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1 Introduktion
N otatet ser på om inform ationer om miljøteknologi i m iljøgod kend elsesansøgninger for husd yrbrug i 2013 kan anvend es til vurd ering af ud br ed elsen af miljøteknologi i land brugsprod uktionen i d ag (2015). Der findes på nuværende tid spunkt
ikke centrale opgørelser over ud bred elsen af m iljøteknologi anvend t på husd y rbrug. Den red uktion i am m oniak og m etan, som nogle af m iljøteknolog ierne giver
anledning til, reflekteres d erfor ikke fuld t ud i d e nationale em ission sopgørelser
for luftforurening og d rivhusgasser fra land brugssektoren. De enkelte m iljøtekn ologier er beskrevet senere i d ette notat, herund er hvilke d er på nuv ærend e tid spunkt er inklud eret i emissionsopgørelsen.
Form ålet m ed nærværend e notat er at und ersøge, om inform ationer om miljøteknologi i m iljøgod kend elsesansøgninger i 2013, er tilstrækkelig e som datagrund lag
for at im plem entere d en red ucerend e em ission i den nationale emissionsopgørelse,
som m iljøteknologien giver anledning til. En status for ud bred elsen af miljøtekn ologi i landbruget vil sam tid ig kunne styrke vurd eringen af ud viklingen af d e anvend te teknologier. Fremad rettet forventes d et, at en voksend e and el af d en d anske red uktionsforpligtelse kan opnås ved bland t and et anvend else af m iljøteknologiske løsninger.
I 2013 er d er ind send t 696 ansøgninger om m iljøgod kend else af husd yrbrug, og
heraf ind ehold er 151 ansøgninger oplysninger om m iljøteknologiforanstaltninger.
Miljøstyrelsen har set nærm ere på 100 ansøgninger m ed m iljøteknologiforanstaltninger m ed henblik på at få inform ationer om udbred elsen af typer af m iljøteknologi og effekten på am moniakud ledning. År 2013 blev valgt, ford i d e god kend elser, d er bliver realisereret, forventes at være taget i brug ved ud gangen af 2015.
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2 Miljøgodkendelser
I ansøgningen om m iljøgod kend else af husd yrbrug ind tastes d ata for d en eksisterend e prod uktion; antal d yr, d yretype, stald type, stiplad ser, N -ud skillelse, vægt,
m ælkeyd else, kød prod uktion osv. Der kan korrigeres for ænd ringer i pr od uktionsd ata på sam m e m åd e, som d er gøres ved korrektion 1 og 2 i N orm tallene for
husd yrgød ning i gød ningsregnskabet. Det betyd er, at d er kan korrigeres, såfrem t
land m and en har en and en m ælkeyd else eller et and et fod ringsniveau end angivet
i norm tallene. Ligeled es ind tastes data for d en ansøgte prod uktion , herunder hvilken m iljøteknologi, d er ønskes anvend t. Der er ligeled es i ansøgningen angivet
am m oniakred uktionsfaktorer, hvori d er er taget højd e for anvend elseskapacitet fx om fanget af luftud skiftningsrate for luftvaskere eller tem peratursæn kning for
gyllekøling.
Miljøstyrelsen har d ata for m iljøgod ken d elsesansøgningerne for årene 2007 til
2015. I d enne period e er ind send t i alt 6.854 ansøgninger, heraf ind går d er m iljøteknologiforanstaltninger i 1.870 af ansøgningerne sv arend e til 27 %. Dog er and elen af ansøgninger m ed m iljøteknologiforanstaltninger varierend e fra år til år, og i
d e seneste år ligger and elen på 22-23 %.
Tabel 1. Oversigt over antallet af ansøgte miljøgodkendelser i perioden 2007 – 2015
Antal ansøgninger
Antal ansøgninger, hvori
der indgår miljøteknologiforanstaltninger
% med miljøteknologiforanstaltninger

