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Forord 
Det er en af de grundlæggende betingelser for at opnå miljøgodkendelse, at ansøgninger om etab-

lering 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 ammoniakforureningen 

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 miljøgodken-

delse af husdyrbrug. 

 

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

sitet (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 driv-

husgasser samt de vigtigste ressourceforbrug, der knytter sig til produktionen. Notaterne er udarbej-

det 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 emissio-

ner 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 økonomi-

ske analyser af virkemidler til reduktion af ammoniakemissionen i husdyrproduktionen samt de øko-

nomiske 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 re-

sumé- og analysenotat, der sammenholder miljømæssige og økonomiske effekter ved anvendelsen 

af stalde og teknologi, herunder i diverse kombinationer og som funktion af husdyrholdets størrelse.  
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Konsumægshøner: Hyppig tømning af gødningsbånd i 

stalde med etagesystem eller stimulusberiget bursystem 
 

Resumé 

Emission af ammoniak fra stald | 

Ammoniakemissionen falder med stigende hyppighed af tømning af 

gødningsbåndene. Den foreliggende dokumentation er dog ikke til-

strækkelig til fastlæggelse af en miljøeffekt. 

Emission af lugt fra stald | 
Der er ikke fundet dokumentation for effekt af hyppig tømning af gød-

ningsbånd på lugtemissionen. 

Emission af støv fra stald | 
Der er ikke fundet dokumentation for effekt af hyppig tømning af gød-

ningsbånd på støvemissionen.  

Emission af drivhusgasser fra 

stald 
| 

Hyppig tømning påvirker ikke emissionen af drivhusgasser fra stalden. 

Den indirekte emission af lattergas reduceres som følge af en lavere 

ammoniakfordampning. 

Energiforbrug | 
Der er et højere energiforbrug sammenlignet med referencesystemet 

som følge af øget driftstid af gødningsbåndene og transportsystemet. 

Affald og spildevand | 
Teknologien er ikke forbundet med øget produktion af affald og spil-

devand. 

Miljøfremmede stoffer | 
Teknologien er ikke forbundet med øget produktion af miljøfrem-

mede stoffer. 

Virkning på lager og mark | 
Der forventes et højere indhold af ammonium i gødningen, der fjernes 

fra stalden. 

Driftssikkerhed | 

Hyppig tømning af gødningsbånd vurderes at være driftssikker. An-

vendelse af gødningsbånd i stalde med burhøner og fritgående hø-

ner er udbredt i Danmark og i udlandet og kan betegnes som en vel-

kendt og velafprøvet teknik. 

Økonomi | 
Som følge af manglende dokumenteret miljøeffekt, er der ikke udar-

bejdet økonomisk analyse af teknologien. 

Referencesystem | 

Stalde med berigede bure til konsumægshøner, stalde med etagesy-

stem til skrabeægs- og frilandshøner samt stalde med etagesystem til 

økologiske konsumægshøner. Tømning af gødningsbåndene 2-3 

gang per uge. 
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Definitioner 
 

• Burhøne: Høne, der opstaldes i stimulusberigede bure i henhold til kapitel 4 i Bekendtgørelse om be-

skyttelse af høner (BEK nr. 881 af 28/06/2016). 

• Frilandshøne: Høne, der producerer æg i overensstemmelse med kravene til produktion af friland-

sæg i Kommissionens gennemførelsesbestemmelser til forordning 1234/2007, jf. Kommissionens for-

ordning nr. 589/2008. 

• Fritgående høne: Høne, der er frilandshøne, skrabehøne eller økologisk høne. 

• Gulvareal: Staldens indvendige areal, hvor inventar m.m. er placeret. 

• Gødningsbånd: Transportbånd, der er monteret under hver etage i stalde med etagesystem (både 

burdrift og fritgående høner). Gødningsbåndene opsamler gødningen fra hønerne, som befinder sig 

på det pågældende etageareal.  

• Gødningshus: Bygning med befæstet bund, faste vægge (tre sider) og fast tag til lagring af fast stald-

gødning og dybstrøelse fra bl.a. stalde med æglæggende høner. 

• Høne, æglæggende: Hundyr af arten Gallus Gallus, som har opnået en alder, hvor den lægger æg. 

• Konsumæg: Ubefrugtede æg, som produceres med henblik på anvendelse som fødevare for men-

nesker (humant konsum). 

• Produktionsareal: Det areal i fast placerede husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har 

mulighed for at afsætte gødning og som dyrene ikke kun har kortvarig adgang til (Bekendtgørelse 

om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug). 

• Skrabeareal: Område med fast underlag forsynet med skrabemateriale. 

