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Forord 
Det er en af de grundlæggende betingelser for at opnå miljøgodkendelse, at ansøgninger om 
etablering eller udvidelse af husdyrbrug med en ammoniakemission, der overstiger 750 kg NH3-N 
per år, har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse ammoniakforure-
ningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).  
 
Formålet med dette projekt har været at opdatere det faglige grundlag for en efterfølgende poli-
tisk fastsættelse af grænseværdier for ammoniakemission (BAT-krav), der anvendes ved miljøgod-
kendelse af husdyrbrug. 
 
Projektet er gennemført som et samarbejde mellem Aarhus universitet (AU) og Københavns Uni-
versitet (KU). Seniorrådgiver Peter Kai, Institut for Bio- og Kemiteknologi, AU har været projektleder 
i forhold til den tekniske og miljømæssige beskrivelse af effekter af stalde og teknologier, mens 
lektor Brian H. Jacobsen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU, har været projektleder 
for de økonomiske analyser.   
 
Som led i projektet har AU og KU udarbejdet en serie notater, der omfatter nærmere definerede 
driftssystemer og teknologier indenfor driftsgrenene grise, kvæg, fjerkræ og mink: 
 
Driftssystembeskrivelser er notater, der beskriver den typiske indretning og drift af specifikke stald- 
og stityper til bestemte dyregrupper og de dermed forbundne emissioner af ammoniak, lugt og 
drivhusgasser samt de vigtigste ressourceforbrug, der knytter sig til produktionen. Notaterne er ud-
arbejdet af AU. Driftssystembeskrivelserne indeholder med få undtagelser økonomiske nøgletal, 
som er udtræk fra økonomi-notater udarbejdet af KU.  
 
Teknologibeskrivelser er notater, der beskriver specifikke typer af teknologier og deres miljøeffekt, 
når de anvendes i specifikke stald-/stityper og de dermed forbundne ressourceforbrug og emissi-
oner af ammoniak og lugt. Teknologibeskrivelsernes tekniske og miljømæssige del er udarbejdet 
af AU, mens de økonomiske nøgletal er udtræk fra økonomi-notater udarbejdet af KU. 
 
Økonomiske udrednings- og dokumentationsnotater beskriver dels forudsætningerne for økono-
miske analyser af virkemidler til reduktion af ammoniakemissionen i husdyrproduktionen samt de 
økonomiske konsekvenser forbundet med anvendelse af stalde og teknologier. Disse er udarbejdet 
og publiceret af KU. 
 
Som opsummering er der for hver driftsgren (for grise opdelt på produktionstype) udarbejdet et 
resumé- og analysenotat, der sammenholder miljømæssige og økonomiske effekter ved anven-
delsen af stalde og teknologi, herunder i diverse kombinationer og som funktion af husdyrholdets 
størrelse.  
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Indledning 
I forbindelse med en kommende fastlæggelse af BAT-emissionsgrænseværdierne for fjerkræ har 
Miljøministeriet ønsket at få undersøgt eksisterende tekniske muligheder for at begrænse emissio-
nen af ammoniak. Det faglige udredningsarbejde er foretaget af Aarhus Universitet (AU) og de 
miljøøkonomiske analyser er foretaget af Københavns Universitet (KU) i 2019-2022. 
 
I starten af projektperioden udarbejdede AU et notat (Kai, 2019), som identificerede relevante 
staldsystemer og miljøteknologier, som vurderes relevante i forhold til BAT-projektet. Miljøministeri-
ets departement udarbejdede en bruttoliste med relevante ammoniakreducerende miljøteknolo-
gier, som følger de miljøteknologier, der er på Miljøstyrelsens teknologiliste1.  
 
På baggrund af bruttolisten har AU og KU udarbejdet en serie driftssystembeskrivelser og teknolo-
gibeskrivelser. Driftssystembeskrivelser er detaljerede produktions- og miljøtekniske samt økonomi-
ske beskrivelser af individuelle staldsystemer, og teknologibeskrivelser er detaljerede miljøtekniske 
og økonomiske beskrivelser af individuelle miljøteknologier. Driftssystembeskrivelserne og tekno-
logibeskrivelserne indeholder derfor beregninger af de driftsøkonomiske meromkostninger forbun-
det med anvendelse af et staldsystem eller miljøteknologi opgjort i forhold til de valgte reference-
staldsystemer for de forskellige typer af fjerkræ. 
 
