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AARHUS 

UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

NaturErhvervstyrelsen 

Notat om vurdering af nye ammoniak emissionstal til NEC-direktivet fra 

IIASA 

 

 

 

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) har den 3. februar 2015 

modtaget en bestilling fra NaturErhvervstyrelsen (NAER), hvori NAER beder DCA 

vurdere de nye ammoniak emissionstal til NEC-direktivet, som er beregnet af IIASA 

(International Institute for Applied Systems Analysis). 

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

Agroøkologi, og er drøftet med Mette Hjorth Mikkelsen, akademisk medarbejder ved 

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Institut for Miljøvidenskab. 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt  

Seniorforsker, koordinator for myndighedsrådgivning 
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DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 

9. februar 2015 

Vurdering af nye ammoniak emissionstal til NEC-direktivet 

beregnet af IIASA 

Nicholas J. Hutchings, Institut for Agroøkologi 

 

1 Indledning 

 

På baggrund af de nye beregninger fra IIASA (2015a og b), og DCA’s svar af 9. januar 2015 (Hutchings, 

2015) har NaturErhvervstyrelsen (NAER) behov for DCA’s vurdering af i hvilket omfang de nye 

beregninger har betydning for DCA svaret af 9. januar 2015. Endvidere ønsker NAER at vide i hvor høj 

grad der nu er overensstemmelsen mellem de nye tal for ammoniakemissioner sammenlignet med 

Danmarks nationale tal for ammoniakemissioner. Desuden ønskes en kort redegørelse for årsagerne til 

de nye tal for ammoniak set i forhold til de tidligere beregninger. 

 

Redegørelsen herunder fokuserer hovedsagelig på scenariet vedrørende emissioner uden yderligere 

regulering (CLE scenariet), da det er her de største ændringer er sket (Afsnit 2-5). Scenarier med 

optimerede reduktioner og maksimum teknisk opnåelige reduktioner behandles i særskilte sektioner 

(Afsnit 6-7). 

 

2 Ændringer mellem de nye og de gamle beregninger fra IIASA 

 

De nye tal fra IIASA påvirker den beregnede ammoniakemission i 2010 og 2030. I tabel 1 vises 

ammoniakemissionen for de to år i scenariet uden yderligere regulering, fordelt mellem kilde, i 

henholdsvis de gamle beregninger (TSAP#11) og de nye (TSAP#16). I begge tilfælde gælder 

beregningerne for scenarier med den nuværende danske regulering af ammoniakemissioner.  

 

De største ændringer er: 

 Emissionen fra malkekvæg på gyllesystemer er steget i både 2010 og 2030. 

 Emissionen fra svin på gyllesystemer er steget markant i alle år mens emissionen fra svin på 

andre systemer er faldet. 

 Den samlet emission i 2010 er steget med cirka kt 3 i 2005, kt 9 i 2010 og med kt 5,5 i 2010. 

 

 

Tabel 1 Sammenligning af den årlige ammoniakemission mellem TSAP#11 og TSAP#16 

 

Aktivitet 2005 2010 2030 

  TSAP#11 TSAP#16 TSAP#16 TSAP#16 TSAP#11 TSAP#16 

 kt NH3 

Malkekvæg (gyllesystemer) 11,40 11,34 10,23 12,29 9,45 10,04 

Malkekvæg (andre 

systemer*) 
2,44 2,66 1,52 1,79 1,01 1,03 

Øvrige kvæg (gyllesystemer) 2,92 1,47 1,62 1,71 1,06 1,32 

Øvrige kvæg (andre 3,46 4,64 4,57 4,32 4,10 3,78 
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systemer) 

Svin (gyllesystemer) 25,91 31,56 15,75 25,10 12,16 20,58 

Svin (andre systemer) 6,27 3,59 6,24 1,66 4,80 1,56 

Læggehøns 1,05 1,11 0,92 1,18 0,90 0,91 

Andre fjerkræ 3,45 3,60 2,38 3,02 2,69 2,69 

Får og geder 0,20 0,20 0,2 0,18 0,19 0,17 

Heste 1,35 1,08 1,35 1,02 1,35 1,02 

Pelsdyr 6,91 6,92 7,11 7,32 7,48 7,48 

Andre kilder (ikke landbrug) 8,05 8,79 7,17 8,37 5,39 5,46 

Summeret 73,41 76,96 59,03 68,00 50,58 56,04 

DCE**  77,23  69,30  59,60 

 

*hovedsagelig dybstrøelse 

** 2005 og 2010 emissioner baseret på historiske data fra emissionsopgørelsen afrapporteret i 2014, 

mens 2030 emissionen er baseret på Nielsen et al. (2013). Total emissionen er fratrukket emission fra 

voksende afgrøder som ikke indgår i NEC emissionsloftet. 