• Skrabehøne: Høne, der producerer æg i overensstemmelse med kravene til produktion af skrabeæg 

i Kommissionens gennemførelsesbestemmelser til forordning 1234/2007, jf. Kommissionens forord-

ning nr. 589/2008. 

• Slats: Perforeret underlag eller net, som hønerne opholder sig på, og hvor gødningen kan passere 

igennem. 

• Stald: Bygning med vægge og tag som yder nødvendig beskyttelse for dyrene. 

• Staldanlæg/husdyranlæg: Stalde og tilhørende servicefaciliteter samt lagerfaciliteter af husdyrgød-

ning.  

• Staldsektion/staldafsnit/staldrum: En enhed i et fast placeret husdyranlæg, der er adskilt fra andre 

dele af anlægget, så emissioner, herunder ammoniak- og lugtemission, ikke umiddelbart kan spre-

des til andre dele af anlægget. 

• Vandaktivitet: Udtryk for mængden af tilgængeligt vand for mikroorganismerne. 

• Økologisk høne: Høne, der opfylder kravene til hold af æglæggende høner i Kommissionens gen-

nemførelsesbestemmelser til forordning 2018/848, jf. Kommissionens forordning 2020/464. 
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Beskrivelse 
Teknologien omfatter tømning af gødningsbåndene i stalde med stimulusberigede bure eller eta-

gesystem to eller tre gange om ugen. Gødningen overføres til overdækket gødningslager (fx gød-

ningshus eller møddingsplads) eller gyllebeholder i henhold til reglerne i husdyrgødningsbekendt-

gørelsen (BEK nr. 2243 af 29/11/2021), eller den køres til afgasning på et biogasanlæg. I stalde med 

berigede bure fjernes al gødning fra stalden ved tømning af gødningsbåndene. I stalde med fritgå-

ende høner afsætter hønerne også gødning på gulvet, og denne gødning fjernes typisk ikke før af-

slutningen af hver rotation. 

 

Hyppig tømning af gødningsbånd kan praktiseres i følgende staldtyper (driftssystemer): 

1. Stalde med stimulusberiget bursystem med gødningsbånd til konsumægshøner 

2. Stalde med etagesystem med gødningsbånd til skrabe- og frilandshøner 

3. Stalde med etagesystem med gødningsbånd til økologiske høner. 

 

Der henvises til driftssystembeskrivelserne for en nærmere beskrivelse af staldsystemernes indretning 

og drift (Kai, 2022a, 2022b, 2022c).  

Management 
Der er et ekstra arbejdsforbrug forbundet med hyppig tømning af gødningsbånd. Arbejdet består 

primært i at overvåge, at gødningsbåndene, som kan have en længde på op til ca. 100 m, fungerer, 

som de skal og ikke kører skævt på enderullerne, hvilket ødelægger båndet. Overvågningen vil ofte 

kunne ske samtidig med andre opgaver i stalden, fx kontrol af dyrene, fjernelse af fugtige områder 

på dybstrøelsen på gulvet. Derudover kan der være opgaver i forhold til opslæmning af hønsemøg 

til gylle eller transport af gødningen fra stalden til gødningshuset.  

 

Arbejdsmiljø 

Teknikken medvirker til en reduceret ammoniakkoncentration i staldrummet, hvilket alt andet lige 

forbedrer arbejdsmiljøet. I teorien bør hyppig tømning af gødningsbåndene reducere støvmængden 

i stalden, fordi det støv, der aflejres på gødningsbåndene fjernes hyppigt fra staldrummet og derfor 

ikke tillades at blive hvirvlet op igen. Dette er dog ikke dokumenteret. 

Ammoniakemission 
Høns udskiller kvælstof i gødningen i form af urinsyre (60-75% af total-N) og ufordøjet protein (25-

40% af total-N). Gødningen har et tørstofindhold på 20-25% (Groot Koerkamp, 1994). Urinsyre er en 

såkaldt heterocyklisk kvælstofforbindelse, der omsættes til urea og videre til ammonium/ammoniak 

via en kompleks proces, der involverer diverse enzymer (Groot Koerkamp, 1994):  

 

Urinsyre → allantoin → allantoinsyre → s-ureidoglykolsyre → glyoxylsyre + urea → ammoniak + kuldi-

oxid 

 

Omsætningen fra urinsyre til urea er langsommere end omsætningen fra urea til ammonium (Groot 

Koerkamp, 1998). Nedbrydningshastigheden er påvirket af miljøfaktorer såsom temperatur, pH og 

vandaktivitet (Groot Koerkamp, 1994).  
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I det følgende undersøges alene sammenhængen mellem lagringstiden og ammoniakemissionen 

under typiske produktionsforhold. 

