligvis skyldes 

underestimering grundet manglende viden inden for området. Er lugtemissionsfaktorerne underestimerede 

for æglæggere, vil lugtgeneafstandene ligeledes også være underestimerede.   
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A. Appendix 

A1. Emissions faktorer Nederlandene 

Langt størstedelen af den litteratur, der er tilgængelig omkring støvemissioner fra stalde kommer fra Neder-

landske studier, og resultaterne fra en række af disse studier har udmøntet sig i emissionsfaktorer for støve-

missioner i Nederlandene (Lagerwerf et al., 2019; Vonk et al., 2016). Disse emissionsfaktorer er gengivet i 

Tabel . Det skal bemærkes, at enhederne er anderledes end i de tre foregående tabeller, men en del af 

tallene er direkte overført fra de tidligere målinger. 

 

Tabel A1 Emissionsfaktorer anbefalet i Nederlandene, som opsamling på en række målinger fundet i tidli-

gere rapporter. Resultaterne præsenteret af Vonk et al. (Vonk et al., 2016) og siden opdateret af Lagerwerf 

et al. (Lagerwerf et al., 2019):  

Table 9.25 Emission factors (EF) for PM10 and PM2,5 from animal housing (g/animal/year; traditional systems 

do not have PM emission reduction, but can have emission reductions for other substances. Calculated 

emission factors for air scrubbers for each livestock category are not mentioned) 

Livestock category Housing type EF PM10 EF PM2,5 

Dairy cattle    

Female young stock < 1 year Traditional 37.7 10.4 

Male young stock < 1 year Traditional 170.1 46.8 

Female young stock 1-2 years Traditional 37.7 10.4 

Male young stock 1-2 years Traditional 170.1 46.8 

Female young stock ≥ 2 years Traditional 117.8 32.5 

Cows in milk and in calf Tie-stall system 80.8 22.3 

 Cubicle system, grazing1) 117.8 32.5 

 Cubicle system, no grazing1) 147.5 40.6 

Bulls for service ≥ 2 years Traditional 170.1 46.8 

    

Cattle for fattening    

Veal calves, for white veal production Traditional2) 35.7 9.8 

Veal calves, for rosé veal production Traditional2) 35.7 9.8 

Female young stock < 1 year Traditional 37.7 10.4 
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Male young stock < 1 year (incl. young bull-

ocks) 

Traditional 170.1 46.8 

Female young stock 1-2 years Traditional 37.7 10.4 

Male young stock 1-2 years (incl. young bull-

ocks) 

Traditional 170.1 46.8 

Female young stock ≥ 2 years Traditional 86.2 23.8 

Male young stock ≥ 2 years (incl. young bull-

ocks) 

Traditional 170.1 46.8 

Suckling cows ≥ 2 years (incl. fattening/graz-

ing) 

Traditional 86.2 23.8 

    

Pigs    

Piglets Traditional partially raster1), 2) 81.2 2.0 

 Traditional fully raster1), 2) 62.0 2.1 

Fattening pigs and growing pigs Traditional1), 2) 157.3 7.4 

Sows, pregnant and open Traditional, individual1), 2) 186.3 16.0 

 Traditional, group1), 2) 173.7 12.1 

Sows with piglets Traditional2) 164.9 14.2 

Boars for service Traditional2) 185.6 15.9 

    

Poultry    

Broilers Traditional1), 2), 4) 26.8 2.0 

Broiler breeders < 18 weeks Floor housing3) 17.0 1.3 

Broiler breeders ≥ 18 weeks Cage housing 8.7 1.8 

 Floor housing + aviary1), 2), 4) 49.1 3.8 

Laying hens < 18 weeks Battery3), 5) 2.2 0.4 

 Colony housing 9.6 0.9 

 Floor housing2), 4) 34.8 1.7 

 Aviary housing 26.9 1.6 

Laying hens ≥ 18 weeks Battery3), 5) 5.4 1.1 

 Enriched cage/colony hou-

sing 

24.0 2.3 

 Floor housing1), 2), 4) 87.1 4.2 

 Aviary housing1) 67.3 4.0 
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Ducks Traditional 104.5 5.0 

Turkeys Traditional1) 95.1 44.6 

Turkey breeders < 7 months Traditional 177.0 83.0 

Turkey breeders ≥ 7 months Traditional 240.8 112.9 

    

Rabbits (mother animals) Traditional 10.7 2.1 

Minks (mother animals) Traditional1) 8.1 4.2 

Foxes (mother animals) Traditional 8.1 4.2 

    

Sheep Traditional 19.0 5.7 

Goats Traditional 19.0 5.7 

Horses6) Traditional 220.0 140.0 

Ponies6) Traditional 220.0 140.0 

1) Source: Wageningen UR Livestock Research measurements. 