 

 

Forskellen mellem de totale emissioner i 2005, 2010 og 2030 i GAINS sammenlignet med DCE er 

mindre i de nye beregninger fra IIASA. Hvis man tager i betragtning, at GAINS bruger færre og mere 

aggregerede husdyrkategorier og husdyrgødnings-håndteringssystemer end DCE, er forskellen minimal 

i 2005 og 2010. Forskellen i 2030 er noget større end i de to andre år men er dog mindre end i tidligere 

beregninger.  

 

I udgangspunktet beregner GAINS ammoniakemissionen for hver husdyrkategori som antallet af dyr x 

fordeling af dyr mellem husdyrgødningshåndteringssystemer (herunder 

ammoniakreduktionsteknologier) x emissionsfaktorer for de pågældende 

husdyrgødningshåndteringssystemer. 

 

3 Ændringer i antallet af dyr 

 

Antallene af dyr i 2005 og 2010 er nu rettet i GAINS, således at de er i overensstemmelse med tallene 

benyttede af DCE.  

 

I tabel 2 ses antallet af dyr i 2030. I den seneste GAINS beregning - TSAP#16 - er antallet af svin forøget 

med 510.000, antallet af geder /får forøget med 40.323 og antallet af heste forøget med 8.000. Generelt 

forventes det i DCE fremskrivningen, at husdyrproduktionen stiger mere end antaget i GAINS 

beregningen. Således forventer DCE en stigning i antallet af malkekvæg i 2030 som er 20 % højere end 

GAINS samt en svineproduktion, som er 34 % større end antaget i GAINS. Det betyder, at de højere 

emissioner, regnet i DCE´s fremskrivning, bl.a. skal ses som konsekvens af en større husdyrproduktion. 

 

Endvidere er der sket en ændring i fordelingen af staldsystemer, hvor 51.217 øvrige kvæg, 1.010.874 svin 

og 22.620 fjerkræ er flyttet fra faststaldgødning/dybstrøelse-baserede staldsystemer til gylle-

staldsystemer. Dette har betydning for emissionen, fordi der regnes med forskellige emissionsfaktorer 

afhængigt af om gødningen håndteres som fast og flydende gødning.  
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Tabel 2 Antallene af dyr i 2010 og 2030 estimeret af GAINS og af DCE. 

 

 2010 2030 

 GAINS DCE GAINS DCE 

Husdyr-

kategori 
TSAP#11 TSAP#16  TSAP#11 TSAP#16  

 Antal dyr, x1000 

Malkekvæg 573 568 568 522 522 625 

Øvrige kvæg 1.057 1.002 1.003 877 877 1.119 

Svine   12.293 13.173 13.173 11.867 12.377 16.623 

Fjerkræ 16.465 18.731 18.731 20.774 20.774 19.005 

Får og geder  84 127 127 78 118 127 

Heste 157 165 165 157 165 155 

Pelsdyr 2.624 2.700 2.699 2.761 2.761 3.307 

 

Sammenlignet med de den seneste ammoniakfremskrivning udarbejdet af DCE i 2013, er antallet af 

kvæg og svin i 2030 stadigvæk betydeligt lavere i GAINS. Årsagen til forskellen mellem 

husdyrdyretallene i 2030 antaget i henholdsvis GAINS og af DCE ligger i forskellen mellem modellerne 

og data benyttet af IIASA i GAINS og af DCE i deres modeller.  

 

4 Ændringer i gennemsnitlige emissionsfaktorer 

 

I tabel 3 er vist den gennemsnitlige emission per dyr for 2005, 2010 og 2030 i GAINS modellen for 

scenariet uden yderligere regulering. Det bemærkes at for de vigtigste husdyrkategorier – kvæg og svin - 

er de gennemsnitlige emissionsfaktorer i 2010 og 2030 i den seneste beregning TSAP #16 steget for 

gyllesystemer. Gennemsnitlige emissionsfaktorer for andre (dybstrøelse) systemer er noget højere end 

for gyllesystemer. I forhold til TSAP#11 og alle andre år, ser de gennemsnitlige emissionsfaktorer for 

Ørige kvæg og svin underlige ikke umiddelbart forståelige ude for TSAP#16 for 2005. Dog hvis man 

beregner gennemsnitlige emissionsfaktorer for disse kategorier uden at skelne mellem gyllesystemer og 

andre systemer, passer de udmærket med TSAP#11 og de andre år. 

