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AARHUS 

UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

NaturErhvervstyrelsen 

Notat om IIASAs metode til at estimere ammoniakemissioner 

 

 DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) har den 15. oktober 2014 

modtaget en bestilling vedrørende kvalitetssikring af beregninger for ammoniak og 

metan i forbindelse med EU-Kommissionens forslag til program for ren luft i Europa 

(Luftpakken). Bestillingen omfattede seks punkter. I revideret bestilling af 20. no-

vember blev nogle af bestillingens punkter præciseret og udbygget. 

Nedenstående notat er udarbejdet af seniorforsker Nicholas J. Hutchings, Institut for 

Agroøkologi. Foruden selve hovedteksten indeholder det et Bilag 1 om sammenlig-

ning af GAINS med den nationale emissionsopgørelse, som er udarbejdet af Mette 

Hjorth Mikkelsen og Rikke Albrektsen, begge akademiske medarbejdere ved DCE – 

Nationalt Center for Miljø og Energi, Institut for Miljøvidenskab. 

I forhold til version fremsendt 8/1 er der foretaget nogle få præciseringer af teksten i 

første afsnit, side 15.  

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt  

Seniorforsker, koordinator for myndighedsrådgivning 

 

 

 

 



 1 

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 

9. januar 2015 

IIASAs metode til at estimere ammoniak emissioner 
Nicholas J. Hutchings, Institut for Agroøkologi 

 

 

1. Indledning og baggrund for bestilling 

 
I 2013 udsendte EU-Kommissionen et forslag til et direktiv ”Direktiv om nedbringelse af nationale 

emissioner af visse luftforurenende stoffer og om ændring af direktiv 2003/35/EF” (NEC-direktivet), hvori 

det blev forslået, at Danmarks emissioner af ammoniak og metan skal være reduceret med henholdsvis 37 

% og 24 % i 2030 i forhold til 2005. I december 2014 meldte EU- Kommissionen ud, at forslaget bliver 

trukket tilbage og modificeret som en del af den lovmæssige opfølgning til 2030 energi- og klimapakken. 

 

I forbindelse med forberedelsesarbejdet til direktivet, benytter EU-Kommissionen det Internationale 

Institute for Systems Analysis (IIASA) til at beregne udledningerne af luftforurenende stoffer i fremtiden og 

de omkostninger, der er tilknyttet forskellige reduktionstiltag. IIASA benytter en række forskellige modeller, 

herunder bl.a. GAINS-modellen.  Fødevareministeriet ønsker en løbende kvalitetssikring af data, 

beregninger og fremskrivninger i forhold til produktion og teknologianvendelse i dansk landbrug, så tal og 

resultater for luftforurening er i overensstemmelse med danske forhold. 

 

På den baggrund har NaturErhvervstyrelsen (NAER) den 15. oktober 2014 bedt DCA – Nationalt Center for 

Fødevarer og Jordbrug om et fagligt bidrag, herunder følgende seks punkter: 

 

1) En kortlægning og pædagogisk fremstilling af, hvordan IIASA dels fremskriver ammoniak- og 

metanudledningerne og dels beregner hvad det vil koste de enkelte lande at nå de fastsatte reduktionsmål. 

2) En nærmere præsentation af hvordan GAINS-modellen hænger sammen og evt. en beskrivelse af hvilke 

andre beregningsmodeller, der indgår i IIASA’s fremskrivninger. 

3) En gennemgang af hvor IIASA får deres datagrundlag fra. 

4) En overordnet vurdering af kvaliteten af de data IIASA anvender til, dels deres fremskrivninger af 

ammoniak- og metanudledningen og dels deres beregninger af, hvad det vil koste de enkelte lande at nå de 

fastsatte reduktionsmål. 

5) En første vurdering af IIASA’s konkrete beregninger vedr., dels ammoniak- og metanudledningerne i 

2030 og dels omkostningerne forbundet med at nå de foreslåede målsætninger. 

6) En vurdering af hvorvidt IIASA’s modelberegninger vedr. ammoniak- og metanudledningerne i 2030 

stemmer overens med de modelberegninger DCE udfører. 

 

Den 20. november 2014 modtog DCA en revideret bestilling, hvori NAER som supplement til ovenstående 

seks punkter, bad om en oversigt over, på hvilke punkter (parametre) EU-GAINS modellen ikke i 
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tilstrækkelig grad afspejler reguleringen af dansk landbrug for så vidt angår antallet af husdyr, anvendelsen 

af miljøteknologi, gyllehåndtering, staldsystemer, anvendte emissionsfaktorer samt andre forhold, hvor der 

måtte være forskel på opgørelserne. Derudover ønskede NAER en faglig vurdering af, hvordan man kan 

skabe større sammenhæng mellem GAINS-modellens fremskrivning og de danske fremskrivninger (hvilke 

konkrete forslag kunne man give Kommissionen/IIASA til tilretning af deres fremskrivninger). 

 

NAER ønskede, at DCA koordinerede arbejdet med DCE og IFRO, og hvis hensigtsmæssigt, kommunikation 

med IIASA og nationale eksperter fra Irland og Frankrig. 

 

Miljøstyrelsen er det officielle danske kontaktorgan for IIASA i forbindelsen med emissionsmodellering men 

det er fagpersoner fra DCE som har haft de faglige diskussioner.  

 

Dette notat er tredelt. Den første del (afsnit 2) er en beskrivelse af IIASAs modelkompleks, herunder GAINS-

modellen. Denne del dækker de første tre af NAERs punkter, herunder en sammenligning med DCEs model. 

Den anden del (afsnit 3) handler om kvalitetssikring af inputs og parametre i IIASAs modelkompleks og 

dækker dermed de næste tre af NAERs punkter, samt en del af de supplerende ønsker. Den tredje del 

(afsnit 4) indeholder forslag til, hvordan man bedre kan sikre, at IIASAs modelberegninger afspejler den 

reelle situation i dansk landbrug. 

 

For så vidt angår ammoniakemissionsberegninger, har det kun i begrænset omfang været muligt at 

sammenligne parameterisering i GAINS og den danske nationale metode. Et afgørende punkt i den 

forbindelse har været, at det ikke har været muligt fra IIASAs websider eller gennem personlige 

henvendelser at præcisere udgangspunktet for IIASAs basisscenarie. Da alle reduktionstiltag beregnes i 

relation til dette scenarie, har det ikke været muligt at fastlægge den relevante situation i det danske 

system. Under alle omstændigheder vil det være vanskeligt (men ikke umuligt) at lave en detaljeret 

sammenligning. Det skyldes grundlæggende forskelle mellem de to metoder: 

• Det danske system har en anden og mere detaljeret opdeling af husdyr end GAINS. 

