
Gitter- og hjælpelinjer 

For at se gitter- og hjælpelinjer 

1. Klik på Vis 

2. Vælg Gitterlinjer 

og/eller Hjælpelinjer 

 

Tip: Alt + F9 for hurtig visning 

af hjælpelinjer 

Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

Maks tre linjer i stor typografi 

Nyt om kvæggulve og 

spalteskrabere 

Kolding, d. 22. februar 2018 
Temamøde om staldgulve og 
miljøteknologi 

Kristoffer Jonassen 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Program 

Baggrund 
 
Ny viden 

- Metode 
- Resultater 

 

Anvendelse af ny viden i kommende ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 
- Normalisering 
- Fastsættelse af emissionsfaktorer 
- BAT-krav 

 

Konsekvenser 
- BAT mm. – ny/gammel regulering 
- Beregningsprincipper og cases 
- Total- og mer-deposition 
- Genoptagelse? 
 

Spørgsmål/diskussion 
- Gerne opklarende undervejs 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Baggrund 

Eksisterende normtal/emissionsfaktorer er basseret på et pragmatisk, fagligt grundlag 
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Staldsystem Fordampnings-

faktor 

(% af udskilt 

TAN, 66,1 kg) 

Fordampnings-

faktor 

(% af udskilt 

Total N) 

Normtal 2016/2017 

Stor race 

(kg NH3-N/årsko) 

Emissionsfaktor 

(kg NH3-N/m2/år) 

Sengestald med 

spalter (kanal, 

bagskyl eller 

ringkanal) 

16 8 10,57 1,34 

Sengestald med 

spalter (kanal, 

linespil) 
12 6 7,93 1,00 

Sengestald, fast 

drænet gulv med 

skraber og 

ajleafløb 

8 4 5,28 0,67 

2
5
 %

 

3
3
 %

 

5
0
 %

 

Miljøteknologier 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Baggrund 

 
Husdyrreguleringen fra 2007 
Fastsættelse af BAT 2010-2011 
Egnede teknologier 
Dokumentation - mangelfuld 
Bedste viden 
Test sat i gang i 2015 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Ny viden 

Metode 
 
Projektdeltagere: AU, SEGES kvæg, AgroTech (nu TI) 
 
Staldetyper:  
”Referencestalden” (Sengestald med spalter (kanal, bagskyl el ringkanal)) 
”BAT-stalden” (Sengestald med fast drænet gulv, ajleafløb og skraber) 
 
Dokumentationsniveau 
VERA protokol for staldsystemer 
Nyt mere specifikt måleudstyr 
 
Gennemførsel 
4 stalde af hver type 
1 års målinger, 6 perioder 
 
Naturligt ventilerede stalde  
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Ny viden - Resultater, stalde 
 

Målte emissioner fra stald – NH3 og CO2 (sporgas) 
Opgøres pr. dyr, m2 produktionsareal og %TAN ab dyr 
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Dyretype og staldsystem  
kg NH3-
N/dyr/år  

 

kg NH3-
N/m2/år  

% TAN ab 
dyr 

Malkekøer, kvier og stude. 
Sengestald med spalter (kanal, 
bagskyl eller ringkanal) 

8,0 ± 2,1 1,2 ± 0,3 10 ± 2 

Malkekøer, kvier og stude. Fast 
drænet gulv med skraber og 
ajleafløb 

8,2 ± 1,4 1,0 ± 0,2 11 ± 2 

Kai et al. 2017 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Ny viden - Resultater, spalteskraber 
 

Spalteskraber testet i to stalde (en med mekanisk og en med robot) 
• 6 måleperioder 
• Test af hhv. 1 og 0 gange pr. døgn mod 6 gange pr døgn 
• 6 gange pr. døgn gav 0,1kg NH3-N/dyr/år højere emission end 1/0 gange 
• Ingen signifikant forskel 

 
=> Spalteskraber påvirker ikke ammoniakemissionen fra stalden og tages derfor af 
teknologilisten 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Anvendelse af ny viden 

Normalisering af staldemissioner 
 
• Normtal, TAN ab dyr 
• Gangareal  
• Produktionsareal 
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Normalisering TAN 