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Samlet

80

489

1.157

1.470

622

696

696

807

837

6.854

16

102

277

514

203

238

151

187

182

1.870

20

21

24

35

33

34

22

23

22

27

Reference: MST

1.1

Fire kategorier for reduktion af ammoniakemission

I m iljøgod kend elsesansøgningerne ind går d er overord net fire kategorier for tiltag
til red uktion af am m oniakem issionen fra stald og lager:
1. Foderoptimering – ænd ring i fod ersam m ensætning således at en større d el
af kvælstoffet i fod eret anvend es til vækst/ mælk/ kød , som red u cerer N ud skillelsen i husd yrgødningen .
2. Valgt staldsystem – ændring til en and en stald type, som har en lavere
am m oniakem ission end angivet for et referencestald system i husd yrgod kend elsesbekend tgørelsen (BEK nr. 44 af 11/ 01/ 2016)
3. Miljøteknologi i stald – om fatter teknologi, som har en red ucerend e effekt
på am m oniakem issionen, f.eks. tilsætning af benzoesyre til svinefod er, gylleforsuring, gyllekøling sam t kem isk- og biologisk luftvasker.
4. Miljøteknologi i lager – om fatter fast overd ækning eller gylleforsuring.
Red uktionseffekten fra d e to førstnævnte kategorier, fod eroptim ering og valgt
stald system , ind går på nuværend e tid spunkt i d en nationale emissionsopgørelse.
N orm tallene justeres løbend e og for d e vigtigste husd yrprod uktioner, kvæg og
svin, justeres norm tallene årligt. Det betyd er, at ænd ringer i fod eroptimering a utom atisk vil blive reflekteret i N orm tallene, som anvend es som d atagrund lag i
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em issionsopgørelsen. Ligeled es vil ænd ring af ford elingen af staldtyper løbend e
blive reflekteret i em ission sopgørelsen, ford i d isse er baseret på d ata fra Land brugs- og Fiskeristyrelsen , som indhenter stald typeford eling fra gødningsregnskaberne.
I em issionsopgørelsen fra landbrugssektoren beregnes d en red ucered e am m on iakem ission som følge af forsuring af gylle i stald, lager og ved ud bringning. A nvend elsen af forsuring er baseret på d ata, DCE har mod taget fra SEGES, m en som er
opgjort af Danske Maskinstationer og Entreprenører. Effekten fra øvrige m iljøteknologiforanstaltninger som fx gyllekøling og lu ftrensning ind går på n uværend e
tid spunkt ikke i d e årlige opgørelser grund et m anglend e oplysninger om ud br ed elsen af d isse teknologier.
I em issionsopgørelsen er d er ved lagring af gylle taget højd e for, at d er som lo vgivningen foreskriver, er flyd elag i alle gylletanke. Der er på n uværend e tid spunkt
ikke ind regnet en am m oniakred uktionseffekt som følge af fast overd æ kning (telt,
betonlåg eller flyd ed ug). Red uktionseffekten vurderes ifølge Teknologilisten til at
være 50 % sam m enhold t m ed naturligt flyd elag, m en d er er ikke tilgængelige d ata
ved rørend e ud bred elsen af fast overd ækning.
I d ette notat er fokus rettet m od ud bred elsen af miljøteknologiforanstaltninger i
stald . Dernæst vil d et være relevant også at se nærm ere på fast overdækning af
gyllebehold ere.

1.2

Data for miljøteknologiforanstaltninger i stald baseret på miljøgodkendelsesansøgninger fra 2013

