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

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, for hver enkelt ansøgning, udregnet den maksimale, teoretiske reduktion 

i ammoniakbesparelsen. Udregningen er foretaget på baggrund af ansøgers oplysninger om besæt-

ningsstørrelse, race og staldsystem.  

 

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 Automatisk fodring, påslag og foderrobot-kvæg, har vi brugt følgende oplysninger til at 

lave beregningen:  

 

1. Antal årskøer  

2. Staldsystem  

3. Racen på køerne 

 

Beregningen af den årlige miljøeffekt ved teknologien Automatisk fodring, påslag og foderrobot, tager 

udgangspunkt i reduktion af ammoniakfordampningen fra din stald i forhold til dit gulvsystem. Den typi-

ske ammoniakreduktion vil ligge på et niveau, der svarer til ca. 15 % af gældende normtal. Det betyder, i 

runde tal, at den gennemsnitlige ammoniakfordampning pr. årsko af stor race i en sengebåsestald med 

spaltegulv og ringkanal, reduceres fra 12,5 kg ammoniak-N til 10,5 kg, svarende til en miljøeffekt på ca. 

2 kg ammoniak-N pr. årsko. I en sengebåsestald med fast drænet gulv, reduceres fra 7,4 kg ammoniak-

N til 6,2 kg, svarende til en miljøeffekt på ca. 1,2 kg ammoniak-N pr. årsko. 

Baggrund for teknologien 

Herunder kan du læse en mere udførlig forklaring på baggrunden for teknologien og hvorledes man kan 

beregne reduktionen af ammoniakfordampningen ved at indføre automatisk fodring.   

 

Automatisk fodring foregår efter sammen princip som fasefodring, hvilket betyder, at der kan fodres efter 

kvægets aktuelle foderbehov ud fra tilvækst eller ydelse. De to typiske udfordringsteknologier ved auto-

matisk fodring er, at den mobile foderrobot fyldes med færdigblandet foder, eller at foderet blandes i ro-

botten. Ud over foderrobotten er der behov for læssestationer, hvor robotten bliver ”tanket op”. Læsse-

stationen kan bestå af en stationær foderblander, der forsynes fra et antal påslag (siloer) eller at foderro-

botten fyldes direkte fra påslagene og derefter blander robotten selv. Automatisk fodring, hvor foderblan-

dingerne tildeles efter dyrets behov, bevirker at kreaturet udskiller en lavere mængde kvælstof som TAN 

(kvælstof fra urin) og dermed er der en mindre mængde kvælstof, der kan fordampe som ammoniak i 

stalden. 

 

Udfodringsteknologien giver mulighed for, at råproteinmængden kan sænkes generelt for hele besætnin-

gen, eller den kan sænkes for besætningsgrupper. Reduktionen af råproteinmængden sættes i forhold til 

et niveau, som ikke påvirker kvæget negativ med hensyn til mælkeproduktionen eller sundheden. Det 

betyder at reduktionen af gram råprotein, for f.eks. en malkeko, i forhold til referencenormen for 20162, 

                                                      
1 DCA-rapport, 2016. Miljøteknologier i det primære jordbrug – driftsøkonomi og miljøeffektivitet. Aarhus Universitet, revideret den 

31. maj 2016. 72pp. 
2 DCA-rapport, 2016. Miljøteknologier i det primære jordbrug – driftsøkonomi og miljø- 
effektivitet. Aarhus Universitet, revideret den 31. maj 2016. 72pp. 
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kan gå fra 164 g pr. kg tørstof (TS) til 156 g. Ved reduktionen til 156 g reduceres ammoniakfordampnin-

gen med ca. 15 %. 

DCA rapporten 20163 henviser til Miljø Teknologilisten 20164 i forbindelse med fastlæggelsen af den re-

lative primæreffekt ved ansøgningsgrundlaget ”Automatisk fodring mv.”. Effekten er sat til 10-20 % som 

skal opfattes i forhold til normtal. 

 

En ansøgning om brug af automatisk fodring vil med en reduktion af ammoniakfordampningen på 10-20 

% kunne komme i betragtning som miljøeffektiv teknologi. I Miljøstyrelsens IT-system, husdyrgodken-

delse.dk, kan effekten ved reduceret råprotein beregnes ved indsættelse af det ønskede råproteinnveau.  

 

Nedenstående tabel 1 viser hvilket råproteinniveau foderets indhold, jævnfør normtal for husdyrgødning 

20165, ligger på. Ansøges der om tilskud til automatisk fodring med et udgangspunkt for råprotein der 

ligger højere pr. kg tørstof end normen vist i tabel 1, skal der i første omgang ske en regulering i forhold 

til disse normtal, og derefter beregnes ammoniakreduktionen ved det reducerede råproteinniveau med 

udgangspunkt i normtal. 

 

Tabel 1, gram råprotein pr. kg tørstof jf. danske normtal [2] 

 Stor race 

Gram råprotein pr. kg tørstof 

Jersey 

Gram råprotein pr. kg tørstof 

Malkeko 164 168 

Opdræt 6 mdr. - kælvning 138 138 

Ungtyre 145 145 

 

Tabel 2 viser hvilket råproteinniveau foderet skal sænkes til for at nå de 15 % ammoniakreduktion. Som 

udgangspunkt vil en ansøgning med de 15 % reduktion være acceptabelt, men søges der på baggrund 

af en væsentligt større reduktion, skal råproteinniveauet før og efter ændringen dokumenteres ved en 

redegørelse. 

  

Tabel 2, gram råprotein pr. kg tørstof til opnåelse af 15 % ammoniakreduktion 

 Stor race 

Gram råprotein pr. kg tørstof 

Jersey 

Gram råprotein pr. kg tørstof 

Malkeko 156 160 

Opdræt 6 mdr. - kælvning 129-130 129-130 

Ungtyre 6 mdr. - slagtning 133 133 

  

 

 

Målepunkter 

 

Tabel 3 og 4 viser hvor meget reduktionen i ammoniakfordampningen, giver i miljøeffekt pr. 

kreatur i en sengebåsestald med de 2 mest udbredte gulvsystem, spaltegulv med ringkanal 

og fast drænet gulv med skraber.  

 

Tabel 3, ammoniakreduktion pr. kreatur på spaltegulv med ringkanal 

 Stor race 

Ammoniakreduktion i kg NH3-

N 

Jersey 

Ammoniakreduktion i kg NH3-

N 

Malkeko 1,94 1,57 

                                                      
3 DCA-rapport, 2016. Miljøteknologier i det primære jordbrug – driftsøkonomi og miljø- 
effektivitet. Aarhus Universitet, revideret den 31. maj 2016. 72pp. 
4 Vejledning om tilskud til Miljøteknologi 2016, bilag 1,”Automatisk fodring, påslag og fo-derrobot”. 
5 Poulsen, H.D., 2016. Normtal for husdyrgødning – 2016. Aarhus Universitet. 
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Opdræt 6 mdr. - kælvning 0,91 0,63 

Ungtyre 6 mdr. - slagtning 0,39 0,29 

 

Tabel 4, ammoniakreduktion pr. kreatur på fast drænet gulv med skraber 

 Stor race 

Ammoniakreduktion i kg NH3-

N 

Jersey 

Ammoniakreduktion i kg NH3-

N 

Malkeko 1,15 0,93 

Opdræt 6 mdr. - kælvning 0,54 0,40 

Ungtyre 6 mdr. - slagtning 0,19 0,15 
 

 

 

 