Normtal (17/18): 68,6 kg/ko/år  

Normalisering gangareal                 

”Standardstald”: 5,37 m2/ko  

Normalisering 

produktionsareal                 

”Standardstald”: 7,99 m2/ko 

Spaltegulv (kanal, bagskyl el. 

ringkanal): 1,16 kg NH3-N/m2/år  

Fast drænet, ajleafløb og skraber: 

0,89 kg NH3-N/m2/år  

Målte emissioner 

(kg HN3-N/m2/år og % TAN) 

 

Spaltegulv (kanal, bagskyl el. 

ringkanal): 13,5 % TAN ab dyr 

Fast drænet, ajleafløb og skraber: 

10,4 % TAN ab dyr 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Anvendelse af ny viden 

Normaliserede resultater 
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Dyretype og staldsystem  kg HN3-N/m2/år  % TAN ab dyr 

Malkekøer, kvier og stude. Sengestald 
med spalter (kanal, bagskyl eller 
ringkanal) 
 
 

Målt 1,2 ± 0,3 10 ± 2 

Normaliseret 1,16 ± 0,10 13,5 ± 1,1 

Nuværende 1,34 16 

Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet 
gulv med skraber og ajleafløb 

Målt 1,0 ± 0,2 11 ± 2 

Normaliseret 0,89 ± 0,11 10,4 ± 1,3 

Nuværende 
 0,67 8 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Anvendelse af ny viden 

Emissionsfaktorer (kg NH3-N m-2 år-1) 
• Husdyrgodkendelsesbekendt-

gørelsens bilag 3, tabel 1 
 
Undersøgte dyretype/staldsystemer 
 
Andre dyretype/staldsystemer 
• Sengestald med spalter (kanal, 

linespil) 
• Dybstrøelse 
• Ammekøer og slagtekalve 
• Får/geder 
 
Anvendes ikke før en ændring af 
bekendtgørelsen 
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Dyretype og staldsystem  Gældende Kommende 
Relativ 

ændring 

Malkekøer. Bindestald med grebning 1,99 uændret 0 % 

Malkekøer. Bindestald med riste 1,19 uændret 0 % 

Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast 
gulv 

1,68 uændret 0 % 

Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med 
spalter (kanal, linespil) 

1,0 1,16 +16 % 

Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med 
spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) 

1,34 1,16 -13 % 

Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med 
skraber og ajleafløb 

0,67 0,89 +33 % 

Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse 0,88 0,84 -5 % 

Kvier, stude, ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). 
Bindestald med grebning 

1,42 uændret 0 % 

Kvier, stude, ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). 
Bindestald med riste 

0,87 uændret 0 % 

Kalve (under 6 mdr.). Dybstrøelse 0,88 0,84 -5 % 

Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Sengestald 
med fast gulv 

1,4 uændret 0 % 

Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Sengestald 
med spalter (kanal, linespil) 

0,84 0,91 +8 % 

Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Sengestald 
med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) 

1,12 0,91 -19 % 

Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). 
Spaltegulvbokse 

1,12 0,91 -19 % 

Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Fast drænet 
gulv med skraber og ajleafløb 

0,56 0,70 +25 % 

Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse 0,66 0,67 +1,5 % 

Får og geder. Dybstrøelse 0,88 0,84 -5 % 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Anvendelse af ny viden 

Spalteskrabere 
 
• Taget af teknologilisten i denne uge 

 
• Hidtil effekt: 25 el. 33 % afhængig af 

gyllesystem 
 

• Påvirker fastsættelse af BAT for nye og 
eksisterende stalde samt økologiske 
produktioner                
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Anvendelse af ny viden 

BAT-krav (kg NH3-N m-2 år-1) 
• Nye og renoverede stalde (Bilag 3, tabel 4) 

 
• Forslag at BAT-krav sættes lig 

emissionsfaktor for fast drænet gulv 
(nuværende ”BAT-stald”) 
 

• Sengestald med spalter (kanal, bagskyl 
eller ringkanal) vil kunne overholde 0,89 
ved gylleforsuring 
 

 
Anvendes ikke før en ændring af 
bekendtgørelsen 
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Dyretype og staldsystem  Gældende Kommende 
Relativ 