I 2013 er d er ind send t 696 ansøgninger til m iljøgod kend else af husd y rbrug, hvor
d er i d e 151 ansøgninger er valgt at anvend e miljøteknolog iforanstaltning i stald .
MST har valgt at gennem gå 100 ansøgninger m ed m iljøteknologiforanstaltning i
stald m ed henblik på at frem skaffe inform ationer om hvilke typer af m iljøtekn ologier, d er ansøges om , og inform ation om forventet red uktionseffekt afhængig af
d riftspraksis. De 100 ansøgninger er ud valgt repræsentativt i forhold til ford elingen på m ellem store bed rifter ”§11-bed rifter” (75 DE-250 DE) og d e store bed rifter
”§12-bed rifter” (>250 DE) sam t ford elingen på d e forskellige prod uktion styper
(svin, kvæg og fjerkræ) – se tabel 2.
Gennem gangen af d e 100 ansøgninger fra 2013 viser, at langt størsted elen af a nsøgninger m ed m iljøteknologiforanstaltning komm er fra svinepr od uktionen (77
%), m ens ansøgninger fra kvæg- og fjerkræprod uktionen ud gør henhold svis 12 %
og 11 %. Gennem gangen viser endvid ere, at gyllekøling ud gør langt den hyppigst
valgte teknologi bland t de 100 ansøgninger, mens kem isk luftvasker, biologisk
luftvasker og gylleforsuring er på sam m e niveau. I 7 ansøgninger er benzo esyre
nævnt som red uktion stiltag.

4

Tabel 2. Fordeling af de 100 ansøgninger på §11 og §12 samt miljøteknologiforanstaltninger
Gyllekøling

Kemisk
luftvasker

Biologisk
luftvasker

Gylleforsuring

Benzoesyre
Sum

Svin §11

5

1

2

Svin §12

39

5

13

5

2

10

5

67

Kvæg §11

3

3

Kvæg §12

9

9

Fjerkræ §11

4

4

Fjerkræ §12

7

7

Sum

44

17

15

17

7

100

For at kunne vurd ere ud bred elsen af miljøteknologiforanstaltningerne på ba ggrund af d e 100 ansøgninger er d et nød vendigt at om regne d e i ansøgningerne
angivne DE til antal d yr. Om regningsfaktoren er baseret på Bekend tgørelse om
erhvervsmæssigt d yrehold , husd yrgød ning, ensilage m .v. (BEK nr. 1318 af
26/ 11/ 2015). I tabel 3 er angivet antallet af d yr, som in d går i d e 100 ansøgninger
ford elt på d e forskellige teknologier.
Tabel 3. A ntal dyr fordelt på miljøteknologiforanstaltninger i de 100 ansøgninger
Gyllekøling

Kemisk
luftvasker

Biologisk
luftvasker

Gylleforsuring

Benzoesyre
Sum

Søer

20 800

1 000

5 700

1 300

200

29 000

Slagtesvin*

195 400

58 500

70 900

79 800

58 300

462 900

Smågrise*

491 400

18 100

177100

197 500

74 700

958 900

Malkekvæg

4 600

4 600

Kvier

1 900

1 900

Høns*
Hønikker*
Slagtekyllinger*

447 700

447 700

30 000

30 000
1 321
500

1 321 500

*Prod ucered e d yr

Dernæst er ford elingen af d e forskellige miljøteknologiforanstaltninger skaleret op
m ed d e 151 ansøgninger m ed m iljøteknologi ved at m ultiplicere m ed 151/ 100. Det
betyd er, at d er antages sam m e ford eling m ellem m iljøteknologiforanstaltninger og
husd yrprod uktioner som i d e 100 u d valgte ansøgninger. Ikke alle ansøgninger
forventes at blive realiseret ind enfor d en toårige period e, ansøgningen er gæld end e for. MST har på baggrund af rund spørge blandt husd yrbrugere og konsulenter
vurd eret, at 82 % af m iljøgod kend elserne er taget i brug. I d enne b eregning er afrund et til 80 %. Der er ingen inform ationer om , at visse m iljøteknologiforanstaltninger realiseres i højere grad end and re, og d erfor er d et antaget, at 80 % af alle
ansøgte miljøteknologiforanstaltninger forventes at blive ud m øntet i praksis .
På baggrund af d e 100 ansøgninger i 2013 og antagelser, som beskrevet ovenfor, er
ud bred elsen af m iljøteknologiforanstaltninger i stald en i 2015 vist i tabel 4, opgjort
som and el af d en samlede prod uktion. Såled es ses d et, at ansøgningerne i 2013
ind ikerer, at 3-4 % af svineprod uktion har en eller and en form for m iljøteknologiforanstaltning i stald en, hvoraf gyllekøling er d en m est ud bred te. For kvægprod uktionen er d et gylleforsuring, som er interessant og såled es har ansøgningerne i
2013 resulteret i, at 1 % af m alkekvæg antages at være i stald e, hvor d er anvend es
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gylleforsuring. For fjerkræprod uktionen er d et særligt hos høns, hvor luftvasker er
ud bred t, svarend e til at 12 % af høns er tilknyttet stald e m ed luftvasker (kem isk),
m ens and elen for hønniker og slagtekyllinger er væsentligt lavere, se tabel 4.
Det er vigtigt at pointere, at ud bred elsen af d e forskellige miljøteknolog iforanstaltninger vist i tabel 4 alene afspejler d e ud valgte 100 ansøgninger, der efterfø lgend e er skaleret op til 151 ansøgninger i 2013. Derud over er d er også m iljøteknologiforanstaltninger fra ansøgninger om m iljøgodkend else for årene 2007 til 2012.
Tabel 4. Procentandelen af produktionen i 2015, baseret på miljøgodkendelser i 2013.
Svin

