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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 am-

moniakforureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).  

 

Formålet med dette projekt har været at opdatere det faglige grundlag for en efterfølgende 

politisk fastsættelse af grænseværdier for ammoniakemission (BAT-krav), der anvendes ved 

miljøgodkendelse af husdyrbrug. 

 

Projektet er gennemført som et samarbejde mellem Aarhus universitet (AU) og Københavns 

Universitet (KU). Seniorrådgiver Peter Kai, Institut for Bio- og Kemiteknologi, AU har været pro-

jektleder i forhold til den tekniske og miljømæssige beskrivelse af effekter af stalde og tekno-

logier, mens lektor Brian H. Jacobsen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU, har væ-

ret projektleder for de økonomiske analyser.   

 

Som led i projektet har AU og KU udarbejdet en serie notater, der omfatter nærmere define-

rede 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. No-

taterne er udarbejdet af AU. Driftssystembeskrivelserne indeholder med få undtagelser øko-

nomiske nøgletal, som er udtræk fra økonomi-notater udarbejdet af KU.  

 

Teknologibeskrivelser er notater, der beskriver specifikke typer af teknologier og deres miljø-

effekt, når de anvendes i specifikke stald-/stityper og de dermed forbundne ressourceforbrug 

og emissioner 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 

økonomiske analyser af virkemidler til reduktion af ammoniakemissionen i husdyrproduktio-

nen 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 

anvendelsen af stalde og teknologi, herunder i diverse kombinationer og som funktion af hus-

dyrholdets størrelse.  
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Notat om fremtidige BAT-analyser for minkproduktion 

Det fremgår af projektbeskrivelsen vedrørende genberegning af BAT-grundlaget for husdyr, 

at der også skal foretages en analyse omfattende driftssystembeskrivelse og teknologibeskri-

velse for minkproduktion. Imidlertid blev der indført krav om aflivning af alle danske mink i 

forbindelse med Covid 19 i november 2020 (LOV nr. 2185 af 29/12/2020), og dette har med-

ført en betydelig ændring af udgangspunktet for en sådan analyse. I det følgende beskrives 

kort baggrund og krav til data og analyser, før der kan opstilles egentlige BAT-ammoniak-

emissionsgrænseværdier (herefter kaldet BAT-krav) for minkfarme. Det midlertidige for-

bud mod hold af mink udløber 31. december 2022 og forlænges ikke, men det er usikkert hvor 

stor produktionen vil være da der skal indføres en række smitteforebyggende tiltag.  

Grundlæggende krav i forhold til fastsættelse BAT 

For at der kan tilvejebringes et fagligt grundlag for fastlæggelse af BAT-krav er der en række 

forhold, som skal være til stede. Disse krav omfatter blandt andet: 1) at der foreligger et doku-

menteret grundlag for fastsættelse af ammoniakemissionsværdier for minkfarme, 2) at der 

findes dokumenterede teknologier som kan reducere ammoniakemissionen og som vil være 

tilgængelige for erhvervet og 3) at omkostningerne ved disse teknologier kan fastlægges. I 

det følgende diskuteres, hvad der skal til for at disse krav kan opfyldes.  

Produktionsomfang  
Danmarks statistik har opgjort, at der i 2019 var 2,5 mio. avlsdyr, og det er færre end 2015-

2018, hvor der var omkring 3,4 mio. dyr (DST, 2020). Årsagen til det lavere antal formodes at 

bunde i en forringet økonomisk situation i minkbranchen, idet bedriftsresultatet pr. bedrift var 

faldet fra 3,3 mio. kr. i 2013 til -0,7 mio. kr. i 2019 grundet en faldende værdi på skind. Antal af 

bedrifter faldt i samme periode fra 1.200 til 800. Med krav om aflivning af alle mink i november 

2020 faldt antallet af avlsdyr til 0 i december 2020. Omfang af bedrifter vil naturligvis påvirke, 

hvor stor en effekt eventuelle tiltag vil have.  

Driftssystemer og emissioner  
Opgørelser af emissioner kræver, at der kan foretages retvisende opgørelser, der dækker den 

aktuelle produktion (driftssystem(er)). Inden det midlertidige forbud om produktion af mink i 

Danmark blev indført, blev mink opdrættet i mere eller mindre åbne haller med to eller flere 

rækker bure i én eller to etager. Burene er forsynet med en isoleret redekasse, som ikke indgår 

i produktionsarealet jf. gældende definition i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 

2225 af 27/11/2021). Burene er udstyret med gødningsrender under burenden modsat rede-

kassen (figur 1). Gødningsrenderne tømmes minimum en gang ugentligt i sommerhalvåret og 

minimum hver anden uge i vinterhalvåret, medmindre dette forhindres af hård frost. Under 

burene er der et halmlag, som opsuger en del af foderspild, fæces og urin, der falder udenfor 

gødningsrenderne, og som derved reducerer risikoen for nedsivning af kvælstof under burene 

og potentielt reducerer NH3-fordampningen. Halmlaget opstår ved, at dyrene i redekassen til 

stadighed har adgang til halm, som efterhånden falder gennem burenes trådnet og ned på 

bunden under burene.  