Meromkostningerne er opgjort både per dyr og per m2 produktionsareal i forhold til den opnåede 
ammoniakreduktion. Ligeledes er omkostningseffektiviteten, dvs. omkostninger per kg sparet NH3-
N emission opgjort. 
 
Formålet med dette resume er at give en kort oversigt over de konklusioner, der kan drages i for-
hold til staldtyper, miljøteknologier, miljøeffekt og økonomi i forskellige fjerkræstalde. Resumeet 
sammenholder de nye resultater med det gældende BAT-ammoniakemissionskrav for at vurdere 
omfanget af teknologier, der i dag overholder eksisterende krav. Resumeet afsluttes med en be-
skrivelse af effekter og økonomi for de enkelte teknologier og relevante kombinationer af teknolo-
gier ved fremtidige grænser for omkostninger per produceret enhed (kylling, hønnike) eller per 
årshøne2. Det er med udgangpunkt i den gennemførte analyse muligt at vurdere hvilke teknolo-
gier, der kan vælges imellem med udgangspunkt i en politisk fastsat maksimal grænse for omkost-
ningerne per produceret dyr eller årshøne og/eller omkostning per kg sparet NH3-N emission. 

Vedr. referencestald og beregning af miljøeffekter   
Som referencestaldsystem for beregning af miljøeffekter og driftsøkonomi er valgt en række 
driftssystemer og tilhørende ammoniakemissionsfaktorer (Tabel 1). 

Miljøeffekten er opgjort for hver kategori af fjerkræ ved at beregne reduktionen i ammoniakemis-
sion fra et driftssystem med anvendelse af en miljøteknologi sammenlignet med referencedriftssy-
stemet. 

 

  

 
1 Miljøstyrelsens teknologiliste er en liste over godkendte miljøteknologier, som landmænd skal benytte i forbindelse 
med ansøgning om miljøgodkendelse i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. 
2 En årshøne er defineret som 365 stalddage. 
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Tabel 1. Referencestaldsystemer defineret for fjerkræ samt deres standard-ammoniakemissionsfaktorer og 
BAT-emissionsgrænseværdier. 

Dyre-/stald- 
kategori 

Produktions-
areal per 

prod. dyr el-
ler årshøne, 

m2 

Ammoniakemissionsfaktor, 
kg NH3-N/år per m2 pro-
duktionsareal jf. Husdyr-

godkendelsesbekendtgø-
relsen Bilag 3 tabel 1 (pr. 

09-09-2022) 

Gældende BAT-emissions-
grænseværdi, NH3-N/år per 
m2 produktionsareal jf. Hus-
dyrgodkendelsesbekendtgø-
relsen Bilag 3 tabel 4 (pr. 09-

09-2022) 

   BAT-niveau 
1 

BAT-niveau 
2 

Slagtekyllinger (vækstka-
tegori I): gulvdrift  

0,045-0,0811 0,66 0,57  

Slagtekyllinger (vækstka-
tegori II): gulvdrift 

0,042-0,057 0,662 0,57  

Slagtekyllinger (økologi-
ske): gulvdrift 

0,1043 0,63 0,63  

Burhøner (konsumæg), sti-
mulusberiget bursystem 
med gødningsbånd 

0,075 0,89 0,89 0,884 

Skrabe- og Frilandshøner 
(konsumæg): Etagestald 
med gødningsbånd 

0,1111 0,92 1,6 0,964 

Økologiske høner (kon-
sumæg), Etagestald med 
gødningsbånd 

0,1667 0,58 1,5 0,964 

Hønniker (forældredyr til 
slagtekyllinger): gulvdrift 

0,05 1,2 1,2  

Hønniker (konsumægsra-
cer): gulvdrift 

0,05 1,2 1,2  

Rugeægshøns: gulvdrift 
og gødningskumme 

0,1429 2,1 2,1  

 

De undersøgte teknologier omfatter i udgangspunktet teknologierne luft-til-luft varmeveksler og 
interne luftcirkulationsventilatorer til slagtekyllingestalde (Adamsen og Jacobsen, 2022) samt hyp-
pig tømning af gødningsbånd i stalde med etagesystem eller stimulusberiget bursystem (Kai, 
2022i). 