2) Air scrubbers available. 

3) Chemical air scrubbers available. 

4) Additional emission reducing techniques available see Table 8.2. 

5) Prohibited since 2013. 

6) Default emission factors from the EMEP Guidebook (EEA, 2016). 
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B. Appendix: Øvrige resultater for sammenligning mel-

lem støvspredningsberegningerne og lugtsprednings-

beregningerne 

B1. Fjerkræ: æglæggere 

 

Bidrag til årsmiddelværdi 

 

Tabel B1 For de otte stigende kildestyrker viser tabellen PM10 koncentrationsbidragene (µg/m3) til årsmid-

delværdien fra æglæggende høner i etagesystemer i de afstande, hvor den maksimale 99%-fraktil af 

lugtkoncentrationen er aftaget til 5, 7 og 15 OUE/m3, samt i afstanden 50 m fra skel. Data indeholdende i 

denne tabel ligger til grund for graferne i figur 13. 

staldenheder 5 OU 7 OU 15 OU 50 m fra skel 

1 2,58 3,75 - 2,8 

2 3,45 5,86 - 5,07 

3 2,20 6,28 - 6,61 

4 1,58 3,21 - 7,65 

5 1,45 2,83 - 8,87 

6 1,34 2,49 22,8 9,24 

7 1,22 2,09 - 9,63 

8 1,14 1,86 25,9 9,70 

 

Tabel B2 For de otte stigende kildestyrker viser tabellen PM2,5 koncentrationsbidragene (µg/m3) til årsmid-

delværdien fra æglæggende høner i etagesystemer i de afstande, hvor den maksimale 99%-fraktil af 

lugtkoncentrationen er aftaget til 5, 7 og 15 OUE/m3, samt i afstanden 50 m fra skel. Data indeholdende i 

denne tabel ligger til grund for graferne i figur B1. 

staldenheder 5 OU 7 OU 15 OU 50 m fra skel 

1 0,16 0,24 - 0,18 

2 0,22 0,37 - 0,32 

3 0,14 0,4 - 0,42 

4 0,10 0,2 - 0,48 

5 0,09 0,18 - 0,56 

6 0,08 0,16 1,43 0,58 

7 0,08 0,13 - 0,61 

8 0,07 0,12 1,63 0,61 
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Figur B1 Lugtgrænser for æglæggende høner i etagesystemer og afstanden hvor den maksimale 99%-

fraktil af lugtkoncentrationen er aftaget til 5, 7 og 15 OUE/m3. I hver af disse afstande er PM2,5 koncentration 

ligeledes angivet vha. den viste farveskala. 

Bidrag til den 36. største 24 timers middelværdi 

Tabel B3 For de otte stigende kildestyrker viser tabellen PM10 koncentrationsbidragene (µg/m3) til den 36. 

største 24 timers middelværdi fra æglæggende høner i etagesystemer i de afstande, hvor den maksimale 

99%-fraktil af lugtkoncentrationen er aftaget til 5, 7 og 15 OUE/m3, samt i afstanden 50 m fra skel. Data 

indeholdende i denne tabel ligger til grund for graferne i figur 14. 

 

staldenheder 5 OU 7 OU 15 OU 50 m fra skel 

1 9,15 13,51 - 10 

2 11,6 18,89 - 16,86 

3 7,29 20,61 - 21,74 

4 5,25 10,14 - 22,84 

5 4,67 9,04 - 26,84 

6 4,29 8,22 45,3 28,52 

7 4,06 6,74 - 28,89 

8 3,88 5,86 47,3 29,13 

 



50 

 

B2. Fjerkræ: Slagtekyllinger 

 

Bidrag til årsmiddelværdi 

 

Tabel B4 For de otte stigende kildestyrker viser tabellen PM10 koncentrationsbidragene (µg/m3) til årsmid-

delværdien fra slagtekyllinger i de afstande, hvor den maksimale 99%-fraktil af lugtkoncentrationen er 

aftaget til 5, 7 og 15 OUE/m3, samt i afstanden 50 m fra skel. Data indeholdende i denne tabel ligger til 

grund for graferne i figur 15. 

staldenheder 5 OU 7 OU 15 OU 50 m fra skel 

1 0,19 0,31 0,95 2,70 

2 0,15 0,23 0,66 4,75 

3 0,14 0,21 0,55 6,24 

4 0,14 0,20 0,49 7,96 

5 0,13 0,19 0,47 11,48 

6 0,13 0,19 0,45 8,82 

7 0,13 0,19 0,43 7,96 

8 0,13 0,19 0,43 7,03 

 