De seneste ammoniakmåledata for minkfarme er baseret på en VERA-test (Hansen, 2012), 

som dels har dannet grundlag for optagelse af hyppig udmugning på minkfarme som ammo-

niakreducerende teknologi, og som dels har bidraget med basistal for ammoniakemission til 

revision af ammoniakfordampningskoefficienter som grundlag for fastlæggelse af normtal for 
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husdyrgødning (Kai et al., 2015) og den deraf afledte ammoniakemissionsfaktor i Husdyrgod-

kendelsesbekendtgørelsens bilag 3 (Kai og Adamsen, 2017). Når der i januar 2023 åbnes for 

dansk minkproduktion, vurderes det, at de gældende emissionsfaktorer for ammoniak og lugt 

vil være gyldige.  

  
Figur 1 Foto af minkbure med placering af 34 cm brede gødningsrender for enden af hver burrække (foto: Han-

sen, 2012). 

Reduktionsteknologier 
De mulige teknologier til at reducere ammoniakemissionen fra minkfarme har siden den ny 

husdyrregulering blev indført i 2017 drejet sig om varierende bredde af gødningsrender for 

opsamling af gødningen under minkburene, øget udmugningshyppighed af gødningsrender 

samt fast overdækning af gyllebeholdere.  

Bredde af gødningsrender 

Effekten af rendebredde på ammoniakemissionen fremgår direkte af Husdyrgodkendelsens 

bilag 3 tabel 1, hvor følgende ammoniakemission er anført for ”mink, bure og gødningsren-

der”: 1,6 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal. En tilhørende fodnote angiver, at ”emissions-

faktoren for mink reduceres med 1,5 pct. for hver cm rendebredde større end 28 cm, dog mak-

simalt 40 cm, svarende til 18 pct. reduktion”. Denne mulighed for at korrigere den angivne 

standard-ammoniakemission forekommer ikke at være korrekt i betragtning af, at de to mink-

farme, der blev benyttet som grundlag for tilvejebringelse af måledata, der ligger til grund for 

den gældende ammoniakemissionsfaktor, begge var forsynede med gødningsrender med 

en bredde på 34 cm. Måledata fra dette forsøg, hvor der var ens rendebredde på begge 

farme i både reference- og forsøgshaller kan ikke bruges som grundlag for at opstille en mo-

del for sammenhæng mellem rendebredde og ammoniakfordampning. 

Normalt forventes ammoniakemissionen at stige med stigende overfladeareal af gødningen, 

hvorfor en øget bredde i sig selv forventes at give større emission og ikke mindre. Øget rende-

bredde bevirker dog, at mindre fæces og urin afsættes udenfor renden, hvor ammoniakfor-

dampningen muligvis er højere end fra gødningsrenden. Dette kan forklare, hvorfor det i hus-

dyrgodkendelsesbekendtgørelsen er anført, at bredere gødningsrender samlet set medfører 

lavere ammoniakemission. Det har imidlertid ikke været muligt at finde dokumentation for den 

anførte sammenhæng mellem rendebredde og ammoniakemission. 

Hyppig tømning af gødningsrender 

Miljøstyrelsens teknologiliste angiver, at ”udmugning i minkbure to gange ugentligt” og ”daglig 

udmugning i minkbure” begge er godkendt med en effekt på 27% (https://mst.dk/er-

hverv/landbrug/miljoeteknologi-og-bat/teknologilisten/gaa-til-teknologilisten/staldindret-

ning/; hjemmeside besøgt 25-08-2022). Dokumentationen bygger på førnævnte VERA-test 

https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoeteknologi-og-bat/teknologilisten/gaa-til-teknologilisten/staldindretning/
https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoeteknologi-og-bat/teknologilisten/gaa-til-teknologilisten/staldindretning/
https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoeteknologi-og-bat/teknologilisten/gaa-til-teknologilisten/staldindretning/
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(Hansen, 2012), som fortsat må betragtes som gyldig. Ifølge NEC-ekspertudvalgets rapport 

blev der fra august 2021 indført et generelt krav om to gange ugentlig tømning af gødnings-

render (Miljø- og Fødevareministeriet, 2021). Tiltaget har til formål at fremme implementering 

af BAT-kravet, som først træder i kraft ved ansøgning om udvidelse eller ændring af husdyr-

produktionen.  