Miljøeffekten er beregnet alene i forhold til staldens produktionsareal, i modsætning til tidligere 
BAT-analyser, hvor miljøeffekten er beregnet på grundlag af en kædebetragtning omfattende 

 
1 Belægningsgraden er defineret ud fra en maksimal vægt i stalden på 40 kg/m2. Produktionsarealet afhænger derfor 
af vægten ved afgang fra stalden. I analyserne er valgt et interval mellem 1,78 og 3,22 kg ved afgang fra stalden. 
2 Slagtekyllinger i vækstkategori II er endnu ikke indarbejdet i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. I henhold til drifts-
systembeskrivelsen er der beregnet en ammoniakemission på 0,78 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal for katego-
rien. 
3 Belægningsgraden er defineret ud fra en maksimal vægt i stalden på 21 kg/m2. Produktionsarealet afhænger derfor 
af vægten ved afgang fra stalden. I analysen er valgt en afgangsvægt på 2,18 kg svarende til normtal for husdyrgød-
ning 2021-2022. 
4 For høner til konsumægsproduktion gælder BAT-niveau 2 alene for IE-husdyrbrug, dvs. produktioner med flere end 
40.000 stipladser (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, bilag 3, tabel 4). 
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stald og gødningslager. Den ændrede beregningsmetode skyldes den ny husdyrregulering, som 
blev indført i 2017, og hvor ammoniak og lugt reguleres på grundlaget af produktionsarealet i hen-
holdsvis stald og gødningslager.  

Økonomiske analyser  
De økonomiske analyser giver en vurdering af de årlige meromkostninger i forhold til reference-
driftssystemet. Da ændret produktionsform (konventionel til fx økologi) ikke indgår som en tekno-
logi, indgår alene teknologier, der kan reducere ammoniakemissionen. Der er endvidere foretaget 
en analyse, hvor meromkostninger sammenholdes med de samlede produktionsomkostninger 
som opgjort af Dansk Fjerkræ.  

Omkostningerne er opgjort per produceret kylling eller årshøne, da det giver driftsøkonomisk me-
ning, og fordi indtjeningen opgøres per produceret dyr eller årshøne. En omregning til omkostning 
per m2 produktionsareal er foretaget med udgangspunkt i produktionsarealerne, der er nævnt i 
Tabel 1. På den baggrund beregnes dels en stigning i de årlige omkostninger og omkostningsef-
fektiviteten, hvor omkostninger sammenholdes med miljøeffekten (kr. per kg sparet NH3-N). Det er 
i de miljøøkonomiske analyser angivet, at sundhedsværdien (miljøøkonomiske beregningspriser) 
af en reduktion i emissionen af ammoniak kan opgøres til 150 kr. per kg NH3-N (Andersen et al., 
2019). Dette kan således bruges som en pejling i forhold til en afskæringsgrænse hvad angår om-
kostningen per kg NH3-N.  

Teknologier, der medfører en meremission, vil kun blive medtaget, hvis det er omkostningseffektivt 
at implementere denne i kombination med andre teknologier for at opnå en reduktion i emissio-
nen.  