ændring 

Malkekøer. Bindestald med grebning 0,67 0,89 +33 % 

Malkekøer. Bindestald med riste 0,67 0,89 +33 % 

Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med 
fast gulv 

0,67 0,89 +33 % 

Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med 
spalter (kanal, linespil) 

0,67 0,89 +33 % 

Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med 
spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) 

0,67 0,89 +33 % 

Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv 
med skraber og ajleafløb 

0,67 0,89 +33 % 

Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse 0,88 0,84 -5 % 

Kvier, stude, ammekøer, slagtekalve (over 6 
mdr.). Bindestald med grebning 

0,67 0,89 +33 % 

Kvier, stude, ammekøer, slagtekalve (over 6 
mdr.). Bindestald med riste 

0,67 0,89 +33 % 

Kalve (under 6 mdr.). Dybstrøelse 0,88 0,84 -5 % 

Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). 
Sengestald med fast gulv 

0,67 0,89 +33 % 

Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). 
Sengestald med spalter (kanal, linespil) 

0,67 0,89 +33 % 

Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). 
Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller 
ringkanal) 

0,67 0,89 +33 % 

Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). 
Spaltegulvbokse 

0,67 0,89 +33 % 

Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Fast 
drænet gulv med skraber og ajleafløb 

0,67 0,89 +33 % 

Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). 
Dybstrøelse 

0,66 0,67 +1,5 % 

Får og geder. Dybstrøelse 0,88 0,84 -5 % 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Anvendelse af ny viden 

BAT-krav (kg NH3-N m-2 år-1) 
• Eksisterende stalde (Bilag 3, tabel 5) 

 
• Ingen mulige virkemidler => BAT-krav lig 

emissionsfaktor (tabel 1) ,  
 

• I praksis udgår kvæg af tabel 5. 
 

• Videreførelse af vilkår om fx gylleforsuring i 
eksisterende godkendelse 
 

• BAT-krav i eksisterende godkendelser med 
spalteskraber som virkemiddel genberegnes 
 

• Ingen særlige BAT-krav for økologisk kvæg 
(heller ikke for nye stalde) 
 

Anvendes ikke før en ændring af bekendtgørelsen 
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Dyretype og staldsystem  Gældende Kommende 
Relativ 

ændring 

Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med 
spalter (kanal, linespil) 

0,67 1,16 +73 % 

Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med 
spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) 

1,0 1,16 +16 % 

Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet 
gulv med skraber og ajleafløb 

0,67 0,89 +33 % 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Vejledning – hvad gør I her og nu 

/ Miljøstyrelsen / Titel på præsentation 14 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Konsekvenser - Gammel regulering (før 1/8-17)  
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Staldsystem/miljøteknologi Konsekvens af ny viden og mulige løsningsforslag 

  

  Nye og renoverede stalde  Eksisterende stalde 

Sengestald med fast drænet 

gulv, ajleafløb og skraber 

Ingen ændringer som følge af ny viden. 

  

Ingen ændringer som følge af ny viden. 

  

Sengestald med spalter 

(kanal, linespil) 

Overholder ikke Det generelle 

ammoniakreduktionskrav (GAK) eller vejledende 

emissionsgrænseværdier (BAT).  BAT kan dog 

fraviges 

Overholder ikke vejledende 

emissionsgrænseværdier (BAT)  

BAT kan dog fraviges 

Sengestald med spalter 

(kanal, bagskyl eller 

ringkanal) 

Både det generelle ammoniakreduktionskrav 

(GAK)  og vejledende emissionsgrænseværdier 

(BAT) ved gylleforsuring. 

    

Overholder ikke vejledende 

emissionsgrænseværdier (BAT) uden 

spalteskraberen. BAT kan dog fraviges 

Allerede fastsatte vilkår om gylleforsuring i 

godkendelser videreføres.  

Spaltegulvskraber i 

kvægstalde 

(ikke på teknologilisten) 

 

Overholder ikke det generelle 

ammoniakreduktionskrav (GAK), hvis 

spalteskraber er eneste virkemiddel. 