• Begge systemer beregner emission på baggrund af N-strømmen i landbrug, men mens GAINS 

udelukkende følger total-N, følger det danske system ammonium-N for flydende gødning og total-N for fast 

gødning. 

• For nogle af de vigtige husdyrkategorier, beregnes emission i det danske system på baggrund af antallet 

af producerede dyr om året mens GAINS beregner på baggrund af det årlige gennemsnit for antal dyr. 

• Da GAINS benytter kombinationstiltag (f.eks. lavemission udbringningsmetoder) som inkluderer flere 

teknologier, skal man kende vægtningen mellem de forskellige teknologier. 

 
 

2. Overblik over modellen og datakilder 
Dette afsnit giver et overblik over GAINS modellen og brug af modellen i relation til estimering af fremtidige 

ammoniak emissioner på landeniveau. Afsnittet er udviklet på baggrund af information, tilgængelig på 

IIASAs websider, samt diskussioner med Mette Hjorth Mikkelsen (DCE – Nationalt Center for Miljø og 

Energi), som sammen med Rikke Albrektsen (DCE) har udarbejdet Bilag 1 til nærværende notat. Denne del 

blev først skrevet på engelsk, så kommentarer kunne indhentes fra Andrew Kelly (EnvEcon Ltd, Irland) og 
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Lionel Launois (Ministeriet for Landbrug, Landbrugsfødevarer og Skovbrug Ministeriet, Frankrig), som 

foreslået i bestillingen. 

 

2.1. Funktion 
IIASA estimerer nutidig og fremtidig ammoniak emission ved hjælp af GAINS modellen. GAINS beregner 

landbrugets ammoniakemissioner fra husdyrgødning, handelsgødning og fra andre organiske materialer der 

anvendes som gødskning fx slam. Husdyrproduktionen bidrager med langt den største del af de danske 

emissioner og er estimeret på baggrund af følgende:  

 Der anvendes ti forskellige husdyrkategorier, hvoraf de vigtigste for Danmarks vedkommende er kvæg 

og svin, hvor kvæg er opdelt i to kategorier; malkekvæg og andre kvæg.  

 For hver husdyrkategori indgår antal dyr som input til modellen. 

 For de vigtigste kategorier er der en underopdeling afhængig af om dyrene går i staldsystemer, der 

producerer flydende gødning (hovedsageligt gylle) eller fast gødning (f.eks. dybstrøelse, fast gødning). 

 For hver kategori er antallet af dage i stalden et modelinput.  Dette benyttes til at beregne andelen af 

udskillelsen, afsat i stalden, kontra andelen afsat direkte på græsningsarealet. 

 Gødningshåndteringssystemer i GAINS består af opstaldning, gødningslager eller udbringning på mark. 

 Modellen beregner mængden af kvælstof (N), produceret af husdyr i hver kategori ved at multiplicere 

antal dyr med mængden af gødningsudskillelsen (mængden af N afsat pr. dyr pr. år). 

 Ammoniak emissionen er estimeret ved at multiplicere forholdet mellem mængden af N, der passerer 

gennem hvert stadie af gødningshåndtering (stald, gødningslager, tildelt på marken), og N afgivet som 

ammoniak. Andelen af N, der afsættes som ammoniak, kaldes en emissionsfaktor.    

 Udledning af ammoniak (og andre kvælstofgasser) fra en enkelt kilde er trukket fra N kredsløbet og 

videreført til den næste kilde i kæden (figur 1). 

 Derefter summeres den totale emission af ammoniak fra hver husdyrkategori. 

 Til sidst summeres ammoniak emissionen fra alle kategorierne. 

 Omkostningerne, der er forbundet med hvert tiltag for at reducere ammoniak emission fra hver kilde, 

er derefter summeret for at beregne totalomkostningerne i reduktion af ammoniak emissionen. 
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Figur 1. Kvælstofkredsløb og ammoniak emission 

 

 

2.2. Husdyrkategorier 
Følgende kategorier er forudsat i GAINS: 

1. Kvæg, opdelt i flydende/fast* 

2. Andet kvæg (kvier, ammekøer, kødkvæg), opdelt i flydende/fast 

3. Svin (orner, søer, smågrise, fravænnede og slagtesvin), opdelt i flydende/fast 

4. Får og geder 

5. Heste, æsler og muldyr 

6. Æglæggende høns 

7. Andet fjerkræ 
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8. Pelsdyr 

9. Kameler 

10. Bøfler 

* Opstaldede dyr er fordelt mellem stalde som producerer flydende gødning og stalde som producerer fast 

gødning. 

 

Ovennævnte betyder at GAINS følger minimum 13 separate N-strømme, fra udskillelse til markafsætning.  

Rent praktisk betyder det at der følges flere strømme, da et antal reduktionstiltag eller kombinationer af 

reduktionstiltag vil blive tilført (se nedenfor) og hvert reduktionstiltag må følges separat. 

 

Mange lande herunder Danmark har for hver husdyrkategori en mere detaljerede underopdeling(f.eks. 

orner, slagtegrise m.m.). Dette betyder at hvis værdierne for udskillelse på nationalt niveau skal 

sammenlignes med værdierne i GAINS, er det nødvendigt at aggregerer underkategorierne ved at vægte 

antal dyr og emissionsfaktorerne for hver underkategori i forhold til hinanden.   

 

2.3. Reduktionstiltag 

 
2.3.1. Beregning af effekten af reduktionstiltag 

 

Reduktionstiltag er karakteriseret ved en reducerende faktor. Det vil sige for hvert reduktionstiltag er 

angivet en reduceret emission som skal ses i forhold til den emission der sker i systemer uden tiltaget. 

Effekten af at implementere et reduktionstiltag for en given husdyrkategori afhænger af reduktionsfaktoren 

og størrelsen af emissionen fra den pågældende husdyrkategori. Emissionen fra en given husdyrkategori (E, 

kg ammoniak pr. år) er summen af emissionen fra husdyrgødning producerede af husdyr i staldsystemer 

med reduktionstiltag (E_abated) og fra husdyrgødning producerede af husdyr i staldesystemer uden 

reduktionstiltag. (E_unabated). For en given husdyrkategori, ser beregningen således ud: 

 

E_unabated = antal dyr x N udskillelse x emissionsfaktor x (1 - implementeringsrate) 

 

E_abated = antal dyr x N udskillelse x emissionsfaktor x (1 – reduktionsfaktor) x implementeringsrate 

 

Implementeringsrate er andelen af husdyr i kategorien i staldsystemer, hvortil der er benyttet 

reduktionstiltaget. 

