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Ammoniakemission fra fjerkræstald
Gennem et år er ammoniakkoncentrationen og luftskiftet i ventila
tionsafkastene blevet målt i et staldanlæg til fjerkræ. Målingerne om
fattede dels ammoniakemissionen fra stalden, dels afsætningen af
ammoniak tæt ved stalden. Målingerne viste meget store udsving i
ammoniakemissionen.
Niels H. Lundgaard

Staldanlæg til fjerkræ er i dag oftest meget
store og udstyret med mekanisk ventilation,
og ammoniakemissionen kan være ret omfat
tende. Derfor omfattede udviklingen af mod
eller til måling af ammoniakemission ikke kun
stalde til svin, men også til fjerkræ.

Valg af fjerkræstald
Kriteriet for egnethed af stalden var, at emis
sionen af ammoniak fra kilden skulle kunne
måles med stor nøjagtighed, at kilden var
veldefineret, og der ikke var landskabsele
menter omkring kilden, der kunne forstyrre
depositionsmålingerne. Derfor var det en

forudsætning, at det alene var ventilationsaf
kastene på ejendommen, der var kilden til
ammoniakudledning, og at der ikke var andre
kilder med ubestemmelig emission i nærhe
den, for eksempel en gyllebeholder.
Et ventilationsafkast er en høj kilde i for
hold til et gødningslager, og spredning af am
moniak fra en høj kilde vil være væsentlig for
skellig fra spredningen fra den lave kilde.
Vurderingen var derfor, at det ikke ville være
praktisk muligt at måle emissionen fra en gyl
lebeholder løbende. Dermed ville det ikke
være muligt at benytte de målte ammoniak
koncentrationsgradienter til validering af
sprednings- og depositionsmodellerne.
Derudover måtte der ikke være landskabs
elementer omkring kilden (læhegn, større
bevoksninger etc.), da disse vil påvirke luft

Boks 1. Beregning af ammoniakemission
Ammoniakemissionen kan beregnes som produktet af luftmængde og ammoniak-koncentration. Forudsættes det, at massefylden for NH3 som gas ved 0 °C
og 1 bar er 0,761 /1/, og der korrigeres for målt staldtemperatur, findes emissionen som:
Emission (kg/h) = 0.761 (kg/m3) • (273/(273 + °C)) • (m3/h) • (ppm) •
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strømningerne på en måde, som udeluk
kende kan være knyttet til den konkrete
kilde, og derved ville det gøre det vanskeligt
og begrænse mulighederne for en generel
tolkning af resultaterne.
En hønnikestald uden gødningslagre, frit
beliggende i landskabet og uden husdyrbrug i
nærheden viste sig at opfylde de nævnte krite
rier for valg af emissionskilde.
Produktionen af hønniker var fordelt på to
helt ens stalde, dimensioneret til en kapacitet
på 10.000 hønniker pr. stald pr. hold. Stalde
ne var indrettet med gulvdrift på dybstrøelse,
ligetryks ventilation med fugt- og temperatur
styring. Forud for indsætning af et nyt hold
hønniker blev staldene vasket, desinficeret og
varmet op til 35 0C for udtørring. Umiddelbart
forud for indsætning af dyrene blev der strøet
med snittet halm.

Metode
Målingerne blev gennemført i perioden januar
2005 til februar 2006.
Efter indsætning af kyllingerne blev stald
temperaturen sænket med 0,5 0C pr. dag til et
niveau på 20 0C blev nået. Produktionsperio
den for et hold hønniker var mellem 124 og
135 dage. I projektperioden blev der målt am
moniakemission fra to hold hønniker og
starten af et tredje hold.
Ammoniakkoncentrationen i udsugnings
luften fra ventilationsanlægget blev målt ved
hjælp af en elektrokemisk ammoniaksensor
fra Dräger. Målingerne blev foretaget skiftevis
i et af 4 ventilationsafkast i de to staldafsnit.
Målingerne blev korrigeret for udeluftens am
moniakindhold ved at skylle ammoniaksen
soren igennem med ren udeluft mellem hver
måling.
For at bestemme ammoniakemissionen
blev der monteret målevinger (se foto 1) på
alle ventilationsafkast i de to stalde, så det
præcise luftskifte gennem staldene kunne
måles.

Resultater af emissionsmålinger

Figur 1. Målte og estimerede NH3 koncentrationer for hold 1.
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Emissionen blev dels beregnet som timemid
delværdier, der blev sammenholdt med
langtidsmålingerne i staldens omgivelser samt
parcel- og biomonitor forsøgene, dels som
minutmiddelværdier i kortere kampagner,
hvor der blev foretaget intensive målinger af
ammoniakdepositionen i forskellige afstande
fra stalden.

NH3
I tabel 1 er givet et samlet overblik over emis
sionen fra de to stalde for de 3 hold hønniker.
I stald 1 var ammoniakemissionen for hold 1
på 347 kg, medens den for hold 2 var 501 kg,
altså 44 % højere. Men da belægningen var
væsentligt større, bliver emissionen beregnet
pr. produceret hønnike den samme, nemlig
0,035 kg pr. dyr. I stald 2 var emissionen om
foråret på samme niveau som i stald 1, men
væsentlig lavere for hold 2. Der kan ikke gives
en entydig forklaring på, at emissionen bereg
net pr. produceret hønnike er 46 % lavere i
stald 2 end i stald 1, men en række forhold
kan være medvirkende årsager.
Omsætningen i dybstrøelsen har en væsent
lig betydning for størrelsen af ammoniakemis
sionen. Den bestemmes blandt andet af, hvor
jævnt gødningen fordeles på måtten, om dy
rene klumper sig sammen eller fordeler sig
jævnt, og af hvor tør eller fugtig gødningsmåt
ten er i overfladen. Der blev dog ikke foreta
get målinger, der kan af- eller bekræfte betyd
ningen af disse forhold.

Tabel 1. Ammoniakemission fra hønnikestald.
Stald 1

Stald 2

Hold nr.

NH3
– emission,
kg

Antal dyr
på stald,
stk.

NH3
– emission,
kg/dyr

NH3
– emission,
kg

Antal dyr
på stald,
stk.

NH3
– emission,
kg/dyr

1

347

10.000

0,035

297

10.000

0,030

2

501

14.400

0,035

240

12.700

0,019

3

31

16.000

-

78

11.800

-

Sum

879

-

-

615

-

-

Variation i ammoniakkoncentration
I figur 1 er vist målte NH3 koncentrationer
for første hold hønniker frem til indsættelse
af hold 2. Det varer ca. 6 uger, inden NH3
koncentrationen for alvor stiger til den når et
højeste niveau på ca. 40 ppm, godt 2 måneder
efter indsættelse af hønnikerne. Dette niveau
holdes i ca. 1 måned, og falder så brat til 1020 ppm ultimo april. Dette niveau holdes, ind
til hønnikerne leveres primo juni. Det bratte
fald i ammoniakkoncentrationen vurderes at
kunne forklares med en stigning i udetempe
raturen og dermed en kraftigere ventilation.
Stigningen til 40 ppm igen forårsages af
udmugningen.
De indsamlede data er leveret til Danmarks
Miljøundersøgelser, Afdeling for Atmosfærisk
Miljø, hvor de indgik i validering af spred
nings- og depositionsmodellen OML-DEP.
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Foto 1. Målevinge til bestemmelse af luftskifte gennem stalden.

Boks 2
Se desuden artiklerne ’Biomonitering af ammoniaknedfaldet tæt ved stalden’, side 12 og ’Måling af ammoniak i nærheden af stalde’, side 16.
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