Usikkerhed ved de gennemførte analyser  
Der er som angivet i driftssystem- og teknologibeskrivelserne og i dokumenterne bag de økonomi-
ske analyser nogen usikkerhed på anvendte estimater. Der forventes en usikkerhed på estimatio-
nen af emissionen fra stalde på 25 % eller mere, fordi de gældende emissionsværdier i de fleste 
tilfælde bygger på ældre data eller ekspertskøn. Emissionsværdierne for slagtekyllingestalde med 
konventionel produktion er for såvidt angår hurtig voksende kyllinger (tilvækstkategori I; Kai, 
2022a) dokumenteret ved staldmålinger i nyere tid, og disse data er i mangel af specifikke måle-
data anvendt til at estimere emissionsværdier for langsommere voksende kyllinger (tilvækstkate-
gori II; Kai, 2022a). Dette øger usikkerheden. Tilsvarende er gældende for så vidt angår teknologien 
”luft-til-luft varmeveksler og interne luftcirkulationsventilatorer til slagtekyllingestalde”, hvis doku-
mentation bygger på målinger foretaget i slagtekylligestalde med hurtig voksende kyllinger, men 
hvor miljøeffekten ekstrapoleres til andre typer af kyllinger. 

Som angivet i de økonomiske analyser har der været udfordringer med at estimere investeringer 
og dermed merinvesteringer, samt årlige meromkostninger ved de angivne teknologier. Usikker-
heden er skønnet til 20%, men kan være højere for udvalgte poster. 

Driftssystembeskrivelser og teknologiblade 
Der er udarbejdet driftssystembeskrivelser og teknologibeskrivelser omfattende følgende staldty-
per og teknologier (Kai, 2022a-i).  

1. Slagtekyllinger: gulvdrift 
2. Slagtekyllinger (økologi): gulvdrift 
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3. Konsumægsshøner (skrabe- og frilandshøner): Etagesystem med gødningsbånd 
4. Konsumægshøner (økologiske høner): Etagesystem med gødningsbånd 
5. Konsumægshøner (Burhøner): Stimulusberiget bursystem med gødningsbånd 
6. Rugeægshøns: Gulvdrift og gødningskumme 
7. Hønniker (forældredyr til slagtekyllinger): Gulvdrift 
8. Hønniker (konsumægsracer): Gulvdrift 
9. Luft-til-luft varmeveksler og interne luftcirkulationsventilatorer til slagtekyllinge-

stalde 
10. Konsumægshøner: Hyppig tømning af gødningsbånd i stalde med etagesystem 

eller stimulusberiget bursystem. 
 

Efter politiske drøftelser mellem Miljøministeriet og landbrugets brancheorganisation Landbrug og 
Fødevarer i forbindelse med det såkaldte NEC-udvalgsarbejde blev der i oktober 2020 indgået en 
aftale om en frivillig tilpasning om generel sænkelse af koncentrationen af råprotein i foderet til 
malkekøer og grise. Som følge heraf blev det besluttet, at teknologibeskrivelser omhandlende re-
duceret råproteinkoncentration i foder til fjerkræ ikke indgår i BAT-analyserne. 

Anvendelse af flere miljøteknologier 
Eneste mulighed for at reducere ammoniakemissionen fra slagtekyllingestalde er ved at benytte 
teknologien luft-til-luft varmeveksler med interne luftcirkulationsventilatorer til slagtekyllingestalde 
(Adamsen og Jacobsen, 2022).  

Eneste teknologier til at reducere ammoniakemissionen fra stalde med etagesystem og bursystem 
med gødningsbånd er konsumægshøner: Hyppig tømning af gødningsbånd i stalde med etage-
system eller stimulusberiget bursystem (Kai, 2022i). Revisionen af de tidligere teknologibeskrivelser 
(Miljøstyrelsen 2011a, 2011b) har imidlertid givet anledning til at konkludere, at det aktuelle refe-
rence-emissionsniveau er baseret på tømning af gødningsbånd to gange ugentlig og ikke én gang 
ugentlig, som anført, og at der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation for den kvantitative ef-
fekt af hyppigere udmugning. Det er derfor ikke relevant at foretage yderligere miljøøkonomiske 
analyser af teknologien. 

I modsætning til de tilsvarende resuméer vedrørende grisestalde er der ikke foretaget afskæring 
af mulige teknologier til fjerkræstalde, fordi udvalget af staldtyper og teknologier er begrænset.  