 

Bemærk at i GAINS, kan et tiltag inkludere flere undertiltag (se nedenunder). 

 

  

2.3.2. Reduktionskategorier 

 

GAINS grupperer reduktionstiltag i et begrænset antal kategorier (tabel 1). Det er forudsat at 

reduktionstiltagene anvendes i stalden og for lageret er reduktionstiltagene alene rettet mod flydende 

gødning. 
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Tabel 1. Reduktionstiltag for flydende gødning i GAINS. 

Fodring Staldsystem Gødningslager Gødningstildeling 

 Lav* Høj Lav Høj Lav Høj 

LNF** SA BF CS LNA 

Reduktionstiltag inkluderet i reduktionskategorier 

Lavprotein 
diæt 

Bagskyl Luftrensning Flydelag Fast lag Slæbeslanger Nedfældning 

 Afskrabning    Tallerkenspreder Nedbringning 

 Delvis 
spaltegulv 

     

* Lav- eller højeffektive reduktionskategorier 

** forkortelser brugt til at beskrive reduktionstiltag i GAINS dokumentation 

 

Derudover er følgende reduktionstiltag anvendt i GAINS: 

 Fast gødning tilført på marken og nedbragt indenfor 24 timer 

 For mineralsk kvælstofgødning; hurtig nedbringning af urea, erstatning for urea eller ammonium-

carbonat med en form for lav ammoniak emission. 

 

Ikke alle reduktionstiltag er anvendelige i alle situationer (f.eks. kan luftrensning normalt ikke bruges i 

kvægstalde, da kvægstalde normalt har naturlig ventilation gennem mange åbninger og ikke kun gennem få 

åbninger, ventilatorer). 

 

Tabel 2. Kombinationsmuligheder af reduktionstiltag (kopieret fra GAINS dokumentation). 

Besætnings-
kategori 

Fodring 
med lavt 

indhold af 
kvælstof 

(LNF) 

Staldsystemer 
med lav 
emission 

(SA) 

Luftrensning  
(BF) 

Overdækket 
lager 
(CS) 

Lav 
ammoniak-

emission 
ved 

udbringning 
(LNA) 

Antal tiltag 
(inkl. 

kombinationer) 

Malkekvæg X X  X X 18 

Andet kvæg  X  X X 9 

Svin X X X X X 31 

Æglæggende 
høner 

X X X X X 20 

Andet fjerkræ 
*)

 X X X X X 21 

Får     X 2 

*) Inkluderer også fjerkrægødning til forbrænding 

 

Reduktionstiltag kan i GAINS setup anvendes enkeltvis eller i kombination. For eksempel kan staldsystemer 

med lav emission kombineres med overdækning af lager og udbringning til marken med lav 

ammoniakemission. I output tabellerne fra GAINS er scenarierne ofte identificeret med forkortelserne som 

angivet i tabel 2. Det betyder at et scenarie, som kun indeholder lav ammoniakemission ved udbringning til 

mark, angives med forkortelsen LNA, men kombinationen af de tidligere nævnte tiltag kan identificeres 

som f.eks. SA_CS_LNA. 
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GAINS forudsætter at tiltag i relation til staldsystemerne implementeres i forbindelse med nybygning, samt 

at nogle tiltag hænger sammen (f.eks. at en etablering af nye stalde altid er koblet sammen med 

overdækning af gødningslager). 

 

2.3.3. Valg af reduktionstiltag 

 

Valg af reduktionstiltag afhænger af formålet med opgaven. Formålet kan variere, men er ofte et af 

følgende: 

 At opgøre emissioner, som følge af udviklingen uden der foretages yderligere regulering. Bemærk at 

emissionerne kan variere over tid, hvis det forudsættes at antal dyr ændres og/eller hvis indgreb 

foretages progressivt over tid. 

 At opgøre den størst mulige reduktion. Her anvendes det mest effektive reduktionstiltag uden 

hensyntagen til omkostningerne. 

 At estimere de laveste omkostninger for at opnå en given emissionsreduktion. 

 

I de to første tilfælde er valg af tiltag forudbestemt. I det sidste tilfælde bruger GAINS matematiske 

optimeringsteknikker for at finde den kombination af tiltag, med hvilken man kan opnå reduktionsmålet 

ved et minimum af omkostninger. 

 

2.4. Datakilder 

 
2.4.1. Antal dyr 

 

Historiske data om antal dyr er hentet fra statistiske kilder (primært EUROSTAT). Når GAINS bruges til at 

fremskrive emissioner, er GAINS kun et element i en global model. Input til GAINS om f.eks. dyrebestanden, 

kommer fra de følgende modeller: CAPRI (marked for landbrugsprodukter), G4M (skov), PRIMES (energi), 

EU-FASOM, DNDC, GLOBIOM (arealanvendelse), CCE-IMPACTS (økosystemer) og EMEP/CHIMERE 

(atmosfære). I visse tilfælde vil IIASA bruge estimater fra de enkelte medlemslande. Hvilken datakilde der er 

brugt, kan variere mellem landene og mellem modelsimuleringer; nogle lande har ikke egne estimater for 

dyreantal, og nogle gange har IIASA ønske/behov for at vælge prognoserne fra alternative kilder, såsom det 

ovennævnte modelkompleks.  

 

Historiske data om antal dyr i forskellige kategorier er generelt præcise i GAINS. Fremskrivning af antal dyr 

korresponderer måske og måske ikke med de nationale estimater. Fremskrivning er afhængig af formålet 

med modelleringsopgaven og tilgængeligheden af nationale fremskrivningsdata for det pågældende år.  

 

2.4.2. Fodring og udskillelse 

 

Data vedrørende udskillelse på nationalt niveau kommer fra EUROSTAT eller fra nationale eksperter. 

EUROSTAT henter data fra de nationale eksperter, så der burde være overensstemmelse mellem data, men 

der kan være forsinkelse i opdatering af data i EUROSTAT. Det er værd at bemærke, at data fra nationale 



 8 

eksperter ikke altid er pålidelige; DIREDATE projektet (EUROSTAT, 2011) fandt nogle N udskillelsesdata, der 

ville betyde urealistiske N udnyttelsesgrader i besætningen. 