Søer

Sl.svin

Smågrise

Benzoesyre

< 0,1

0,4

0,3

Kemisk luftvasker

0,1

0,4

0,1

Gyllekøling

2,4

1,2

1,9

Biologisk luftvasker

0,7

0,4

0,7

Gylleforsuring

0,2

0,5

0,8

Sum

3,4

2,8

3,7

Malkekvæg

Kvier

1,0

0,5

Fjerkræ

Høns

Hønniker

Sl. kyllinger

Luftvasker

11,8

1,1

1,4

Kvæg
% med gylleforsuring

1.3

Data for miljøteknologiforanstaltning i miljøgodkendelser fra
2007 - 2012

I period en fra 2007 til 2012 er d er ind send t i alt 4.514 ansøgninger om miljøgod kend else af husd yrbrug, hvoraf d er ind går miljøteknologiforanstaltninger (stald ) i
d e 1.350 ansøgninger. H vilke m iljøteknologiforanstaltninger, d er er ansøgt for,
vid es ikke. Som illustration anvendes d e 100 gennem gåed e ansøgninger med m iljøteknologiforanstaltninger fra 2013 som ud gangspunkt for en vurd ering af u d bred else af m iljøtekn ologiforanstaltninger i d e 1.350 ansøgninger fra period en
2007-2012. Ford elingen af m iljøteknologiforanstaltninger i d e 100 ansøgninger fra
2013 er givetvis ikke repræsentativ for ansøgninger fra 2007 - 2012, og d e vil d erfor
ikke kunne d anne basis for en im plem entering i em issionsopgørelsen.
Der er i beregningen taget højd e for, at d et generelle am m oniakred ukt ionskrav
blev øget trinvis fra 15 % til 30 % i period en 2007 til 2011, hvilket stiller lavere r ed uktionskrav til m iljøteknologiforanstaltningen i d e tid ligere år. Derfor er d er i
beregningen antaget halv effekt for ansøgninger fra 2007-2010. På baggrund af de
beskrevne antagelser er estim atet for ud bred elsen af m iljøteknologiforanstaltninger og d eres effektivitet i stald i 2015 vist i tabel 5. Såled es vil 16 % af svineprod uktionen ske i stald e m ed m iljøteknologiforanstaltninger, hvor gyllekøling og d e rnæst biologisk luftvasker er m est ud bred te. For kvægprod uktionen ses d et, at fo rsuring i stald anvend es for 5 % af m alkekøerne og 2 % af kvierne. Luftva sker i fjerkræprod uktionen er estim eret til at være gæld end e for 5 % i prod ukt ionen af hønniker og i 7 % i prod uktionen slagtekyllinger, m ens ud bred elsen i prod uktionen af
høns er langt højere – nem lig 56 %. Der kan stilles spørgsm ål til, om d et høje est im at for ud bred else af luftvasker i hønseprod uktionen er realistisk, eller om d et
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eventuelt skyld es, at særligt m ange hønseprod ucenter har ansøgt om m iljøteknologi i 2013 eller at d enne teknologi er relativ nyudviklet.
Tabel 5. Udbredelsen af miljøteknologiforanstaltninger for ansøgninger fra perioden 2007 -2013
angivet som procentandel af den samlede produktion i 2015.
Svin

