
Projektets titel
Olfaktometri og kemiske analyser til videreudvikling af  
miljø teknologi (OL i lugtreduktion)

Projektets formål
At udvikle en ny metode baseret på kemiske målinger af lugtstoffer til at minimere lugtgener 
i og omkring stalde med svineproduktion. Resultater fra den nye og mere pålidelige metode 
skal bruges til at videreudvikle de teknologier, der allerede findes til at reducere lugt.

Projektets tidslinje med faser og milepæle

Projektets vigtigste læring

Hvilken del/dele af værdikæden hører projektet under? 
  Produktionsled                    Forarbejdningsled                    Afsætningsled

Hvad er de vigtigste erfaringer fra projektet set ud fra grøn bæredygtighed?

Hvad er de vigtigste erfaringer fra projektet set ud fra økonomisk bæredygtighed?

Hvad er de bedste råd, I kan give til andre, der gerne vil lave et lignende projekt og  
engagere sig i grøn omstilling?

Milepæl 2
Olfaktometri og  
lugtstofmålinger

Milepæl 1
Etablering af mobilt  
olfaktometer

Milepæl 3
Lugttærskelværdier

Milepæl 4
Model for lugtprædiktion

Milepæl 5
Validering

Projektets støtte fra GUDP
kr. 8.031.178

Projektets samlede budget
kr. 10.806.684

Projektets væsentligste resultater: OL i lugt
reduktion har frembragt grundlag for en alterna
tiv metode til måling af lugt fra svinestalde.  
Lugtkoncentration i kompleks luft kan prædik
teres ud fra kemiske målinger. Miljøteknologiers 
effektivitet til lugtreduktion (%) kan bestemmes 
ud fra målinger af luftens lugtaktivitet (OAV)  

- en metode der i princippet kan bruges i 
sammenhæng med eksisterende lovgivning. 
Metoden er præcis og reproducerbar, og ind
drager effekten af alle lugtstoffer. Metoden kan 
desuden bruges til andre lugtkilder forudsat,  
at lufttypens lugtnøglestoffer og disses lugt-
tærskelværdier kortlægges.

Projektets største udfordring: Det er påvist, at 
lugtmåling med den nuværende metode (dyna
misk olfaktometri) er problematisk. En række 
konkrete tiltag kan dog øge validiteten heraf. 
Udvikling af teknologi til lugtreduktion fra stalde 
forudsætter implementering af en valid og  
reproducerbar metode til måling af miljøeffekt.

Grøn omstilling i landbruget forudsætter effek
tive miljøteknologier til at mindske lugtgener fra 
svineproduktion. For at understøtte udviklingen 
er det nødvendigt at have en alternativ metode 

til måling af lugtreduktion, som har en lavere 
usikkerhed end den nuværende metode med  
dynamisk olfaktometri.

Ved udvikling og dokumentation af miljøteknolo
gier er der nu grundlag for en alternativ metode 
til måling af lugtreduktion, der er hurtig og ikke 

mindst pålidelig. Det optimerer udviklingspro
cessen i både tid og ressourcer.

 Inddrag partnere og interessenter i hele 
værdikæden - det være sig forskere, producenter 
af miljøteknologier, branchen, som skal anvende 
teknologien, samt laboratorier og myndigheder, 
som tester og godkender miljøteknologier.

Opnå adgang til nyeste viden, et stærkt netværk 
og et solidt beslutningsgrundlag til direkte og 
spinoff-projekter.
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