 

2.4.3. Flydende og fast gødning, afgræsning 

 

Data vedrørende afgræsningstid for forskellige husdyrkategorier samt fordelingen af flydende og fast 

gødning i GAINS, stammer fra national afrapportering af drivhusgasser under UNFCCC. 

 

2.4.4. Emissionsfaktorer 

 

Den vigtigste kilde til ammoniak-emissionsfaktorer og ammoniak-emissionsreduktionsfaktorer er 

vejledningen udarbejdet af Task Force on Reactive Nitrogen (UNECE, 2014). GAINS bruger konstante 

værdier gældende for hele Europa. Hvis der i vejledningen er angivet en range og ikke en enkel værdi, 

anvender GAINS den midterste værdi. Hvis der er mere end én teknologi inkluderet i en kategori af 

reduktionstiltag, bliver emissionsreduktionsfaktoren beregnet som et gennemsnit af de bidragende tiltag. 

 

2.4.5. Maksimum implementeringsgrad 

 

De pålagte begrænsninger i reduktionstiltag er hentet fra UNECE (2014). I den udstrækning disse 

betingelser er landespecifikke, er de vedtaget i samarbejde med nationale eksperter, ligesom 

implementeringsniveauet er besluttet i samarbejde med nationale eksperter. 

 

2.4.6.  Timeliness 

 

Forsøg på at holde data aktiviteten og parametrene opdateret i en multi-sektor, multi-forurenings og multi-

lande model som GAINS, er en betragtelig opgave. Det betyder at GAINS data ikke altid er helt opdaterede. 

Da IIASA kan have brug for modelsimuleringer med relativt kort varsel, vil det være fordelagtigt at de 

enkelte lande følger regelmæssigt op på om de data, der er anvendt i GAINS, er i overensstemmelse med 

de seneste nationale værdier. 

 

2.4.7. Økonomiske beregninger 

 

GAINS antager, at der er et frit marked for miljøteknologi til at reducere emissionen. Som konsekvens heraf, 

betragtes investeringer i en bestemt teknologi som værende uafhængig af landene. Ligeledes betragtes 

visse elementer af driftsomkostninger som værende ens for alle lande. Beregningsmetoden tager højde for 

flere lande-specifikke parametre for driftsomkostninger, som karakteriserer situationen i et givet land eller 

region, såsom arbejdskraft, energi, vand, bortskaffelse af affald etc. 

 

Omkostninger til kontrol af emission er inddelt i tre kategorier (ikke alle kategorier er lige relevante for alle 

teknologier): 

 Kapitalinvesteringer 

 Faste omkostninger (vedligeholdelse, forsikringer, administrationsudgifter) 

 Variable omkostninger (f.eks. energi, vand, lønninger, foder- og gødningspriser, bortskaffelse af affald) 
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Omkostningerne ved at implementere reduktionstiltag, udtrykt som en funktion af den relevante 

produktionsenhed (f.eks. Euro/liter mælk), falder ofte i takt med at produktionen øges. Derfor 

differentierer GAINS mellem bedrifter af forskellig størrelse når omkostningerne opgøres. 

 

3. Sammenligning med nationale data og beregninger 
 

3.1. Begrænset sammenligning 
 

Det har kun i begrænset omfang været muligt at sammenligne parameterisering i GAINS og den danske 

nationale metode. Et afgørende punkt i den forbindelse har været, at det ikke har været muligt ud fra 

IIASAs websider eller gennem personlige henvendelser at præcisere udgangspunktet for IIASAs 

basisscenarie. Da alle reduktionstiltag beregnes i relation til basisscenariet, har det ikke været muligt at få 

overblik over datagrundlaget anvendt for de danske emissioner. Under alle omstændigheder, vil det være 

vanskeligt (men ikke umuligt) at lave en detaljeret sammenligning. Det skyldes grundlæggende forskelle 

mellem de to metoder: 

 Det danske normtalssystem og emissionsopgørelser har en mere detaljeret opdeling af 

husdyrkategorier end GAINS. 

 Begge systemer beregner emission på baggrund af N-strømmen i landbrug, men mens GAINS 

udelukkende følger total-N, følger det danske system ammonium-N for flydende gødning og total-N for 

fast gødning. 

 For nogle af de vigtige husdyrkategorier beregnes emission i det danske system på baggrund af antallet 

af producerede dyr per år, mens GAINS beregner på baggrund af det årlige gennemsnit for antal dyr. Fx 

regnes emissionen fra slagtesvin i den danske opgørelse per produceret svin, mens der i GAINS regnes 

med emissionen per 365 foderdage. 

 Da GAINS benytter kombinationstiltag som inkluderer flere teknologier (f.eks. staldsystemer med 

lavemission og fast overdækning), skal man kende vægtningen mellem de forskellige teknologier. 

 

 

3.2. Fremgangsmåde 
 

Efter diskussion med DCE, blev det besluttet at undersøge de tre følgende aspekter i GAINS og det danske 

system: 

 Antallet af dyr, historiske såvel som fremskrevne (et vigtigt input til GAINS). 

 Kvælstof udskillelsen pr dyr (en vigtig parameter) 

 De gennemsnitlige emissionsfaktorer (beregnet emission, divideret med antal dyr). 
 

Emissionsberegningerne blev lavet af DCE og er beskrevet i detaljer i Bilag 1; kun hovedelementer er 

beskrevet her. 

 

Bemærk at udgangspunktet for sammenligningen er de seneste officielle danske fremskrivninger for 

dyrebestanden fra DCE fremskrivningsrapport 2013 (Nielsen et al., 2013). I forsommeren 2014 har IFRO – 
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Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (Københavns Universitet) angivet deres bud på udviklingen af 

husdyrproduktionen (Hansen et al., 2014), som forventer en lavere vækst end forventet i DCE 

fremskrivningen. IFRO rapporten er dog endnu ikke publiceret. Som beskrevet i Bilag 1, ser situationen 

væsentlig anderledes ud, hvis man benytter IFROs fremskrivninger for dyrebestanden fra foråret 2014 (se 

Bilag 1, afsnit 4.1). 

 

 

3.3. Dyrebestanden 
 

Antallet af dyr i den seneste GAINS prognose, beregnet som en procentdel af de danske værdier, er vist i 

tabel 3. Bemærk at de danske tal er de seneste officielle tal fra 2013 (Nielsen et al., 2013) og ikke de 

(uofficielle) tal fra foråret 2014. For kvæg er tallene tæt på hinanden for 2005 og 2010 men lavere i GAINS i 

2020 og 2030. For svin er tallene lavere i GAINS i alle år og særligt lave for 2030. 