Søer

Sl.svin

Smågrise

Sum

Benzoesyre

0,1

1,7

1,4

1,5

Kemisk luftvasker

0,6

1,7

0,3

0,8

11,5

5,6

8,9

7,7

Biologisk luftvasker

3,2

2,0

3,2

2,8

Gylleforsuring

0,7

2,3

3,6

3,0

16,1

13,4

17,4

15,9

Malkekvæg

Kvier

5

2

Høns

Hønniker

Sl.kyllinger

56

5

7

Gyllekøling

Sum

Kvæg
Gylleforsuring
Fjerkræ
Luftvasker

Implementering af reduktioner som følge af miljøteknologiforanstaltninger i emissionsopgørelserne betyder, at der samtidig skal tages stilling til, hvilke ammoniakreduktioner de
forskellige miljøteknologier bidrager med. Data fra ansøgningerne tyder på, at reduktionen vil blive overestimeret, hvis reduktionsfaktorerne fra Teknologilisten anvendes, dette
er beskrevet i det følgende afsnit.

1.4

Ammoniakreduktionsfaktorer

På Teknologilisten er optaget en række teknologier, som har d okum ent ation for at
red ucere am m oniakud led ning. På Teknologilisten er gyllek øling angivet til at red ucere am m oniakem issionen med 30 %. I d e 100 gennem gåed e ansøgninger om
m iljøgod kend else angives en variation i r ed uktionen fra gyllekøling på m ellem 969 % afhængig af d riftsforhold ene på d en enkelte bed rift – dvs. hvor m ange tim er
og d age om året anlægget er i d rift. Et vægtet gennem snit af d e 44 ansøgninger
m ed gyllekøling, viser en am m oniakred uktion på 22 %.
I tabel 6 er vist am m oniakred uktionsfaktorer angivet i Teknologilisten samm e nhold t m ed d en vægted e red uktionsfaktor baseret på d e 100 gennem gåed e ansøgninger fra 2013.
Tabel 6. Ammoniakreduktionsfaktorer, Teknologilisten sammenholdt med vægtet reduktion
i miljøgodkendelser i 2013.

Kemisk luftvasker
Gyllekøling
Biologisk luftvasker
Gylleforsuring

Teknologilisten

Vægtet NH3-reduktion

88-89 %

64 % (54-90 %)

30 %

22 % (9-69 %)

74-87 %

56 % (7-88 %)

64 %

49 % (11-70 %)

Det ses, at d er for sam tlige teknologier er en lavere vægtet am m oniakr eduktion i
d e ansøgte miljøgod kend elser set i forhold til værd ierne angivet i Teknologilisten.
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1.5

