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Modeller til beregning af ammoniakemissio
nen revideres løbende med den nyeste viden. 
Det er simpelthen en nødvendighed, når 
nationale og især lokale krav til kontrol med 
emissionen skærpes. 

Ny viden produceret i forbindelse med 
Vandmiljøplan III projektet ’Ammoniakmodel

lering’ har således ført til nye modeller til be
regninger af ammoniakfordampningen fra 
stalde og fra udbragt husdyrgødning.

Ammoniakfordampning fra stalde
Der er udviklet en ny model for beregning 
af ammoniakfordampning fra stalde sammen 
med en dokumentation af modellen. 

Den væsentligste nyskabelse ved den nye 
model er, at ammoniakfordampningen bereg
nes som en funktion af dyrenes udskillelse af 
Total Ammonium N (kvælstof) (Kaldet TAN), i 
modsætning til tidligere, hvor ammoniakfor
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dampningen blev beregnet som en funktion 
af dyrenes udskillelse af totalN. Fordampnin
gen af ammoniak (        ,    kg NH
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N år1) be

regnes ud fra en emissionsfaktor K
f
 (kg NH
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N/kg TAN1 år1), som er specifik for den 
pågældende staldtype, og mængden af ammo
nium opsamlet i gødningen over et år (kg 
TAN år1). Ligningen er:

hvor K
f 
fastlægges for de specifikke dyregrup

per og staldtyper. Indtil nu findes K
f
 for 

typiske staldkategorier /1/, men i løbet af 
2007 vil der komme koefficienter for alle de 
staldtyper, som er beskrevet i den nuværende 
norm /2/.

Effekt af revisionen
Denne revision kan i sig selv forekomme 
beskeden, men den vil få stor konsekvens i 
praksis. Og hvorfor nu det? 
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Figur 1. Viser hvorledes en præcis fodring af grise medfører reduktion i ammonium og total N indholdet i gødningen: A) Ekskretion efter /3/; B) Fordampning af am-
moniak fra smågrise /4/.

Det har vist sig, at når landmanden fodrer 
mere præcist og med tilskud af essentielle 
aminosyrer, så reduceres gødningens totale 
kvælstofindhold, og især gødningens indhold 
af ammonium, se figur 1. Idet ammonium er 
kilden til ammoniakfordampning, vil den rela
tivt større reduktion i ammoniumindholdet 
end i total N indholdet medføre en større 
reduktion i ammoniakfordampningen, end 
total N reduktionen tilsiger.

Figur 1A viser, at en 29 % reduktion i tilde
lingen af foder N til grise kan reducere udskil
lelsen af ammonium med 40 %. I figur 1B ses 
også resultaterne fra en ny undersøgelse, hvo
raf det fremgår, at ammoniakfordampningen 
fra smågrise kan reduceres med ca. 60 % af 
kontrollen ved fodring med et lavt protein
niveau og tilsætning af 10 syntetiske amino
syrer. Den benyttede lavprotein foderbland
ing er ikke økonomisk realistisk, men 
undersøgelsen viser, at en mere præcis fod
ring og tilsætning af aminosyrer kan bidrage 
til at reducere ammoniakfordampningen. 

Bag resultaterne i figur 1B ligger der både 
en effekt af, at ammoniumindholdet er blevet 
reduceret, og også en kraftig pH effekt. I un
dersøgelsen blev gødningens indhold af total 
N og ammonium N reduceret med henholds
vis 10 og 16 %, hvilket ikke alene kan forklare 
den opnåede reduktion i ammoniakfordamp
ningen på 60 %. Den store reduktion skyldes, 
at surhedsgraden af gødningen, dvs. pH, ved 
lav N fodringen blev reduceret fra 6,4 til 5,9 – 
hvilket svarer til, at surheden (H+koncentra
tionen) er øget med en faktor 2. Denne effekt 
bør derfor indgå i fremtidige modelberegnin
ger.

Effekten af en mere præcis fodring er ind
draget i beregningerne af ammoniakfordamp
ningen, ved at emissionsfaktorerne for de spe
cifikke dyregrupper og staldsystemer løbende 
fastlægges. Det skete sidst, da emissionsfakto

rerne blev revurderet i 2001. Ved at omlægge 
beregningerne til ammoniakfordampning pr. 
ammonium i gødningen vil effekten af bedre 
fodring automatisk indgå i beregningerne.

I de nuværende normer vurderes ammoni
akfordampningen fra slagtesvin på delvist spal
tegulv at udgøre 75 % af fordampningen fra 
stalde med fuldspaltegulv, svarende til 12 % af 
udskilt total N. Her er der fremkommet ny vi
den, som viser, at ammoniakfordampningen 
afhænger lineært af spaltegulvsarealet, fordi 
det er fra gyllen under og fra spalterne, am
moniakken fordamper. En forudsætning for 
denne linearitet er at grisene gøder på spal
terne, hvilket stiller krav til stiens udform
ning, køling, overbrusning, placering af foder 
og vand etc.