 

Tabel 3. Antal dyr i den seneste GAINS prognose (% af de danske værdier). 

Dyrekategori 2005 2010 2020 2030 

 % 

Malkekvæg 99 101 86 84 

Andet kvæg 101 105 82 78 

Svin 93 93 81 71 

Fjerkræ 99 88 111 109 

Får/geder 61 66 67 61 

Heste 90 95 101 101 

Pelsdyr 100 97 83 83 

 

 

3.4. N-udskillelse 
 

N-udskillelsen pr dyr i GAINS i forhold til det danske system i 2010 er lavere for kvæg men højere for svin 

(tabel 4). For de andre husdyrkategorier, er N-udskillelse for får og geder det samme, for pelsdyr anvender 

GAINS lavere værdier og for heste er GAINS-værdierne højere. Det er ikke umiddelbart muligt at 

sammenligne tallene for fjerkræ, da GAINS og det danske system benytter forskellige opdelingsmetoder.  

 

Tabel 4. N-udskillelse antaget i GAINS og i det danske system (2010 værdier). 

Dyrekategori GAINS DK (2010) GAINS/DK 

 N-udskillelsen (kg pr 365 foderdage) % 

Malkekvæg 125,3 138,0 91 

Andet kvæg 37,1 43,4 85 

Svin 9,6 8,0 120 

Får/geder 16,9 16,9 100 

Pelsdyr 4,63 5,44 85 

Lægge høns 0,71  - 

Andet fjerkræ 0,51  - 
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Fjerkræ  0,54 - 

Heste 43,3 39,6 109 

 

I tabel 5 er vist de danske prognoser for N-udskillelse for kvæg og svin i 2010, 2020 og 2030. Forholdene 

mellem GAINS og det danske system fortsættes i 2020 og 2030, idet at GAINS-værdierne er lavere for kvæg 

men højere for svin. 

 

Tabel 5. N-udskillelse for kvæg og svin antaget i GAINS og i det danske system (2010 - 2030). 

Dyrekategori GAINS DK 

 N-udskillelsen (kg pr 365 foderdage) 

  2010 2020 2030 

Malkekvæg 125,3 138,0 142 147 

Andet kvæg 37,1 43,4 43 43 

Svin 9,6 8,0 7,4 7,1 

 

Da både antallet af kvæg og N-udskillelsen pr kvæg lavere i GAINS end i det danske system, er N-mængden 

udskilt af kvæg betydelig lavere i 2020 og 2030 (tabel 6). For svin, er antallet benyttet i GAINS faldende med 

tid i forhold til de danske mens de danske udskillelsestal falder med tid. Nettoeffekten er at tallene fra 

GAINS og det danske system nærmer sig hinanden. 

 

Tabel 6. N-udskillelse for kvæg og svin på nationalt plan; GAINS som en procentdel af de danske tal. 

Dyrekategori 2010 2020 2030 

Malkekvæg 92 76 71 

Andet kvæg 90 71 68 

Svin 112 105 97 

 

 

3.5. Gennemsnitlige emissionsfaktorer 
 

De gennemsnitlige emissionsfaktorer giver et samlet billede af antagelserne vedrørende N-udskillelsen, 

reduktionstiltagenes implementeringsgrad og emissionsfaktorer for de enkelte tiltag (tabel 7). 

Gennemsnitlige emissionsfaktorer beregnes ved at dividere ammoniakemission fra en bestemt 

husdyrkategori med antallet af dyr i kategorien.  

 

Tabel 7. Gennemsnitlige ammoniakemissionsfaktorer i den seneste GAINS prognose (% af de danske 

værdier). 

Dyrekategori 2005 2010 2020 2030 

Malkekvæg 99 80 88 101 

Andet kvæg 121 97 100 110 

Svin 98 88 93 120 

Fjerkræ 84 91 77 77 

Får/geder 166 180 187 185 

Heste 138 151 149 149 

Pelsdyr 100 90 107 116 
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Der er en stor variation mellem årene og husdyrkategorier men intet tydeligt mønster. Det skyldes 

sandsynligvis, at de gennemsnitlige ammoniakemissionsfaktorer påvirkes af flere, nogle gange modsat 

virkende, faktorer. Effekten af forskellige antagelser vedrørende reduktionstiltagenes implementeringsgrad 

og emissionsfaktorer kan ses, hvis man beregner ammoniakemission som en brøkdel af N-udskillelse. I tabel 

8 er det gjort for de tre vigtigste husdyrkategorier. 

 

Tabel 8. Gennemsnitlig ammoniakemission pr kg N udskilt. 

 GAINS DK 

Dyrekategori 2010 2020 2030 2010 2020 2030 

 kg NH3 /kg N udskilt 

Malkekvæg 0,16 0,17 0,16 0,19 0,17 0,13 

Andet kvæg 0,16 0,16 0,16 0,14 0,14 0,12 

Svin 0,19 0,15 0,15 0,25 0,21 0,17 

 

Med undtagelse af 2010, er ammoniakemissionsfaktorer for kvæg i GAINS højere eller lig med de danske 

mens det for svin er modsat. Det er dog ikke muligt at forklare effekten uden adgang til bedre scenarie- 

dokumentation. 

 

3.6. Opsummering 
 

De fire vigtigste faktorer i emissionsberegningerne er dyrebestanden, N-udskillelsen pr dyr, fordeling af dyr 

blandt husdyrgødningshåndteringssystemer (herunder implementeringsgrad for miljøteknologier) og 

emissionsfaktorer for de forskellige teknologier. Som det ses ovenfor, kan der være en stor forskel mellem 

inputdata og parametre i det danske system og GAINS. Disse forskelle kommer dog ikke altid helt til udtryk i 

de endelige emissionstal, da de nogle gange modvirker hinanden; f.eks. modvirkes GAINSs undervurdering 

af N-udskillelse for andet kvæg af dens overvurdering af emission pr dyr. Årsagerne til forskellene i inputs 

og parametre er uklar, da der mangles detaljeret dokumentation for IIASAs opsætning af GAINS-modellen. 

 

4. Hvordan kunne man opnå en større sammenhæng IIASAs og de danske 

fremskrivninger 
 

GAINS indeholder udover landbrug andre sektorer som f.eks. transport, industri, som alle bidrager til 

emissionen. Udover ammoniak omfatter GAINS også beregninger af andre luftforurenende stoffer og 

drivhusgasser fra hele Europa.. Der er derfor en begrænset kapacitet i GAINS til at tage højde for lande-

specifikke data og landbrugsforhold. 