 

Ved at sammenligne den gennemsnitlige emissionsfaktor i den gamle og nye GAINS beregning ses, at 

der er foretaget en ændring i de bagvedliggende antagelser i modellen. Det er dog ikke muligt at se, om 

de nye beregninger er baseret på ændringer i antagelse vedrørende implementeringsgrad for forskellige 

teknologier eller om det skyldes ændringer i emissionsfaktorer for de enkelte teknologier.  

 

Tabel 3 Gennemsnitlige emissionsfaktorer. 

 

  2005 2010 2030 

Kg NH3 pr dyr 

Gødnings-

typen TSAP#11 TSAP#16 TSAP#11 TSAP#16 TSAP#11 TSAP#16 

Malkekvæg gylle 24,52 24,39 19,84 24,86 19,52 20,74 

 andre 26,23 28,60 26,53 24,23 26,49 27,01 

Øvrige kvæg gylle 6,24 3,14 5,15 5,68 5,00 5,02 

 andre 6,34 8,50 6,15 6,15 6,16 6,16 

Svin   gylle 2,42 2,95 1,52 1,98 1,17 1,73 
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 andre 3,32 1,90 3,24 3,15 3,19 3,15 

Læggehøns alle 0,333 0,352 0,265 0,302 0,239 0,241 

Andre fjerkræ alle 0,240 0,250 0,183 0,203 0,158 0,158 

Får og geder  alle 2,38 2,38 2,39 1,42 2,44 1,44 

Heste alle 8,60 6,88 8,60 6,18 8,60 6,18 

Pelsdyr alle 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 

 

 

 

I tabel 4 er de gennemsnitlige emissionsfaktorer for de vigtigste husdyrkategorier, anvendt i GAINS, 

sammenlignet med dem, der anvendes i DCE´s historiske emissionsopgørelser (2005 og 2010) samt 

NH3 fremskrivningen fra 2013 (2030), jf. Nielsen et al. (2013). I de nyeste beregninger fra IIASA er der 

for alle årene sket en opjustering af emissionsfaktoren for svin, hvilket betyder at emissionsfaktorerne 

for 2005 og 2010 stemmer fint overens med DCE´s opgørelse.  I 2010 ligger GAINS-værdierne tættere 

på de danske emissionsfaktorer end i den tidligere beregning. I 2030 er GAINS emissionsfaktor for 

kvæg 6-8 % højere end forventet i DCE´s fremskrivning, mens emissionsfaktoren for svin er noget 

højere, svarende til 34 % sammenlignet med DCE. I 2030 er alle tre gennemsnitlige emissionsfaktorer 

således højere end de tilsvarende danske tal, hvilket indikerer en forskel i antagelserne om 

forventningen til implementering af miljøteknologi eller antagelserne om reduktionsfaktoren for de 

enkelte miljøteknologier. 

 

 

Tabel 4 Sammenligning af gennemsnitlige emissionsfaktorer i GAINS og fra DCE 

 

 2005 2010 2030 

 GAINS DCE GAINS DCE GAINS DCE 

Husdyr-

kategori 
TSAP#11 TSAP#16  TSAP#11 TSAP#16  TSAP#11 TSAP#16  

 Kg NH3 pr dyr 

Malkekvæg 24,8 25,1 24,98 20,5 24,8 25,5 20,0 21,2 19,81 

Øvrige kvæg 6,29 6,02 5,19 5,86 6,01 6,02 5,88 5,80 5,33 

Svin 2,55 2,79 2,60 1,79 2,03 2,03 1,43 1,79 1,19 

 

 

5 Den samlede effekt på scenariet uden yderligere regulering 

 

Da antallet af dyr og den gennemsnitlige emissionsfaktor, benyttet i henholdsvis GAINS og DCE 

beregningerne, er sammenlignelige i 2010, kan det konkluderes, at forudsætningerne i GAINS 

beregningerne stemmer fint overens med antagelserne i de danske emissionsopgørelser. Trods det 

faktum at den beregnede totalemission i GAINS beregningen for 2030 kun er 6 % lavere end beregnet i 

DCE fremskrivningen, er der en betydelig forskel mellem de underliggende beregninger. Antallet af dyr 

er betydeligt lavere i GAINS beregninger end i DCEs scenarie, men dette modvirkes af højere 

gennemsnitlige emissionsfaktorer i GAINS, således at emissionerne tilnærmelsesvis ender på samme 

niveau. 
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6 Maksimum teknisk opnåelige reduktioner 

 

Der er sket nogle få ændringer i scenariet vedrørende maksimum teknisk opnåelige reduktioner (tabel 

5). Årsagen til ændringerne er formodentlig ændringerne i antagelser vedrørende antallet af dyr i 2030. 

Det er ikke muligt ud fra den tilgængelige dokumentation at bedømme om de underliggende 

implementeringsgrader eller emissionsfaktorer er realistisk for danske forhold. 