Tabel B5 For de otte stigende kildestyrker viser tabellen PM2,5 koncentrationsbidragene (µg/m3) til års-

middelværdien fra slagtekyllinger i de afstande, hvor den maksimale 99%-fraktil af lugtkoncentrationen 

er aftaget til 5, 7 og 15 OUE/m3, samt i afstanden 50 m fra skel. Data indeholdende i denne tabel ligger til 

grund for graferne i figur B2. 

staldenheder 5 OU 7 OU 15 OU 50 m fra skel 

1 0,011 0,019 0,058 0,58 

2 0,009 0,014 0,041 0,91 

3 0,009 0,013 0,034 1,21 

4 0,008 0,012 0,030 1,48 

5 0,008 0,012 0,029 2,02 

6 0,008 0,012 0,028 1,55 

7 0,008 0,012 0,027 1,41 

8 0,008 0,012 0,026 1,29 
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Figur B2 Lugtgrænser for slagtekyllinger og afstanden hvor den maksimale 99%-fraktil af lugtkoncentratio-

nen er aftaget til 5, 7 og 15OUE/m3. I hver af disse afstande er PM2,5 koncentration ligeledes angivet vha. 

den viste farveskala. 

Bidrag til den 36. største 24 timers middelværdi 

 

Tabel B6 For de otte stigende kildestyrker viser tabellen PM10 koncentrationsbidragene (µg/m3) til den 36. 

største 24 timers middelværdi fra slagtekyllinger i de afstande, hvor den maksimale 99%-fraktil af lugtkon-

centrationen er aftaget til 5, 7 og 15 OUE/m3, samt i afstanden 50 m fra skel. Data indeholdende i denne 

tabel ligger til grund for graferne i figur 16. 

staldenheder 5 OU 7 OU 15 OU 50 m fra skel 

1 0,62 1,00 3,05 9,39 

2 0,5 0,76 2,19 14,85 

3 0,45 0,69 1,81 19,59 

4 0,43 0,63 1,64 23,96 

5 0,42 0,62 1,6 32,77 

6 0,42 0,61 1,52 25,28 

7 0,43 0,59 1,43 22,97 

8 0,43 0,59 1,41 21,00 
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B3. Svin: Søer- og smågrise 

 

Bidrag til årsmiddelværdi 

 

Tabel B7 For de 10 stigende kildestyrker viser tabellen PM10 koncentrationsbidragene (µg/m3) til årsmid-

delværdien fra søer og smågrise i de afstande, hvor den maksimale 99%-fraktil af lugtkoncentrationen er 

aftaget til 5, 7 og 15 OUE/m3, samt i afstanden 50 m fra skel. Data indeholdende i denne tabel ligger til 

grund for graferne i figur 17. 

Stalddesign nr. 5 OU 7 OU 15 OU 50 m fra skel 

1 0,17 0,20 0,21 0,16 

2 0,13 0,20 0,27 0,20 

3 0,13 0,19 0,5 0,34 

4 0,09 0,17 0,52 0,46 

5 0,06 0,10 0,47 0,78 

6 0,05 0,08 0,26 0,97 

7 0,05 0,07 0,20 1,09 

8 0,05 0,06 0,17 1,28 

9 0,04 0,06 0,16 1,66 

10 0,04 0,06 0,15 1,90 

 

Tabel B8 For de 10 stigende kildestyrker viser tabellen PM2,5 koncentrationsbidragene (µg/m3) til årsmid-

delværdien fra søer og smågrise i de afstande, hvor den maksimale 99%-fraktil af lugtkoncentrationen er 

aftaget til 5, 7 og 15 OUE/m3, samt i afstanden 50 m fra skel. Data indeholdende i denne tabel ligger til 

grund for graferne i figur B3. 

Stalddesign nr. 5 OU 7 OU 15 OU 50 m fra skel 

1 0,009 0,011 0,011 0,008 

2 0,008 0,012 0,016 0,012 

3 0,007 0,011 0,029 0,020 

4 0,005 0,010 0,029 0,026 

5 0,019 0,032 0,152 0,214 

6 0,003 0,004 0,013 0,046 

7 0,002 0,004 0,011 0,054 

8 0,002 0,003 0,009 0,066 

9 0,002 0,004 0,009 0,094 

10 0,002 0,003 0,008 0,108 
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Figur B3 Lugtgrænser for søer og slagtegrise og afstanden hvor den maksimale 99%-fraktil af lugtkoncen-

trationen er aftaget til 5, 7 og 15 OUE/m3. I hver af disse afstande er PM2,5 koncentration ligeledes angivet 

vha. den viste farveskala. 