 

Tidligere teknologibeskrivelser 

I det tidligere udarbejdede teknologiblad ”Hyppig fjernelse af gødning fra berigede bure til ægpro-

duktion” (Miljøstyrelsen, 2011a) blev den ammoniakreducerende effekt af hyppig tømning af gød-

ningsbånd i burægsstalde med gødningsbånd fastsat til hhv. 54% og 66% sammenlignet med ugent-

lig tømning af gødningsbånd. Som kilde henvises til danske målinger i en burægsstald (Provstgård 

og Cortina, 2009a og 2009b), hvor ammoniakemissionen er fastlagt ved kampagnemålinger i tre 

perioder af en uges varighed i hhv. april, juli og oktober. På baggrund af målingerne har forfatterne 

opstillet en model, der beskriver en eksponentiel sammenhæng mellem ammoniakemission og ti-

den efter tømning af gødningsbånd. På baggrund heraf beregnes effekten af tømning af gødnings-

bånd hhv. 2 og 3 gange per uge sammenlignet med ugentlig tømning, hvilket resulterer i de oven-

nævnte effekter på 54% og 66%. Data og modeller er imidlertid ikke afrapporteret på en måde, der 

gør det muligt at vurdere kvaliteten af data og modellernes validitet. Ydermere er der kun foretaget 

målinger i én stald i tre måleperioder, hvilket ikke opfylder de almindelige krav for optagelse af tek-

nologi på Miljøstyrelsens teknologiliste.  

 

Ved beregning af ammoniakreduktioner er der i teknologibladet ”Teknologiblad: Hyppig fjernelse 

af gødning fra berigede bure til ægproduktion” (Miljøstyrelsen, 2011b) og driftssystembeskrivelsen 

”Ægproduktion, beriget bur” (Miljøstyrelsen, 2011c) taget udgangspunkt i, at referencesystemet med 

en anført ammoniakemission på 10% af total-N er forbundet med tømning af gødningsbåndene én 

gang per uge. Det fremgår imidlertid ikke, hvordan man er kommet frem til denne sammenhæng. I 

baggrundsrapporten for normtal for husdyrgødning er ammoniaktabet fra burægsstalde med gød-

ningsbånd fastsat til 10% af total-N ab dyr ved en tømningsfrekvens på 2-3 gange per uge (Poulsen 

et al., 2001 s. 94). Da der ikke er redegjort for fremkomst af nye data, som kan forklare sammenhæn-

gen mellem tømningsfrekvens og ammoniakfordampning, må det formodes at være en fejl, at re-

ferencen er fastsat til ugentlig tømning af gødningsbåndene i teknologibladet. De beregnede am-

moniakreduktioner er derfor allerede helt eller delvist opnået ved anvendelse af et ammoniaktab 

på 10% af total-N afsat på gødningsbåndene.  

 

Resultaterne fra ovennævnte målinger i en burægsstald er ydermere benyttet som primær reference 

i teknologibeskrivelsen ”Hyppig fjernelse af gødning fra æglæggende høns som ikke holdes i bur 

(alternativ hønsehold)” (Miljøstyrelsen, 2011a). I teknologibladet beregnes det samlede vægtede 

ammoniaktab ved ugentlig tømning af gødningsbånd til 13,8% af total-N ab dyr, ved tømning to 

gange per uge: 9,7% (30% reduktion) og ved tre gange tømning af gødningsbånd: 8,8% af total-N 

ab dyr (36% reduktion). Forudsætningerne for beregningerne af ammoniakreduktionen ved hyppig 

tømning af gødningsbånd bygger, som nævnt ovenfor, på tre måleperioder foretaget i en burægs-

stald med gødningsbånd. Dette datagrundlag opfylder som udgangspunkt ikke kravene til perma-

nent optagelse på Miljøstyrelsens teknologiliste.  

 

Referencen i teknologibeskrivelsen ”Hyppig fjernelse af gødning fra æglæggende høns som ikke 

holdes i bur (alternativ hønsehold)” (Miljøstyrelsen, 2011a) er baseret på ugentlig tømning af gød-

ningsbåndene, og at ammoniakfordampningen fra gødningen på gødningsbåndene er 10% af N 

afsat i gødning på gødningsbåndene. Der angives ingen kilde til dette, men det formodes, at være 

baseret på forudsætningerne i normtal for husdyrgødning, som dog angiver, at ammoniaktabet fra 
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gødningsbåndene i stalde med etagesystem (dengang benævnt volierer) er fastsat til 10% af total-

N ab dyr ved en tømningsfrekvens på 2-3 gange per uge (Poulsen et al., 2001 s. 94). Der er derfor 

uoverensstemmelse omkring forudsætningerne for reference-driftssystemet, og det må konkluderes, 

at de beregnede ammoniakreduktioner tilsyneladende allerede helt eller delvist er opnået ved an-

vendelse af et ammoniaktab på 10% af total-N afsat på gødningsbåndene. 