 

Det er værd at notere, at GAINS regner man med, at emission fra pelsdyr i 2030 uden yderligere 

regulering allerede er på det maksimal teknisk opnåelige niveau. 

 

Tabel 5 Emissionen i 2030 i scenariet Maksimum teknisk opnåelige reduktioner 

 

Husdyr-

kategori 
TSAP#11 TSAP#16 Ændring 

 kt NH3 

Malkekvæg 8,38 8,49 0,11 

Øvrige kvæg 5,09 5,02 -0,07 

Svin   10,41 13,27 2,86 

Fjerkræ 1,21 1,21 0 

Får og geder  0,19 0,17 -0,02 

Heste 1,35 1,02 -0,33 

Pelsdyr 7,48 7,48 0 

Andre kilder 5,00 5,00 0 

Summeret 39,12 41,66 2,54 

 

7 Optimeret scenarie 

 

Det optimerede scenarie i GAINS modellen (Opt scenariet) er et udtryk for en økonomisk optimal 

løsning til at reducere de sundhedsskadelige effekter af emissionerne med 52 %. Løsningen gælder for 

hele Europa, således at der reduceres der hvor omkostningseffektiviteten er højest. Det vil sige at i 

optimeringsscenariet er det beregnet, at den samlede NH3 emission i Danmark bør reduceres med 32%, 

sammenlignet med emissionen i 2005. Det har ikke været muligt ud fra de anførte oplysninger at 

vurdere om de underliggende økonomiske data er realistiske for danske forholde. 

 

Tabel 6 Emissionen i 2030 i det optimerede scenarie. 

 

Husdyr-

kategori 
TSAP#11 TSAP#16 Ændring 

 kt NH3 

Malkekvæg 9,29 10,57 1,27 

Øvrige kvæg 5,16 5,10 -0,06 

Svin  14,85 20,04 5,19 

Fjerkræ 2,72 2,86 0,14 

Får og geder  0,19 0,17 0,02 

Heste 1,35 1,02 -0,33 
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Pelsdyr 7,48 7,48 0 

Andre kilder 5,01 5,04 0,03 

Summeret 46,06 52,29 6,23 

 

Reduktionen er noget mindre i TSAP#16 end i TSAP#11(tabel 6), især med hensyn til malkekvæg og 

svin. Årsagen til den yderligere reduktion i emission fra heste kan ikke forklares. 

 

Som noteret tidligere, er det bemærkelsesværdigt, at i GAINS ikke antager der er reduktionsteknologier 

for pelsdyr, eller tager højde for reduktioner med den eksisterende regulering. 

 

I Fig 1 vises emission under det optimerede scenario som en procentdel af emission i 2005. Figuren 

viser, at reduktionskravet er forholdsvis højt, især i betragtning af at Danmark allerede før 2005 har 

reduceret sin emission mere end mange andre lande. 

 

 
Figur 1 Reduktion i emission for at nå Optimeret scenario, som procentdel af emission i 2005 

 

 

 
 

Figur 2 Reduktion i emission til at nå Optimeret scenario, som procentdel af emission i 2030, 

uden yderligere regulering 
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I Fig 2 vises den yderligere reduktion i emission fra situationen, hvis der ikke var yderligere regulering 

(CLE emission – Opt emission)/CLE emission. Ifølge disse tal, vil Danmark kunne nå det optimerede 

niveau med kun en lille stramning i den nuværende regulering. 

 

8 Opsummering 

 

De nye GAINS emissionsberegninger for 2005 og 2010 stemmer bedre overens med de danske 

emmisionsopgørelser, beregnet af DCE, end de gamle. Overordnet set passer de nye GAINS beregninger 

for 2030 også bedre med DCEs beregninger, men dette skyldes et betydeligt lavere antal dyr i GAINS 

beregningerne end i DCEs scenarie, som så dog modvirkes af højere gennemsnitlige emissionsfaktorer i 

GAINS. Ifølge de nye GAINS beregninger er reduktionskrav til Danmark forholdsvis høje, 

sammenlignet med andre EU lande. Til gengæld viser de nye beregninger, at det forventes, at Danmark 

kan opnå det optimerede emissionsniveau med kun en lille stramning af den eksisterende regulering. 

 

Det har ikke været muligt at få et detaljeret overblik over forudsætninger og underliggende antagelser 

vedrørende antallet af dyr, implementeringsgrad for teknologier eller emissionsfaktorer tilknyttet 

enkelte teknologier. Det betyder, at de nye emissionsberegninger bør anvendes med forsigtighed, selv 

om de overordnet set er i overensstemmelse med DCEs beregninger. 
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