Overholder ikke vejledende 

emissionsgrænseværdier (BAT)  

BAT kan dog fraviges 

Allerede fastsatte vilkår om spalteskraber 

forventes kunne bortfalde efter anmeldelse. 

(bekendtgørelsesændring) 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Konsekvenser - Gammel regulering (før 1/8-17)  
 

Gammel regulering (før 1/8-17) - BAT og det generelle ammoniakreduktionskrav (GAK) 
• Ansøgninger færdigbehandles efter tidligere gældende regler, dvs. Normtal (2016/17), 

GAK (bkg 211, 28. februar 2017) og vejledende emissionsgrænseværdier (BAT-standard 
2011) på ansøgningstidspunktet. Effekt af miljøteknolog på afgørelsestidspunktet. 

 
Hvis problemer i forhold til overholdelse af BAT/ det generelle ammoniakreduktionskrav  
• Mulige løsninger er at tilpasse ansøgningen ved at vælge anden gulvtype, gennemføre 

reducerende tiltag på andre dele af husdyrbruget eller indsende en tilpasset ansøgning 
efter stipladsmodellen mhp. godkendelse, når ændring af bekendtgørelsen er trådt i 
kraft.  

 
 
For ansøgninger, hvor kvægbruget ligger tæt på ammoniakfølsom natur, kan det være 
hensigtsmæssigt at afvente de nye emissionsfaktorer for at fremtidssikre investeringen i 
udvidelsen, så kvægbruget ikke senere får problemer med at overholde kravene ved 
udvidelse/ændring eller revurdering. 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Konsekvenser - Ny regulering (fra 1/8-17)  
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Staldsystem/miljøteknologi Konsekvens af ny viden og mulige løsningsforslag 

  

  Nye og renoverede stalde  Eksisterende stalde 

Sengestald med fast drænet 

gulv, ajleafløb og skraber 

Overholder gældende BAT-krav  

  

Overholder gældende BAT-krav   

Sengestald med spalter 

(kanal, linespil) 

Overholder ikke gældende BAT-krav Overholder ikke gældende BAT-krav  

BAT kan dog fraviges (jf. § 24, stk. 5) 

Genberegning af eksisterende BAT-krav 

Sengestald med spalter 

(kanal, bagskyl eller 

ringkanal) 

Overholder gældende BAT-krav hvis 

gylleforsuring. 

    

Overholder ikke gældende BAT-krav 

BAT kan dog fraviges (jf. § 24, stk. 5) 

Allerede fastsatte vilkår om gylleforsuring i 

godkendelser/tilladelser videreføres.  

Spaltegulvskraber i 

kvægstalde 

(ikke på teknologilisten) 

Sengestald med spalter overholder ikke 

gældende BAT-krav med spalteskraber som 

eneste virkemiddel  

Overholder ikke gældende BAT-krav  

BAT kan dog fraviges (jf. § 24, stk. 5) 

Hvis spalteskraber er virkemiddel i 

eksisterende godkendelse genberegnes BAT-

krav. 

Allerede fastsatte vilkår om spalteskraber 

forventes kunne bortfalde efter anmeldelse 

(bekendtgørelsesændring).  



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Konsekvenser - Ny regulering (fra 1/8-17)  
 
 
Ny regulering (fra 1/8-17) – BAT-krav 
• Ansøgninger behandles efter de gældende regler i 

husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen på ansøgningstidspunktet. Effekt af miljøteknolog 
på afgørelsestidspunktet. 

 
 
Hvis problemer i forhold til overholdelse af BAT-krav 
• Mulige løsninger er at tilpasse ansøgningen ved at vælge anden gulvtype, gennemføre 

reducerende tiltag på andre dele af husdyrbruget eller indsende en tilpasset ansøgning 
når ændring af bekendtgørelsen (emissionsfaktorer og BAT-krav) er trådt i kraft.  

 
 
For ansøgninger, hvor kvægbruget ligger tæt på ammoniakfølsom natur, kan det være 
hensigtsmæssigt at afvente de nye emissionsfaktorer for at fremtidssikre investeringen i 
udvidelsen, så kvægbruget ikke senere får problemer med at overholde kravene ved 
udvidelse/ændring.  
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Konsekvenser 

Fastsættelse af BAT-krav (ny regulering) ved bortfald af effekt af spalteskraber i 
eksisterende stald. 
 