Miljøministeriet har ønsket, at de anvendte besætningsstørrelser dækker hele intervallet fra de 
mindste besætninger, der indgår i reguleringen, til det som i dag betegnes som de største besæt-
ninger. Det er dog vurderet, at der kun er ringe størrelsesøkonomisk effekt for teknologien luft-til-
luft varmeveksler med interne luftcirkulationsventilatorer til slagtekyllingestalde. Der er derfor alene 
udarbejdet analyse for hhv. en stald med ca. 40.000 konventionelle slagtekyllinger og en stald 
med 14.400 økologiske slagtekyllinger.  

I vedlagte opsamlingstabel (Appendiks A) indgår:  

• den samlede ammoniakemission (kg NH3-N per produceret kylling og % ammoniakreduk-
tion)  

• de samlede meromkostninger per kylling  
• de samlede meromkostninger per kg NH3-N 
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Sammenligning med eksisterende BAT-ammoniakemissionsgrænseværdier 
Gældende BAT-ammoniakemissionskrav for nye stalde, som de fremgår af husdyrbekendtgørel-
sens Bilag 3 er vist i Tabel 2. For nogle kategorier gælder BAT-niveau I grænseværdien uanset 
produktionsarealets størrelse. For høner til konsumægsproduktion gælder BAT-niveau 2 alene for 
IE-husdyrbrug, dvs. stalde med flere end 40.000 hønepladser (Husdyrgodkendelsesbekendtgørel-
sen (2021, Bilag 3 Tabel 4).  

Gældende ammoniakemissionsfaktor for slagtekyllinger (vækstkategori I) er tidligere fastsat til 
0,74 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal. Ved genberegning ved anvendelse af aktuelle produk-
tionsdata er ammoniakemissionsfaktoren reduceret til 0,66 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal 
(Kai, 2022a). 

Slagtekyllinger (vækstkategori II) er en ny kategori og derfor endnu ikke indarbejdet i husdyrgod-
kendelsesbekendtgørelsen. Kategorien er vist, så det er muligt at sammenligne med gældende 
BAT-emissionsgrænseværdier.  

Der produceres ikke længere skrabekyllinger i Danmark, og som følge heraf udarbejdes der ikke 
længere husdyrgødningsnormer for denne kategori. Kategorien fremgår af Husdyrgodkendelses-
bekendtgørelsen, men det anbefales at fjerne den i forbindelse med en fremtidig revision.  

 
Tabel 2. Staldsystemer til fjerkræ samt deres gældende standard-ammoniakemissionsfaktorer og BAT-
emissionsgrænseværdier i henhold til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. 

Dyre-/stald-kategori Ammoniakemis-
sionsfaktor, kg 
NH3-N/år per m2 
produktions-
areal 

Gældende BAT-emissionsgrænseværdi, NH3-N/år per 
m2 produktionsareal 

  BAT 

niveau I 

Redukti-
onskrav 

BAT 

niveau 2 

Redukti-
onskrav 

Slagtekyllinger (vækstkate-
gori I): gulvdrift  

0,74  

Genberegning: 
0,661 

0,57 23,0% 

13,6% 

  

Slagtekyllinger (vækstkate-
gori II): gulvdrift 

0,782 0,57 26,9%   

Skrabekyllinger3 0,49 0,49 -   

Slagtekyllinger (økologiske): 
gulvdrift 

0,63 0,63 0%   

Høner, konsumæg. Skrabe 
og friland, gulvdrift og gød-
ningskumme 

2,3 1,6 30,4% 0,964 30,4% 

 
1 Opdateret værdi. Se driftssystembeskrivelse (Kai, 2022). 
2 Ny kategori til indarbejdelse i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. 
3 Der produceres ikke længere skrabekyllinger i Danmark. Det anbefales derfor at fjerne kategorien i Hus-
dyrgodkendelsesbekendtgørelsen. 
4 For høner til konsumægsproduktion gælder BAT-niveau 2 alene for IE-husdyrbrug, dvs. produktioner med 
flere end 40.000 stipladser (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, bilag 3, tabel 4). 
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Dyre-/stald-kategori Ammoniakemis-
sionsfaktor, kg 
NH3-N/år per m2 
produktions-
areal 