Fast overdækning af gyllebeholdere 

Der foreligger en revideret BAT-teknologibeskrivelse omhandlende fast overdækning af gyl-

lebeholdere (Adamsen et al., 2022). Denne vil kunne anvendes i forbindelse med en BAT-

analyse for minkproduktion. 

Manglende miljøtekniske og økonomiske data 
Såfremt varierende rendebredde fortsat ønskes anvendt som miljøtiltag i den fremtidige mil-

jøregulering, bør der tilvejebringes valide måledata jævnfør Miljøstyrelsens optagelseskrav. 

Ønskes der endvidere foretaget en BAT-vurdering af teknologien, skal der dels være gød-

ningsrender på markedet, og der skal foreligge priser på indkøb og montage. Gødningsren-

derne er i sig selv ikke forbundet med øget arbejds- eller elforbrug. 

For så vidt angår teknologien ”hyppig udmugning” kan dette foregå på to måder, henholdsvis 

manuelt eller automatisk (figur 2). Manuel udmugning foregår ved hjælp af en manuelt be-

tjent skraber, der i facon er tilpasset gødningsrendens profil. Denne løsning er ikke forbundet 

med nogen væsentlig investering men er forbundet med et øget, ukendt arbejdsforbrug. Før 

en robust økonomisk analyse kan foretages, skal der derfor tilvejebringes viden om det øgede 

arbejdsforbrug, som er forbundet med denne metode. 

Automatisk udmugning består af en mekanisk skrabeanordning, som monteres ovenpå gød-

ningsrenderne og som tømmer gødningsrenderne uden væsentligt arbejdsforbrug. Før for-

buddet mod minkproduktion trådte i kraft var mindst to produkter på markedet (Hansen et al., 

2012). Såfremt der skal laves BAT-analyse, er det nødvendigt at sikre, at der fortsat findes til-

gængelige produkter på markedet. Derudover skal der indhentes priser på indkøb og mon-

tage, ligesom der skal tilvejebringes data for driftsomkostninger (elforbrug, arbejdsforbrug, 

vedligeholdelse mv.).  

  
Figur 2 T.v.: Skraber til manuel tømning af gødningsrender på minkfarme. T.h.: Mekanisk skrabeanordning for au-

tomatisk tømning af gødningsrender på minkfarme. 
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Eksisterende BAT-krav 
Det fremgår af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 tabel 4, at det gældende BAT-

krav for minkfarme er 1,1 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal. Ved en standard-ammoniak-

emission på 1,6 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal kan det vises, at BAT-kravet ikke kan 

nås alene ved anvendelse af hyppig tømning af gødningsrenderne (27% reduktion = 1,168 kg 

NH3-N/år per m2 produktionsareal), men kræver yderligere reduktion, som kun opnås ved at 

øge rendebredden jævnfør gældende regler alene eller kombineret med fast overdækning 

af gyllebeholdere, som reducerer ammoniakemissionen fra gyllebeholderen med 50% sam-

menlignet med referencesituationen (tæt overdækning i form af fx naturligt flydelag). Hyppig 

udmugning kombineret med fast overdækning af gyllebeholder (1,151 kg NH3-N/år per m2 

produktionsareal) giver ikke tilstrækkelig ammoniakreduktion til at opfylde BAT-kravet. Dette 

er problematisk, 1) fordi miljøeffekten af varierende rendebredde vurderes ikke at være til-

strækkelig dokumenteret i henhold til betingelserne for optagelse på Miljøstyrelsens teknolo-

giliste, hvorfor det bør overvejes at fjerne denne mulighed, og 2) fordi standard-ammoniak-

emissionen på 1,6 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal er forbundet med en rendebredde 

på 34 cm og ikke 28 cm, som Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen giver indtryk af. Såfremt 

effekten af rendebredde fastholdes i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, bør standard-

ammoniakemissionen korrigeres, så den modsvarer den påståede højere emission ved en 

rendebredde på 28 cm, eller også bør det fremgå, at der skal anvendes en rendebredde på 

mindst 34 cm. Dette vil dog være problematisk for ældre farme med smallere gødningsrender, 

som måtte søge om fornyelse af miljøgodkendelsen i overensstemmelse med den ny husdyr-

regulering. 