Staldtype: Sengestald med spalter (kanal, linespil) 
Produktionsareal: 1.500 m2 
Eksisterende emissionsfaktor (bilag 3, tabel 1): 1,0 kg NH3-N m-2 år-1 
 
Eksisterende BAT-krav (bilag 3, tabel 5): 0,67 kg NH3-N m-2 år-1 
Godkendt reduktionseffekt af spalteskraber: 33 % 
 
Ved bortfald af reduktionseffekt af spalteskraber: 0 % 
Genberegnet BAT-krav ved bortfald af effekt: 1,0 kg NH3-N m-2 år-1 
 
Emissionsgrænseværdi for stalden 
• Nu:1.500 m2 * 0,67 kg NH3-N m-2 år-1 = 1.005 kg NH3-N år-1  
• Efter genberegning: 1.500 m2 * 1,0 kg NH3-N m-2 år-1 = 1.500 kg NH3-N år-1  
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Konsekvenser 

Fastsættelse af BAT-krav (ny regulering) ved bortfald af effekt af spalteskraber i 
eksisterende stald. 
 
Staldtype: Sengestald med spalter (kanal, bagskyl el. ringkanal) 
Produktionsareal: 1.500 m2 
Eksisterende emissionsfaktor (bilag 3, tabel 1): 1,34 kg NH3-N m-2 år-1 
 
Eksisterende BAT-krav (bilag 3, tabel 5): 1,0 kg NH3-N m-2 år-1 
Godkendt reduktionseffekt af spalteskraber: 26 % 
 
Ved bortfald af reduktionseffekt af spalteskraber: 0 % 
Genberegnet BAT-krav ved bortfald af vilkår: 1,34 kg NH3-N m-2 år-1 
 
Emissionsgrænseværdi for stalden 
• Nu:1.500 m2 * 1,0 kg NH3-N m-2 år-1 = 1.500 kg NH3-N år-1  
• Efter genberegning: 1.500 m2 * 1,34 kg NH3-N m-2 år-1 = 2.010 kg NH3-N år-1  
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Konsekvenser 
 

Fastsættelse af BAT-krav (ny regulering) i eksisterende stald med vilkår om 
gylleforsuring. 
 
Staldtype: Sengestald med spalter (kanal, bagskyl el. ringkanal) 
Produktionsareal: 1.500 m2 
Eksisterende emissionsfaktor (bilag 3, tabel 1): 1,34 kg NH3-N m-2 år-1 
 
Eksisterende BAT-krav (allerede fastsat): 0,67 kg NH3-N m-2 år-1 
Godkendt reduktionseffekt af gylleforsuring: 50 % 
 
Ved fastholdelse af vilkår, reduktionseffekt af gylleforsuring: 50 % 
Genberegnet BAT-krav: 0,67 kg NH3-N m-2 år-1 - lavere end BAT-krav i tabel 5 (1,0 kg NH3-N 
m-2 år-1) 
 
Emissionsgrænseværdi for stalden 
• Nu:1.500 m2 * 0,67 kg NH3-N m-2 år-1 = 1.005 kg NH3-N år-1  
• Efter genberegning: 1.500 m2 * 0,67 kg NH3-N m-2 år-1 = 1.005 kg NH3-N år-1  
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Beregning af BAT-krav, Case med udvidelse af malkekvægsproduktion (I) 
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Stald A 

Stald B 

Beholder 1 
Beholder 2 

Areal (m2) 
Ønsket 

produktion 
Vilkår 

Stald A 2.000 

Eksisterende 

Spaltegulv 

(kanal, linespil) 

Spalteskraber, 33 % 

(bortfalder!) 