Gældende BAT-emissionsgrænseværdi, NH3-N/år per 
m2 produktionsareal 

  BAT 

niveau I 

Redukti-
onskrav 

BAT 

niveau 2 

Redukti-
onskrav 

Høner, konsumæg. Skrabe 
og friland, gulvdrift uden 
kummer 

1,6 1,6 0% 0,9644 42,5% 

Skrabe- og Frilandshøner 
(konsumæg): Etagestald 
med gødningsbånd 

0,92 1,6 0% 0,964 0% 

Økologiske høner (kon-
sumæg), Etagestald med 
gødningsbånd 

0,58 1,5 0% 0,964 0% 

Høner, konsumæg. Økolo-
giske, gulvdrift og gød-
ningskumme 

1,5 1,5 0% 0,964 36% 

Høner, konsumæg. Bur med 
gødningskælder 

1,1 0,89 19,1% 0,884 20% 

Høner, konsumæg. Bur med 
bånd 

0,89 0,89 0% 0,884 1,1% 

Høns, rugeæg. Gulvdrift og 
gødningskumme 

2,1 2,1 0%   

Hønniker, konsumæg. Bur 
med bånd eller gødnings-
kælder 

3,8 3,8 0%   

Hønniker, konsumæg. Gulv-
drift med eller uden gød-
ningskumme 

1,2 1,2 0%   

Hønniker, rugeæg (hønni-
ker, HPR). Gulvdrift 

1,2 1,2 0%   

 

De gældende BAT-emissionsgrænseværdier er fastsat af Miljøstyrelsen ud fra det princip, at mer-
omkostningerne til enkeltteknologier ikke bør overstige ca. 100 kr. per kg. reduceret NH3-N samt, 
at de samlede meromkostninger ikke bør overstige ca. 1,5 % af produktionsomkostningerne (Miljø-
styrelsen, 2011c). I opgørelser over indtjeningen fra erhvervet er det for slagtekyllinger angivet, at 
de samlede produktionsomkostninger udgør 10,50 til 11,00 kr. per kylling (Brandenborg, 2018). De 
samlede meromkostninger bør således ikke overstige ca. 0,16 kr. per slagtekylling årligt.   

Teknologier og reduktionsmuligheder  
Som anført er varmevekslere hos slagteskyllinger eneste teknologi, hvor der foreligger tilstrække-
lige oplysninger. Med en reduktion på 28 % fra varmeveksler vil produktioner med slagteskyllinger 
som anført opfylde BAT-kravet på 0,57 kg NH3-N per m2 produktionsareal for ikke økologisk pro-
duktion og kravet for økologisk produktion på 0,63 kg NH3-N per m2 produktionsareal kan også 
overholdes.  
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Det vurderes, at varmeforbruget i gennemsnit kan reduceres med 60 % og for en stald med et 
produktionsareal på 2000 m2, som her er antagelsen, og 39.000 kyllinger per flok opnås en be-
sparelse på varmeregningen på 350.000 kr. per år. Dette er baseret på, at varmeforbruget redu-
ceres fra 2,27 til 0,9 kWh per produceret kylling.  

De årlige omkostninger koblet til varmeveksleren er omkring 46.000 kr. (se Appendiks A), men der 
opnås en betydelig besparelse i varmeudgiften på 190.000 - 350.000 kr. pr. år (for de tre produk-
tionssystemer i Appendiks A, hvorfor der samlet set er en økonomisk gevinst ved at investere i en 
varmeveksler. Samlet er gevinsten opgjort til mellem 138.000 - 300.000 kr. årligt for en enhed på 
2.000 m2. Det svarer til en gevinst på 100-180 kr. per 100 kyllinger.  

Der er ikke foretaget økonomiske analyser på forskellige størrelser slagtekyllingestalde, da det 
vurderes at der ikke er større størrelsesøkonomiske gevinster ved installation af flere anlæg, da de 
opstilles i faste enheder. 