 

Eksperter i de enkelte lande har ofte bedre data gældende for egen landbrugspraksis end hvad der er 

tilgængeligt for IIASA. Udveksling af data mellem de enkelte landeeksperter og IIASA har allerede gjort det 

muligt at inkludere up-to-date landespecifik information i GAINS, i den udstrækning det er muligt. Det er til 

det enkelte lands egen fordel at sikre at der er stor nok kapacitet til at reagere hurtigt på politiske scenarier 

og GAINS prognoser, så forhandlingerne kan fortsætte med den bedst mulige forståelse af den nationale 

situation. 
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Historiske estimater og prognoser for størrelsen af ammoniakemissioner skal indberettes både som en del 

af FN konventionen omkring Long-Range Transboundary Air Pollution og EU’s National Ceilings direktiv. De 

relevante parter/medlemslande har fastsat en måde at fremskrive emissioner på. Der kan opstå forskelle 

mellem GAINS og nationale emissions- og omkostningsprognoser på grund af: 

 Fremskrivning af antal dyr 

 Forskelle i N-udskillelse for forskellige husdyrkategorier 

 Effektivitet af reduktionstiltag 

 Nuværende implementeringsrater 

 Opnåelse af maksimale implementeringsrater 

 Økonomiske parametre forbundet med reduktionstiltag 

 

Miljøstyrelsen er det officielle danske kontaktorgan for IIASA i forbindelsen med emissionsmodellering, 

men fagpersoner fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi har til tider været kontaktet med henblik på 

drøftelse af fagspecifikke forhold. Hvis man ønsker at GAINS-modellen afspejler (så vidt som den kan) de 

danske landbrugsforhold, er det nødvendigt at: 

- der en fælles forståelse blandt de danske aktører vedrørende situationen i Danmark, herunder 

fremtidige situationer. 

- at den danske situation forklares og dokumenteres over for IIASA. Dokumentation er nødvendig, 

ellers kunne andre lande benytte mekanismen til uretmæssigt at justere IIASAs beregninger. 

 

En måde at nå en fælles forståelse i Danmark er hvis DCE, DCA og IFRO løbende opdaterede følgende: 

 fremskrivning af husdyrbestanden 

 fordeling af teknologier mellem GAINS-kategorierne ’lave’ og ’høje’ emissionsteknologier 

 de relevante reduktionsfaktorer som IIASA tilknytter til ’lave’ og ’høje’ emissionsteknologier i GAINS 

 implementeringsgrad for ’lave’ og ’høje’ emissionsteknologier 

 omkostningerne tilknyttet ’lave’ og ’høje’ emissionsteknologier  

 dokumentation på engelsk 

Med detaljerede og veldokumenterede data i hånden, vil det være vanskeligt for IIASA ikke at benytte de 

danske tal i GAINS. Da der er overlap til andre opgaver (Normtalsystemet, afrapportering i forbindelsen 

med konventioner under UNFCCC og UNECE og til EU NEC direktivet), burde arbejdet koordineres med 

disse aktiviteter.  

 

Et følgegruppe kunne hjælpe IIASA til bedre at afspejle den danske situation. Uden bedre dokumentation 

fra IIASA vil det dog ikke give et bedre indblik i andre landes emissionsberegninger.  
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Bilag 1. Sammenligning af GAINS med den nationale emissionsopgørelse 
Mette Hjorth Mikkelsen og Rikke Albrektsen, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi 

 

1. Indledning 
EU Kommissionen fremlagde i december 2013 et nyt forslag til EU's luftforureningsdirektiv (NEC direktivet), 

hvori der sættes grænser for de enkelte EU landes udledning af en række stoffer i 2020 og 2030, bl.a. 

ammoniak (COM(2013)920). Målsætningen for Danmark i 2020 omfatter en 24 % reduktion af 

ammoniakemissionen i forhold til 2005 og 37 % i 2030. Kommissionens målsætning for 

ammoniakemissionen i 2030 fra Danmark er angivet til 46 kt NH3, hvilket svarer til en estimeret emission på 

74 kt NH3 i 2005. Kommissionens forslag er baseret på kørsler med GAINS modellen. På IIASA´s hjemmeside 

kan opnås adgang til baggrundsdata der ligger til grund for GAINS – bl.a. antagelser om 

husdyrproduktionen, dyrenes N-udskillelser, miljøteknologi (http://gains.iiasa.ac.at/gains/emissions). I 

table 1 er emissionen i Kommissionens forslag sammenholdt med GIANS basisfremskrivning og med 

emissionen opgjort i den danske emissionsopgørelse afrapporteret i 2013 (Nielsen et al., 2013a).  I 

Danmarks afrapportering til NEC direktivet medregnes ikke emissionen fra voksende afgrøder samt 

ammoniakbehandlet halm og derfor er der i table 1 angivet både Danmarks total emission og emissionen 

der indgår i afrapportering til NEC direktivet. Forskellen er på ca. 6 kt NH3. GAINS basis scenarium skal 

således sammenholdes med emissionen som i scenariet; ”DCE, submission 2013, DK NEC-emissions”. I år 

2000 er emissionen i GAINS beregnet til 92 kt NH3, hvilket er noget højere end emissionen på de 83 kt NH3 

opgjort i den danske emissionsopgørelse til NEC-Direktivet (dvs. total emissionen ekls. Emissionen fra 

voksende afgrøder og ammoniakbehandlet halm). I 2005 stemmer emissionen nogenlunde overens på 

henholdsvis 73 kt NH3 i GAINS og 77 kt NH3 i DK opgørelsen, mens der igen i 2010 ses en betydelig forskel 

på 10 kt NH3. I 2030 er emissionen i kommissionens forslag på 51 kt NH3, hvilket er 9 % lavere end den 

forventede emission i GAINS basisscenarie. 

 

Table 1 Total ammonia emission – EU proposal and GAINS compared with DK national emission inventory 

Total emission, kt NH3 2000 2005 2010 2020 2030 

2030-Commission proposal1  74   46 

GAINS-basis scenarium2 92 73 59 52 51 

DCE, submission 2013, DK total 91 83 75   

DCE, submission 2013, DK NEC-emissions3 83 77 69     
1 TSAP_Dec_2013 
2
 GAINS-PRIMES 2013 REF-CLE (Dec.2013) 

3 Emission from growing crops and ammonia treated straw is not included in the NEC Directive  
 

Ved at se nærmere på emissionen opdelt på de forskellige emissionskilder (table 2) ses, at den højere 

emission på 4 kt NH3 i 2005 i den nationale opgørelse sammenlignet med GAINS basisscenarie, primært 

skyldes højere emissioner fra ”andet kvæg” og fra svin. I 2010 er forskellen mellem GAINS og den danske 

opgørelse endnu mere markant og skyldes hovedsagligt forskelle i emissionen fra malkekvæg og svin. 