Fjernes anvendelse af varierende rendebredde som ammoniakreducerende tiltag, kan det 

gældende BAT-krav ikke opnås men må hæves til et opnåeligt niveau.  

Omkostninger ved teknologier  
Det er i forbindelse med analyser i NEC arbejdet i 2021 vurderet, at omkostningerne ved et 

krav om udmugning to gange om ugen udgør 32 kr. pr. kg NH3-N (erhvervsøkonomisk), og at 

der er et samlet potentiale på 802 tons N baseret på en bestand på ca. 2,5 mio., avlsdyr. Om-

kostningen er opgjort til 12,8 kr. pr. årstæve. Den samfundsøkonomiske omkostning er opgjort 

til 7 kr. pr. kg NH3-N eller ca. 26 mio. kr. årligt. Der er antaget en reduktion i emissionen på 27% 

(NEC-udvalget). Analysen er baseret på manuel udmugning, men bedrifter, der allerede har 

automatiseret udmugning vil have lavere omkostninger. Det er anført, at omkostningerne, når 

udmugning allerede er automatiseret, vil være ca. 1-3 kr. pr. årstæve (baseret på pers. kom-

munikation med Kopenhagen Fur) (Fødevareministeriet, 2021). Der vil være positive sideffek-

ter hvorfor samfundsomkostningerne er lavere end erhvervs-omkostningerne. Det vurderes, at 

omkostningerne ved hyppig udmugning er baseret på et notat fra Videncenter for Landbrug 

fra 2011, som det ikke har været muligt at få adgang til. Den samlede omkostning ved gen-

beregningen er opgjort til 28 mio. kr., og den er baseret på, at 11% af produktionen allerede 

anvender virkemidlet i 2017. Fra dette går den øgede gødningsværdi, som er anslået til 2,5 

mio. kr., hvorfor nettoomkostningen er opgjort til 25,6 mio. kr.  

For fast overdækning af gyllebeholdere gælder det også, at effekten vil være koblet til antallet 

af mink i en fremtidig produktion. Der er i analysen fra 2020 antaget en produktion på 0,34 

millioner tons minkgylle og en effekt af fast overdækning på alle beholdere opført efter 2005 

på 37 tons NH3-N baseret på 2018-data (Fødevareministeriet, 2021). Hvad angår omkostnin-

ger ved overdækning så har tidligere analyser for svin og kvæg vist, at omkostningen er lavere 

og næsten 0. Imidlertid gælder for minkgyllebeholdere, at de er ældre og mindre, hvorfor der 

i analyser regnes med en omkostning på mellem 1,8 og 9,3 kr. pr. m3 afhængig af restlevetid 
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og størrelse. Omkostningerne ved krav om fast overdækning på mink gyllebeholdere efter 

2005 er opgjort til 36 kr. pr. kg NH3-N. 

Afrunding  
Før en BAT-analyse for minkproduktion vil være gennemførlig kræver det, at der er en pro-

duktion af et omfang, der muliggør at godkendte miljøteknologier er til rådighed, og at der 

kan tilvejebringes valide omkostninger for disse teknologier. Så længe der ikke er producenter 

af teknologierne, er det ikke muligt at fastslå omkostningerne. Det er for usikkert at basere 

omkostningsvurderinger på opgørelser, der ligger mere end 5 år tilbage. Omfanget af produk-

tionen af disse teknologier fra udbyder vurderes at have stor betydning for prisniveauet, idet 

prisen falder med større produktionsomfang. Som anført, så betyder mangel på producenter, 

at sådanne priser ikke kan indhentes.  

Samlet set er det således vurderingen, at der i forhold til emissioner, teknologier og omkost-

ninger ikke på nuværende tidspunkt forelægger de fornødne data til at foretage en BAT-ana-

lyse. Som anført vil analysen af specielt teknologier og omkostninger kræve genvurderinger, 

når der er etableret en større minkproduktion. Indtil da vil det således ikke være muligt at fo-

retage en analyse af omkostningerne i forhold til opstilling af eventuelle fremtidige BAT-krav.  

Alt efter omfang af den fremtidige minkproduktion er det nødvendigt at revidere Husdyrgod-

kendelsesbekendtgørelsen i forhold til de dele i bilag 3, der vedrører mink. Det drejer sig om 

henvisningen til fodnoten i bekendtgørelsens tabel 1 om muligheden for korrektion af stan-

dardammoniakemissionsværdien ved anvendelse af rendebredder, der overstiger 28 cm 

samt BAT-kravet i bekendtgørelsens tabel 4. Dette gælder uanset, om det på et tidspunkt be-

sluttes at udarbejde en BAT-analyse for minkproduktion. 
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