Da der kun er foreligger en relevant miljøteknologi til slagtekyllingestalde, og da miljøeffekten af 
hyppig tømning af gødningsbånd i stald til æglæggende høner vurderes for usikker, er der for en 
række driftssystemer pt. ingen teknologiske muligheder for at reducere ammoniakemissionen. 
Det betyder, at de i Tabel 2 nævnte BAT-emissionskrav i en række tilfælde ikke vil kunne opfyl-
des. Det drejer sig om stalde til æglæggende høner (skrabe- og frilandshøner) med gulvdrift med 
eller uden gødningskumme samt æglæggende høner i burdrift med gødningskælder eller gød-
ningsbånd.  

Opsummering 
Der er genemført en analyse af driftssystemer og teknologier med henblik på at opstille et grund-
lag for fremtidige krav til ammoniakemissionen for fjerkræstalde. I de tidligere analyser fra 2011 
indgik en række teknologiske muligheder, men i denne analyse indgår kun varmevekslere til 
slagteskyllinger. Der blev ikke i 2011 lavet analyser af varmeveksler som teknologi, hvorfor resul-
tater ikke kan sammenholdes. 

Varmevekslere reducerer ammoniakemissionen med 28 % og gør, at det nuværende BAT krav 
kan overholdes. Det vurderes, at varmevekslere er en velafprøvet og meget anvendt teknologi, 
der giver en klar økonomisk gevinst i form af lavere varmeudgifter. Gevinsten er opgjort til 97-183 
kr. per 100 kyllinger eller 390-810 kr. per kg NH3-N - lavest for den økologiske produktion og hø-
jest for den hurtigere voksende kategori (vækstkategori II). 

Hyppigere udmugning hos høner indgår ikke som en teknologi, da udgangspunktet i forvejen er 
to udmugninger om ugen, og data for effekten af yderligere tiltag er for usikker. 

For en række driftssystemer kan gældende BAT-emissionskrav jf. Husdyrgodkendelses-bekendt-
gørelsens Bilag 3 ikke opfyldes, fordi der ikke forefindes godkendte miljøteknologier på Miljøstyrel-
sens teknologiliste. 
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Appendiks A 
A1. Omkostninger ved varmeveksler ved alm., langsommere og økologisk produktion af slagte-
kyllinger 

Produktion  Hurtig voksende 
(vækstkategori I) 

Langsommere 
voksende  

(vækstkategori 
II) 

Økologisk 
produktion  

Produktionsareal (m2) 2000 2000 2000 
Producerede slagtekyllinger per år 308.446 284.179 75.168 
Ammoniakemission (reference) (kg NH3-
N/år per m2) 

0,66 0,78 0,63 

Reduktion i ammoniakemission (%) 28 28 28 
Emission ved anvendelse af teknologi (kg 
NH3-N/år per m2) 

0,48 0,56 0,45 

BAT-emissionskrav (kg NH3-N/m2) 0,57 0,57 0,63 
Reduktion i ammoniak emission (kg NH3-
N/år per m2) 

0,18 0,22 0,18 

Ammoniakreduktion ved anvendelse af 
teknologi (kg NH3-N per 100 producerede 
kyllinger) 

0,12 0,15 0,47 

Reduktion i varmeforbrug (%)  60 60 60 
Økonomi        
Investering i varmeveksler, DKK 598.000 598.000 598.000 
Årlige omkostninger:     
Reduceret gødningsudgift  -2.813 -3.324 -2.685 
Reduceret varmeudgift  -350.366 -329.911 -186.566 
Omkostning el 6.325 5.807 4.164 
Rengøring varmeveksler  2.600 2.069 1.543 
Omkostning vedligehold 1.000 1.000 1.000 
Afskrivning og forrentning 46.524 46.524 46.524 
Omkostning ved varmeveksler i alt (kr./år) -299.329 -279.904 -137.562 
Omkostning per 100 producerede 
kyllinger 

-97 -98 -183 

Omkostning per m2 produktionsareal -150 -140 -69 

Omkostningseffektivitet (kr./kg NH3-N) -810 -641 -390 
Kilde: Jacobsen (2022).   
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