Miljøteknologi i den danske emissionsopgørelse for landbrugssektoren

I em issionsopgørelsen ind går på nuværend e tidspunkt am m oniakred u ktion som
følge af forsuring af gylle i stald , lager og ved udbringning, b aseret på oplysninger
fra Danske Maskinstationer og Entreprenører. Red uktioner fra øvrige m iljøteknologiforanstaltninger er der i opgørelsen ikke taget højd e for. I d ette notat er vist,
hvord an ud bred elsen af m iljøteknologiforanstaltninger vil være i 2015, såfrem t d er
opskaleres på baggrund af vid en om miljøteknologiforanstaltningerne i d e 100
gennem gåed e ansøgninger om m iljøgod kend else af husd yrbrug fra 2013. I forskellige led i beregningen har d et været nød vend igt at gøre nogle antagelser, som i
sid ste end e betyd er, at resultatet er behæftet m ed store usikkerhed er, og som ikke
kan inklud eres i em issionsopgørelsen ud en yd erligere d okum entation.
De 100 gennem gåed e ansøgninger svarer til 7 % af d et samled e antal a nsøgninger
m ed m iljøteknologiforanstaltning i period en 2007-2013. Disse 100 ansøgninger er
ud valgt repræsentativt i forhold til bed riftsstørrelse og husd yrprod uktioner i 2013,
m en d et sikrer ikke sam tid ig, at miljøteknologiforanstaltningerne i d e 100 ansøgninger er repræsentativ for valgt m iljøteknologiforanstaltning eller ud bredelse for
alle ansøgninger i perioden 2007-2013. De 100 gennem gåed e ansøgninger ind ikerer, at gyllekøling er m est populært som teknologivalg. Der er d og ikke d okum e ntation for hvorvid t ford elingen m ellem m iljøteknologiforanstaltninger har ænd ret
sig over tid .
En and en usikkerhed er genansøgninger om m iljøgod kend else. I period en 20072013 er d er ind sendt 1.501 ansøgninger, m en heriblandt kan d er v ære bedrifter
m ed genansøgninger, hvilket i princippet kan betyd e risiko for d obbelttælling af
m iljøteknologi.
DCE vurd erer, at d er ikke på baggrund af d e 100 gennem gåed e ansøgninger fra
2013, kan konklud eres på ud bred elsen af miljøteknologier i stald national. De gennem gåed e ansøgninger kan bid rage til et groft overslag på ud bred elsen som beskrevet ovenfor, m en før d ette kan anvend es i forbind else m ed emissionsopg ørelsen, så skal d er være et stærkere d atagrund lag til råd ighed . Sam tid ig bør konklusionerne sam m enhold es m ed vid en fra leverand ører af d e m iljøteknologiske lø sninger eller eventuel anden vid ens ind sam ling fra erhvervet.

1.6

Forslag til at forbedre datagrundlag med henblik på at kunne
implementere emissionsreduktion fra anvendelsen af miljøteknologiforanstaltninger i stald

Den nærværend e analyse er foretaget m ed ud gangspunkt i 100 ansøgninger i 2013
sam m enlignet m ed samlet 1.501 ansøgninger for period en 2007-2013. Det vil være
nød vend igt at analyse et m eget større antal for at sikre et solidt d atagrun dlag. Den
bed ste løsning ville være at få d ata fra sam tlige ansøgninger om m iljøgod kend else,
for på d enne m åd e at und gå d iskussionen om hvorvid t eventuelle ud valgte a nsøgninger er repræsentative for ud bred elsen af d e angivne miljøteknologiforanstaltninger. For 2013 er ca. 2/ 3 af ansøgningerne blevet analyseret, og d ette betra gtes som m inim um for at sikre et repræsentativt datagrund lag, især d a d er for kvæg
og fjerkræ er tale om relativt få ansøgninger samm enlignet med svin. Dvs. at d er
skal som m inim um analyseres ca. 1.000 repræsentativt ud valgte ansøgninger i p eriod en fra 2007-2013. Det vurd eres ikke relevant, at se på god kend elsesansøgnin-
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ger før 2007, d a d er ikke var krav om am m oniakred uktion i miljøgod kendelser af
husd yrbrug før 2007.
Derud over bør am m oniakred uktionsfaktorerne af installeret miljøtekn ologiforanstaltninger bestem m es for period en 2007-2013. Dette kan opnås ved at ud tage en
stikprøve på 20-30 tilfæld e af installeret m iljøteknologiforanstaltninger. Data for
ud bred else af miljøteknologiforanstaltninger bør som tid ligere nævnt også sa m m enhold es m ed d ata fra leverand ører af m iljøteknologiforanstaltninger for at ver ificere resultatet.
Ligeled es kunne d et tænkes at in form ation fra Land brus- og Fiskeristyrelsen kunne anvend es (LFST). LFST varetager ord ningen Miljøteknologi, hvor d er yd es stø tte til bland t and et etablering af gylleforsuring og luftrensning og d erm ed har
kend skab til antallet af anlæg d er er u d betalt tilskud til.
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