Udover forskelle i antagelsen af antal dyr, kan variationen i emissionen også skyldes forskelle i antagelsen 

om emissionen per dyr.  

 

http://gains.iiasa.ac.at/gains/emissions
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Table 2 Source distributed emissions in GAINS compared with the national inventory. 

  GAINS - basic  DK - submission 2013 

Kt NH3 2005 2010 2005 2010 

Dairy 13,84 11,75 14,10 14,51 

Other cattle 6,38 6,19 5,22 6,04 

Pigs 32,18 21,99 35,15 26,72 

Poultry 4,50 3,30 5,40 4,21 

Sheep and goats  0,20 0,20 0,20 0,17 

Horses  1,35 1,35 1,09 0,94 

Fur bearing animals 6,91 7,11 6,90 8,13 

Other   8,05 7,14 9,13 8,55 

- hereof mineral fertiliser 3,43 3,21 3,12 3,47 

- hereof other NH3 emissions 0,75 0,75   

- hereof grazing animals   2,21 1,87 

- hereof field burning   0,13 0,09 

- other non-agricultural sources 3,87 3,18 3,67 3,12 

Total NEC emissions  73,41  59,03 77,23 69,33 

 

Det skal pointeres at den seneste afrapportering af den danske ammoniakemission fra foråret 2014 

(EIONET, 2014) viser højere ammoniakemissioner end emissionen opgjort i 2013. Dette skyldes en 

opdatering af EMEP/EEA guidelines som har resulteret i væsentligt højere emissionsfaktorer for 

anvendelsen af kvælstof i handelsgødning. Derfor kan emissionerne i table 1 ikke direkte sammenlignes 

med den seneste danske emissionsopgørelse fra 2014. I GAINS anvendes de ”gamle” emissionsfaktorer for 

handelsgødning og derfor er anvendt den danske 2013 opgørelse som sammenligningsgrundlag. 

 

2. Ammoniakfremskrivning - GAINS basisfremskrivning sammenholdt med DCE´s 

basisfremskrivning  
I table 3 er GAINS basisfremskrivningen af ammoniakemissionen sammenholdt med den seneste nationale 

fremskrivning (Nielsen et al., 2013b), udarbejdet af DCE i december 2013. Det ses at DCE´s fremskrivning 

forventer en emission på 65 kt NH3 i 2020 og 60 kt NH3 i 2030, hvilket er højere end estimeret i både GAINS 

og kommissionens forslag.  

 

Table 3 Commission proposal and GAINS basis compared with national projections. 

Total emission, kt NH3 2020 2030 

2030-Commission proposal   46 

GAINS-basis scenarie 52 51 

DCE projection 70 65 
DCE projection – NEC emissions1 65 60 
1
 Excl. emission from crowing crops      

 

Langt størstedelen af ammoniakemissionen i Danmark kommer fra landbrugssektoren, og derfor har 

antagelserne om udviklingen af husdyrproduktionen en meget stor betydning for hvor stor emissionen 

fremadrettet forventes at være. I table 4 er vist antallet af dyr i GAINS 2005, 2010, 2020 og 2030 
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sammenholdt med antallet af dyr i den danske historiske opgørelse frem til 2010 og i DCE´s fremskrivning 

for 2020 og 2030. I 2005 og 2010 stemmer antallet af dyr nogenlunde overens, dog er svinebestanden en 

million større i den danske opgørelse. Også antal fjerkræ, heste og får er højere i 2010, men emissionen fra 

disse husdyrkategorier betyder langt mindre end emissionen fra de store husdyrgrupper som kvæg og svin. 

Forventningerne til produktionen af kvæg, svin og pelsdyr i 2020 og 2030 er til gengæld væsentligt højere i 

den nationale fremskrivning end antaget i GAINS. I GAINS forventes svineproduktionen at falde med 3 % fra 

2010 til 2030, mens den nationale opgørelse fremskriver udviklingen med en stigning i samme periode på 

26 %.   

 

Table 4 Number of animal assumed in GAINS compared with Danish emission inventory and projection 

 GAINS DCE inventory/projection 

No. of 
animal, 1000 2005 2010 2020 2030 2005 2010 2020 2030 

Dairy 558 573 518 522 564 568 600 625 

Other cattle 1.014 1.057 884 877 1.006 1.003 1.074 1.119 

Pigs 12.604 12.293 12.030 11.867 13.534 13.173 14.866 16.623 

Poultry 17.531 16.465 21.030 20.774 17.633 18.731 19.005 19.005 

Sheep/ goats  84 84 85 78 138 127 127 127 

Horses  157 157 157 157 175 165 155 155 

Fur animals 2.550 2.624 2.761 2.761 2.552 2.699 3.307 3.307 

 

Hvad betyder det for emissionen, at der i GAINS basisfremskrivning forudsættes en mindre 

husdyrproduktion end antaget i den nationale fremskrivning? Kan forskelle i husdyrproduktionen alene 

forklare forskellen i emissionen mellem GAINS basisfremskrivning og den danske fremskrivning?  

 

3. Ammoniakfremskrivning – DCE model med GAINS antagelse for 

husdyrproduktion 

DCE har beregnet ammoniakemissionen i 2010, 2020 og 2030 med udgangspunkt i det antal dyr som GAINS 

har antaget i deres basisfremskrivning. I beregningen er anvendt samme metode og samme 

beregningsgrundlag som anvendt i DCE´s fremskrivning som også anvendes i de årlige danske 

emissionsopgørelser.   

I GAINS er angivet bestanden af malkekvæg, andet kvæg, svin, fjerkræ, pelsdyr, heste samt får og geder i 

alt. I den danske opgørelse arbejdes med langt flere underkategorier for hver enkelt husdyrkategori. 

Bestanden i GAINS er fordelt på undergrupper svarende til den fordeling der gør sig gældende i Danmark. 

Det vil sige fordelingen af antal ”Other cattle” er fordelt på undergrupperne kalve, tyre, kvier og 

ammekvæg. For at udligne at der kan forekomme ændringer i fordelingen på undergrupper fra år til år, er 

anvendt et tre års gennemsnit.  

