
  Miljøteknologi – kvæg, svin og gartnerier 2016 

Indsatsområde 3: Svin, ammoniakbesparelse 

Landbrugsstyrelsen, september 2017 

Teknologi: Biologisk luftrensning, syrevasker, decentral – svin 

Med udgangspunkt i DCA rapporten1 og et teoretisk beregningsgrundlag (udarbejdet af SEGES), har 

Landbrugsstyrelsen, for hver enkelt ansøgning, udregnet den maksimale, teoretiske ammoniakbespa-

relse. Udregningen er foretaget på baggrund af ansøgers oplysninger om staldtype/staldtyper og antal 

dyr pr. dyregrupper.  

 

Til beregningen af den årlige miljøeffekt, har vi brugt de informationer, ansøger har angivet i sin ansøg-

ning og det vedhæftede informationsskema. Såfremt disse har været mangelfulde, har vi brugt de oplys-

ninger, som ansøger efterfølgende har givet os i et høringssvar. 

 

For teknologien Biologisk luftrensning, syrevasker, decentral - svin, har vi brugt følgende oplysninger for 

at lave beregningen:  

 

1. Staldtype/staldtyper 

2. Antal dyr pr. dyregrupper. (fx slagtesvin, smågrise osv.).  

 

Beregningen af besparelsen tager udgangspunkt i reduktion af ammoniakfordampningen i de stalde der 

serviceres af Biologisk luftrensning, syrevasker, decentral. Der er således beregnet den årlige bespa-

relse i kg N, af ammoniak-udledningen (årlig kg N) fra før, til efter indførslen af teknologien. 

 

Biologisk luftrenser er vurderet ud fra DCA rapporten2, samt ud fra Miljøstyrelsens Teknologiliste3. Effek-

ten er fastsat til op til 88% ved rensning af al ventilationsluft fra stalden. 

 

Emissionen af ammoniak fra de forskellige staldtyper er fastsat efter Normtal for husdyrgødning4 – 2016 

(AU). 

 

Baggrund for teknologien 

Baggrunden for teknologierne er beskrevet i DCA rapporten5. 
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