Bidrag til den 36. største 24 timers middelværdi 

 

Tabel B9 For de 10 stigende kildestyrker viser tabellen PM10 koncentrationsbidragene (µg/m3) den 36. 

største 24 timers middelværdi fra søer og smågrise i de afstande, hvor den maksimale 99%-fraktil af lugt-

koncentrationen er aftaget til 5, 7 og 15 OUE/m3, samt i afstanden 50 m fra skel. Data indeholdende i 

denne tabel ligger til grund for graferne i figur 18. 

Stalddesign nr. 5 OU 7 OU 15 OU 50 m fra skel 

1 0,58 0,71 0,72 0,55 

2 0,45 0,71 0,97 0,71 

3 0,42 0,63 1,63 1,12 

4 0,29 0,57 1,71 1,53 

5 0,2 0,33 1,57 2,48 

6 0,16 0,26 0,83 2,94 

7 0,14 0,22 0,68 3,38 

8 0,14 0,2 0,55 4,31 
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9 0,14 0,2 0,52 4,99 

10 0,14 0,2 0,47 5,44 

 

B4. Svin: Slagtesvin 

 

Bidrag til årsmiddelværdi 

 

Tabel B10 For de 10 stigende kildestyrker viser tabellen PM10 koncentrationsbidragene (µg/m3) til årsmid-

delværdien fra slagtesvin i de afstande, hvor den maksimale 99%-fraktil af lugtkoncentrationen er aftaget 

til 5, 7 og 15 OUE/m3, samt i afstanden 50 m fra skel. Data indeholdende i denne tabel ligger til grund for 

graferne i figur 19. 

staldsektioner 5 OU 7 OU 15 OU 50 m fra skel 

1 0,09 0,09 0,09 0,08 

4 0,1 0,14 0,29 0,25 

8 0,06 0,11 0,29 0,31 

16 0,05 0,08 0,29 0,51 

32 0,04 0,06 0,18 0,85 

48 0,03 0,05 0,14 1,11 

64 0,04 0,05 0,13 1,21 

96 0,04 0,05 0,12 2,11 

128 0,04 0,05 0,11 3,21 

160 0,04 0,05 0,11 4,21 

 

Tabel B11 For de 10 stigende kildestyrker viser tabellen PM2,5 koncentrationsbidragene (µg/m3) til årsmid-

delværdien fra slagtesvin i de afstande, hvor den maksimale 99%-fraktil af lugkoncentrationen er aftaget 

til 5, 7 og 15 OUE/m3, samt i afstanden 50 m fra skel. Data indeholdende i denne tabel ligger til grund for 

graferne i figur B4. 

Staldsektioner 5 OU 7 OU 15 OU 50 m fra skel 

1 0,004 0,004 0,004 0,004 

4 0,005 0,007 0,014 0,012 

8 0,003 0,005 0,014 0,014 

16 0,002 0,004 0,014 0,025 

32 0,002 0,003 0,009 0,041 

48 0,002 0,002 0,007 0,054 



55 

 

64 0,002 0,003 0,007 0,059 

96 0,002 0,002 0,006 0,103 

128 0,002 0,003 0,005 0,157 

160 0,002 0,003 0,005 0,205 

 

 

Figur B4 Lugtgrænser for slagtesvin og afstanden hvor den maksimale 99%-fraktil af lugtkoncentrationen 

er aftaget til 5, 7 og 15 OUE/m3. I hver af disse afstande er PM2,5 koncentration ligeledes angivet vha. den 

viste farveskala. 

Bidrag til den 36. største 24 timers middelværdi 

 

Tabel B12 For de 10 stigende kildestyrker viser tabellen PM10 koncentrationsbidragene (µg/m3) til den 36. 

største 24 timers middelværdi fra slagtesvin i de afstande, hvor den maksimale 99%-fraktil af lugtkoncen-

trationen er aftaget til 5, 7 og 15 OUE/m3, samt i afstanden 50 m fra skel. Data indeholdende i denne tabel 

ligger til grund for graferne i figur 20. 

staldsektioner 5 OU 7 OU 15 OU 50 m fra skel 

1 0,3 0,31 0,31 0,28 

4 0,36 0,48 1,05 0,9 

8 0,2 0,37 0,97 1,05 

16 0,15 0,26 0,99 1,73 
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32 0,12 0,19 0,56 2,9 

48 0,11 0,17 0,48 3,79 

64 0,11 0,16 0,46 3,84 

96 0,12 0,16 0,37 6,81 

128 0,13 0,17 0,36 9,99 

160 0,13 0,18 0,36 12,34 

 