 

Udenlandske undersøgelser 

Burægsstalde 

Målinger foretaget i en forsøgsskala-stald med 6480 konsumægshøner opstaldet i ikke-stimulusbe-

rigede bure med gødningsbånd, dvs. hvor al udskilt fæces afsættes på gødningsbåndene, viste en 

eksponentiel sammenhæng mellem lagringstid og ammoniakemission (Groot Koerkamp et al., 

1995). Ved tømning af gødningsbåndene to gange dagligt blev der målt en ammoniakemission på 

gns. 18,8 g NH3/time per 6480 høner, hvilket svarer til 21 g NH3-N/årshøne. Sammenlignet med tøm-

ning af gødningsbånd to gange dagligt steg ammoniakemissionen i gennemsnit med 14%, 39%, 

109% og 177% ved hhv. 1, 2, 3 og 4 dage mellem tømning af gødningsbåndene. Sammenhængen 

mellem lagringstiden og ammoniakemissionen kan forklares ved anvendelse af en eksponentiel 

model (Figur 1). Ud fra modellerne kan det estimeres, at emissionen fra stalden ved tømning af gødn

ingsbåndene tre gange per uge er ca. 29% lavere sammenlignet med to gange per uge. Data er 

dog kun baseret på et forsøg i én forsøgsstald. 

 

 
Figur 1. Sammenhæng mellem dage mellem tømning af gødningsbånd og ammoniakemissionen i en forsøgs-burægs-

stald (Mod. e. Groot Koerkamp et al., 1995). 

 

Skrabeægsstalde 

Ovenfornævnte forsøg af Groot Koerkamp et al. (1995) omfattede også målinger i en forsøgsstald 

med etagesystem. I gennemsnit faldt 77,5% af gødningen på gødningsbåndene, og ligesom i stal-

den med burhøns viste målingerne en eksponentiel sammenhæng mellem lagringstid og ammoni-

akfordampning. Niveauet og udviklingen i ammoniakfordampningen fra gødningsbåndene i skra-

beægsstalden adskilte sig ikke fra burægsstalden. I gennemsnit afsatte hønerne 22,5% af gødningen 

i dybstrøelsen på gulvet, og ammoniakfordampningen herfra blev fastsat til i gennemsnit 62,5 

g/time per 6480 høner svarende til ca. 70 g NH3-N/årshøne. Baseret på måledata er der opstillet en 

model for sammenhængen mellem gødningens lagringstid og ammoniakemissionen (Figur 2). Ud 
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fra modellen kan det estimeres, at emissionen ved tømning af gødningsbåndene to gange per uge 

og tre gange per uge giver hhv. 113 og 102 g NH3-N/årshøne svarende til, at ammoniakemissionen 

blev reduceret med 11% ved at øge tømningsfrekvensen fra 2 til 3 gange per uge.  

 

 
Figur 2. Sammenhæng mellem lagringstid af gødning i stalden og ammoniakemissionen i en etagestald med skrabehøner 

(Mod. e. Groot Koerkamp et al., 1995). 

 

Ved et engelsk forsøg blev ammoniakemissionen fra konsumægshøner opstaldet i ikke-berigede 

bure med gødningsbånd ved ugentlig og daglig tømning af gødningsbåndene fastlagt til hhv. 3,3 

og 1,3 g NH3-N/time per 500 kg dyr (Nicholson et al., 2004). Dette svarer til hhv. ca. 104 og ca. 41 g 

NH3-N/årshøne ved 1,8 kg per høne. Sammenlignet med ugentlig tømning af gødningsbåndene 

reducerede daglig tømning ammoniakemissionen med 60%. 