Danske undersøgelser fra en lang række 
stalde med delvist spaltegulv (3340 % spalte
gulvs areal) viser, at ammoniaktabet udgør  
8 % af totalN indholdet i den afsatte gødning 
/7/, hvilket er halvdelen af ammoniaktabet fra 
en stald med fuldspaltegulv. Disse målinger er 
i fin overensstemmelse med resultater af må
linger af ammoniaktabet som funktion af spal
tegulvsareal, som er gennemført i en række 
hollandske undersøgelser (se figur 2), og re
sultaterne vil indgå i beregningerne af ammo
niaktabet fra stalde. 

På sigt bør modellerne kunne beregne ta
bet som funktion af gødeareal, dvs. arealet af 
spalter og forurenet fast gulv, gyllens ammo
niumindhold og pH. En forudsætning for en 
sådan beregning er, at inputdata kan regule
res. Vi forventer, at instrumenter og emission
sovervågningsudstyr vil være udviklet inden
for det næste årti, og at man dermed kan 

bestemme emissionen fra den enkelte gård 
mere præcist. 

Fordampning fra udbragt gylle
Nye teknologier, samt ny lovgivning vedr. 
håndtering af husdyrgødning har medført, at 
hovedparten af gyllen i dag udbringes med 
slæbeslanger i voksende afgrøder. På den bag
grund er der gennemført nye undersøgelser 
og beregninger af, hvad det betyder for am
moniakfordampningen, at gyllen udbringes i 
en afgrøde. Bl.a. er der udviklet nye modeller 
til beregning af, hvordan temperatur og afgrø
dens højde påvirker ammoniakfordampnin
gen. 

Beregningerne viser, at i marts og april 
måned vil vinterhvede med en højde af 510 
cm kun i ringe grad give læ og skygge, og der
for påvirkes fordampningen af ammoniak fra 
slæbeslange udbragt gylle i det tidlige forår 
ikke væsentligt af en afgrøde, se figur 3. For
dampningen er næsten den samme i april 
som i februar, idet der normalt ikke er stor 
forskel på temperaturen fra januar til april. 
Den kraftige vækst af vinterhvede i maj redu
cerer temperaturen og vindhastigheden over 
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Figur 2. Ammoniaktab fra slagtesvin som funktion 
af spaltegulvsareal /5/.
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gylle udbragt i afgrøden, hvilket reducerer 
ammoniakfordampningen fra gylle udbragt 
med slæbeslanger i afgrøder, se figur 3. 

Model til beregning af gårdbidrag
Ved hjælp af den nuværende model til bereg
ning af ammoniaktabet er det muligt at 
beregne ammoniakfordampningen for hele 
gødningshåndteringen på en gård, baseret på 
strømmen af totalN. 

I den nye model bliver det derudover mu
ligt at tage hensyn til effekten af fodringsprak
sis, ammoniakemission og omsætning af hus
dyrgødningen. Derved tilgodeses 
landmanden med den fulde fordel ved opti
meret fodring, idet optimal fodring kan bi
drage til at reducere ammoniumindholdet i 
gødningen og dermed ammoniaktabet fra 
både stald, lager og udbringning. 

Danmarks JordbrugsForskning er i samar
bejde med Skov og Naturstyrelsen i gang 
med at modificere den internetbaserede be
regningsmodel til beregning af kvælstofpuljer 
i dansk landbrug (FarmN modellen), og at 
gøre den tilgængelig for kommuner og rådgi
vere i forbindelsen med ansøgninger om VVM 
godkendelser. I dag beregnes ammoniaktabet 
i FARMN modellen ved hjælp af den nuvæ
rende ammoniakmodel, men det vil være øn
skeligt, at den nye ammoniumbaserede am
moniakmodel indarbejdes i FarmN modellen, 
når den er færdigudviklet.
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Figur 3. Eksempel på effekten af afgrøde og temperatur på ammoniak (NH3) fordampningen af udbragt 
ammonium N (TAN) fra henholdsvis kvæg- og svinegylle udbragt med slæbeslange over året /6/. 

Gyllegrisen Øffe …
er meget beæret over, at Vand & Jord bringer noget, 
der er ham så vedkommende – noget han ligefrem er 
leveringsdygtig i. 
Han bringer sin tak til Forskningscenter Bygholm, 
som har lagt kimen til at det kunne ske. Øffe har al-
tid haft den opfattelse, at der er stor nytteværdi i 
både ham og i gylle. 
Han forstår slet ikke, at folk ikke bare nyder den 
vellugtende ammoniak fra stalde og marker.  
Og naturen, ja den er jo til at overse, når den be-
tragtes fra en svinestald.  