Stald B 3.000 

Ny 

Spaltegulv 

(kanal, linespil) 

Ingen 

Beholder 1 1.200 Eksisterende Overdækning, 50 % 

Beholder 2 2.000 Ny Ingen 



Beregning af BAT-krav, Case med udvidelse af malkekvægproduktion (II) 
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Areal 

(m2) 

Ammoniak-

emissions-

faktor 

(kg NH3-N / 

(m2*år)) 

Ammoniak-

emission 

(Norm) 

(kg NH3-N / 

år) 

BAT-krav 

(kg NH3-N / 

(m2*år)) 

BAT-krav 

(kg NH3-N 

/ år) 

 

Diff 

(kg NH3-N 

/ år) 

 

Stald A 2.000 1,0 2.000 0,67 1.340 

Stald B 3.000 1,0 3.000 0,67 2.010 

Beholder 1 1.200 0,4 480 (0,4) (480) 

Beholder 2 2.000 0,4 800 (0,4) (800) 

I alt 6.280 4.630 1.650 



Beregning af BAT-krav, Case med udvidelse af malkekvægproduktion (II) 
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Areal 

(m2) 

Ammoniak-

emissions-

faktor 

(kg NH3-N / 

(m2*år)) 

Ammoniak-

emission 

(Norm) 

(kg NH3-N / 

år) 

BAT-krav 

(kg NH3-N / 

(m2*år)) 

BAT-

krav 

(kg 

NH3-N 

/ år) 

 

Teknologi

-valg 

 

Løsning 

Ammoniak-

emission 

(kg NH3-N / 

år) 

 

Stald A 2.000 1,0 2.000 

1,0 

BAT-krav 

genberegnet 

2.000 

Ingen, 

vilkår 

bortfaldet 

2.000 

Stald B 3.000 1,0 3.000 0,67 2.010 

Fast 

drænet 

gulv 

2.010 

Beholder 1 1.200 0,4 480 (0,4) (480) 
Overdækn

ing 
240 

Beholder 2 2.000 0,4 800 (0,4) (800) Ingen 800 

I alt 6.280 5.290 5.050 

http://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/13-generelle-principper-for-godkendelser-og-tilladelser/ 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Konsekvenser 
 

Total- og mer-deposionskrav 
 
Totaldeposionskrav på kategori 1 og 2 natur: 
• Påvirkes af højere/lavere emissioner og manglende effekt af virkemiddel 
• Problem ved udvidelse/ændring og revurdering 

 
 

Merdeposionskrav på kategori 3 natur: 
• Påvirkes ikke direkte af ny viden (”ansøgt drift lig nu-drift”) 
• Kan dog påvirke størrelsen af merdeposition ved udvidelser/ændringer 
• Skal ikke revurdering 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Revurdering 
 
 
 
Ingen revurdering af kvægbrug med godkendelser/tilladelser efter §§ 16a og 16b 
 
Kun revurdering af kvægbrug med godkendelser efter §§11, 12 og kap 5 i MBL, hvis 
totaldepositionskrav (kategori 1 og 2 natur) overskrides.  

 
Revurdering omfatter kun totaldepositionskrav (jf. §39, stk. 2) 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Genoptagelse? – ikke-udnyttede godkendelser/tilladelser 

Kommuner og nævn skal vurdere de konkrete sager. Med forbehold herfor vurderer MST: 
 
• Landbruger og ”andre med væsentlig interesse/direkte berørte” kan have krav på 

genoptagelse, hvis ny viden er af så væsentlig betydning, at den konkrete sag 
sandsynligvis ville have fået et andet udfald, hvis denne viden havde foreligget i fbm. 
afgørelsen. 
 

• En evt. genoptagelse vil formentlig skulle foretages ud fra de regler, der var gældende 
på tidspunktet for den oprindelige afgørelse dog med inddragelse af ny viden. 
 

• En forudsætning, at der er ”materiel identitet” mellem de to sager. Ellers er der tale om 
en ny ansøgning. 
 

• Kommuner/nævn har næppe pligt til at genoptage ikke udnyttede tilladelser og 
godkendelser af egen drift. Det skyldes, at ny viden ikke vurderes at kunne være en 
”stærk tilbagekaldelsesårsag”. 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Spørgsmål 
 

Hvis der er nogle  
 
Kontakt: Husdyrhelpdesken, 
(http://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/skriv-til-helpdesken/) 
 

/ Miljøstyrelsen / Titel på præsentation 28 