 

Økologiske stalde 

For så vidt angår etagestalde med økologiske konsumægshøner er der fundet ét studie af ammoni-

akemissionen fra tre nederlandske produktionsstalde (Dekker et al., 2011). Staldene var udstyret med 

veranda (eng.: wintergarden) og udeareal, som hønerne have adgang til fra middagstid til solned-

gang. Gødningsbåndene, der var forsynet med luftdyser for tørring af gødningen, blev tømt med 3 

til 7 dages mellemrum. I gennemsnit udledte de tre stalde 119 g NH3-N/årshøne. Dette er på niveau 

med ammoniaktabet på 121 g NH3-N/årshøne, der er beregnet for økologiske konsumægshøner 

opstaldet i etagesystem med gødningsbånd jf. de danske normtal for husdyrgødning i perioden 

(Poulsen et al., 2009). Forudsætningerne adskiller sig dog fra hinanden, idet de nederlandske stalde 

var udstyret med aktiv gødningstørring og 4-7 dage mellem tømning af gødningsbåndene. Til sam-

menligning forudsætter det danske normtal tømning af gødningsbåndene 2-3 gange om ugen, 

mens der ikke er taget hensyn til evt. aktiv gødningstørring. 

 

Dekker et al. (2011) analyserede effekten af tiden mellem tømning af gødningsbåndene og fandt, 

at den beregnede ammoniakfordampningen per høne steg fra gennemsnitligt 298 mg NH3/dag 
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ved tømning efter én dag, 316 mg NH3/dag efter tre dage og 354 mg NH3/dag efter 7 dage. I ne-

denstående Figur 3 er disse værdier omregnet til NH3-N-emission per årshøne. Det kan ud fra regres-

sionsmodellen beregnes, at der ikke kan forventes en nævneværdig reduktion (ca. 3%) i ammoni-

akfordampningen ved at gå fra tømning to gange om ugen til tre gange om ugen. Det vurderes dog, 

at modelresultaterne ikke nødvendigvis er retvisende, fordi gødningstørring har en ammoniakredu-

cerende effekt, idet nedbrydningshastigheden af urinsyre og andre kvælstofforbindelser i gødnin-

gen er påvirket af vandaktiviteten (Groot Koerkamp, 1994). Under danske forhold uden gødnings-

tørring kan der formodentlig forventes en udvikling i ammoniakfordampningen som funktion af tiden 

som vist for skrabeægsstalde med etagesystem (Figur 2).  

 

 
Figur 3. Sammenhæng mellem dage mellem tømning af gødningsbånd og ammoniakemissionen i en etagestald med 

økologiske konsumægshøner (mod. e. Dekker et al., 2011). Gødningsbåndene var aktivt beluftede for at tørre gødningen 

og reducere ammoniakfordampningen. 

Lugtemission 
Der er ikke fundet dokumentation for, at teknologien påvirker lugtemissionen fra stalden. 

Støvemission 
De støvpartikler, der deponeres på gødningsbåndene mellem hver tømning, fjernes hver gang gød-

ningsbåndene tømmes og forhindres derfor i atter at blive luftbåren. I teorien vil hyppig tømning af 

gødningsbåndene derfor reducere støvkoncentrationen og -emissionen fra stalden. Der er ikke fun-

det dokumentation, der understøtter denne hypotese. 

Drivhusgasemissioner 
Et nederlandsk studie viste ingen effekt af tømningshyppigheden på emissionerne af metan og lat-

tergas (Dekker et al., 2011).  
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Ressourceforbrug 

Arbejdstidsforbrug 

Arbejdsforbruget skønnes at være ligefrem proportionalt med antallet af tømninger per uge. Der 

henvises til driftssystembeskrivelserne for nærmere beskrivelse. 

 

Elforbrug 

Elforbruget skønnes at være ligefrem proportionalt med antallet af tømninger per uge. Der henvises 

til driftssystembeskrivelserne (Kai, 2022a og Kai, 2022b) for nærmere beskrivelse. 

Virkning på lager og under udbringning af husdyrgødning 
I det omfang ammoniakfordampningen reduceres som følge af hyppigere tømning af gødnings-

båndene, indeholder gødningen en større mængde ammonium-kvælstof, som, såfremt der ikke ta-

ges hånd om dette, kan øge fordampningen i gødningslageret og under udbringning.  

Miljøfremmede stoffer 
Teknikken er ikke forbundet med produktion og udledning af miljøfremmede stoffer. 

Driftsikkerhed 
Stalde med gødningsbånd er udbredt i ægproduktion, såvel i burægsstalde, stalde med skrabehø-

ner, frilandshøner og økologiske høner. Teknikken er driftssikker og robust. 

Etablering i eksisterende stalde 
Teknikken kan anvendes i alle stalde, som er nævnt i driftssystembeskrivelserne. 

Økologi 
Teknikken kan anvendes i stalde med etagesystem med gødningsbånd med økologiske kon-

sumægshøner. 

Udbredelse af teknikken 
Ikke undersøgt. 
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