For øvrige produktionsforhold som landbrugsareal, overdækning af gyllebeholder, udbringningspraksis og 

forventning til implementering af miljøteknologi er anvendt samme antagelser som for DCE´s seneste 

fremskrivning. Der er taget højde for ændringer i anvendelsen af handelsgødning som konsekvens af 

ændringer i husdyrproduktionen og dermed ændringer i mængden af kvælstof i husdyrgødningen. En 

fremskrivning med antal dyr som anvendt i GAINS i DCE´s modelopsætning, hvor alle andre variable 
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fastholdes, vil således give et billede af hvad ændringen i husdyrproduktionen betyder for den totale 

ammoniakemission i 2020 og 2030. 

 

4. Resultater 
I table 5 er vist resultatet af DCE-modelkørslen med samme antal dyr som anvendt i GAINS 

basisfremskrivning. Emissionen i 2010 er beregnet til 68 kt NH3, hvilket er på samme niveau som i den 

nationale emissionsopgørelse, men betydeligt lavere end beregnet i GAINS. Det indikerer at det lavere antal 

dyr ikke alene kan forklare forskellen mellem GAINS basisscenarie og den nationale opgørelse. I 2020 ses et 

markant fald i emissionen til 59 kt NH3, hvilket er lavere end beregnet i DCE´s basisfremskrivning, men ikke 

så lavt som estimeret i GAINS basis. Til gengæld er den beregnede emission i 2030 faldet til 52 kt NH3 – det 

vil sige på samme niveau som i GAINS basis. 

 

Table 5 Comparison of emissions 2010, 2020 and 2030 

 Kt NH3 2010 2020 2030 

Commission proposal   46 

GAINS - basic 59 52 51 

DCE – inventory/projection 69 65 60 

DCE - GAINS animals 68 59 52 

     

Resultatet viser at antagelsen om et lavere antal dyr i GAINS basisfremskrivning betyder noget for 

emissionen. DCE scenariet, beregnet med samme antal dyr som anvendt i GAINS, viser lavere emissioner 

end i DCE basisfremskrivning, men alligevel er emissionerne noget højere i 2010 og 2020 end beregnet i 

GAINS. Det betyder at det ikke alene er antallet af dyr som giver de lavere emissioner i GAINS basis. Der må 

være andre antagelser i GAINS som medvirker til at den beregnede emission er lavere. 

I table 6 er vist emissionen per dyr i henholdsvis GAINS basis og DCE´s basis. Generelt er 

emissionsfaktorerne for geder/får, heste og pelsdyr lavere i den nationale opgørelse og fremskrivning 

sammenlignet med GAINS. I 2005 stemmer emissionsfaktorerne (EF) i GAINS og den nationale opgørelse 

nogenlunde overens, dog er EF for ”other cattle” højere end beregnet i den danske opgørelse. I 2010 

anvendes en betydelig lavere EF i GAINS for de store husdyrgrupper som kvæg og svin og dette gør sig også 

gældende i 2020. I 2030 ses det modsatte – her anvendes en højere emissionsfaktor i GAINS for alle 

husdyrkategorier sammenlignet med DCE´s basisfremskrivning, dog på nær for fjerkræ.  

 

Table 6 Comparison of emission factors 

 GAINS DCE inventory/projection 

Kg NH3 per 
animal 2005 2010 2020 2030 2005 2010 2020 2030 

Dairy 24,80 20,51 20,83 20,04 24,98 25,54 23,68 19,81 

Other cattle 6,29 5,86 5,88 5,88 5,19 6,02 5,90 5,33 

Pigs 2,55 1,79 1,43 1,43 2,60 2,03 1,53 1,19 

Poultry 0,26 0,20 0,17 0,17 0,31 0,22 0,22 0,22 

Sheep/ goats  2,38 2,38 2,47 2,44 1,43 1,32 1,32 1,32 

Horses  8,60 8,60 8,60 8,60 6,23 5,71 5,77 5,77 

Fur animals 2,71 2,71 2,71 2,71 2,70 3,01 2,53 2,33 
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De lavere emissioner, beregnet i GAINS basis for 2010 og 2020, er således både et resultat af antagelse om 

en mindre husdyrproduktion og antagelse om lavere emissionsfaktorer. Det tyder på at der i GAINS er gjort 

antagelser om implementering af staldtyper eller miljøteknologi med en effekt, der ikke stemmer overens 

med de antagelser, der anvendes i den nationale opgørelse eller fremskrivning.  

 

4.1 Sammenligning af fremskrivningsscenarier med IFRO scenarier 

Miljøstyrelsen (MST) har efter aftale med Fødevareministeriet i foråret 2014 anmodet Institut for Fødevare- 

og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet (IFRO) om deres vurdering af de forudsætninger, der ligger 

til grund for DCE´s basisfremskrivning. På baggrund heraf har IFRO givet deres bud på forventningerne til 

husdyrproduktionen frem til 2030 og Miljøstyrelsen har vurderet implementering af miljøteknologi.  DCE 

har beregnet emissionen med samme metode, som anvendt i både DCE´s fremskrivninger og i de årlige 

danske emissionsopgørelser. I figure 1 er vist sammenligningen mellem DCE´s basisfremskrivning, DCE 

fremskrivning med antal dyr som antaget i GAINS (DCE – GAINS) samt fremskrivningen med IFRO´s 

antagelser for husdyrproduktion. Her ses at emissionen i IFRO fremskrivningen ligger på samme niveau som 

for DCE-GAINS, mens den beregnede emission i DCE´s seneste basisfremskrivning er ca. 13 % højere.  

 

Figure 1 Comparison of Danish projections 

  
 

5. Referencer: 
COM(2013)920. Proposal for a Directive of the European parliament and of the council on the reduction of 

national emissions of certain atmospheric pollutants and amending. Directive 2003/35/EC. COM(2013) 920 

final. Brussels, 18.12.2013. 2013/0443 (COD). http://www.eu-

oplysningen.dk/upload/application/pdf/7f3e4d8b/20130920.pdf. Annex: 

http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/clean_air/com2013_920/COM_2013_920_F1_ANNEX_EN.pdf 

 

EIONET, 2014: 

http://cdr.eionet.europa.eu/dk/Air_Emission_Inventories/Submission_EMEP_UNECE/envuvyjna/Denmark_

NFR_Report_2014.xls/manage_document 
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http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/clean_air/com2013_920/COM_2013_920_F1_ANNEX_EN.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/dk/Air_Emission_Inventories/Submission_EMEP_UNECE/envuvyjna/Denmark_NFR_Report_2014.xls/manage_document
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