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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 ammoni-

akbesparelse. Udregningen er foretaget på baggrund af ansøgers oplysninger om besætningsstørrelse, 

race og staldsystem. 

 

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

ning og det vedhæftede infoskema. Såfremt disse har været mangelfulde, har vi brugt de oplysninger, 

som ansøger efterfølgende har givet os i et høringsbrev.  

 

For teknologien: Overvågning af brunst, drøvtygning og sygdom, har vi brugt følgende oplysninger til at 

lave beregningen:  

 

1. Antal Årskøer, kvier og ungtyre  

2. Racen på køerne  

3. Staldsystem, de forskellige dyregrupper er opstaldet i. 

 

Beregningen tager udgangspunkt i reduktion af ammoniakfordampningen fra besætningen evt. pr. årsko 

ved at sænke kælvningsalderen eller ved reduktion af kælvningsalderen og samtidig reduktion i antal 

årskvier. 

 

Den reducerede ammoniakfordampning ved sænket kælvningsalder ligger i, at der som følge af tidligere 

kælvningsalder, sker en reduktion i antal årskvier, når det antages, at der i et gennemsnitligt kælvnings-

forløb fødes lige mange kvier og tyre. Eksempelvis vil en reduktion af kælvningsalderen, fra normen 27 

mdr. til 24 måneder for kvier af stor race, samtidig reducere antal kvier med ca. 11 %. 

 

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

beregne reduktionen af ammoniakfordampningen ved at indføre Overvågning af brunst, drøvtygning og 

sygdom.   

 

Baggrund for teknologien 

 

Overvågningsteknologier der registrerer malkekvægs adfærd i forbindelse med brunst, drøvtygning og 

sygdom kan medvirke til at ammoniakfordampningen fra besætningen reduceres med 10-20 %. Det er 

især brunstobservationsdelen der giver reduktionen, idet der ved tidligere drægtighed hos kvier end gæl-

dende norm, kan ske en reduktion i kælvningsalderen, og dermed kan det samlede kviehold reduceres.  

 

DCA rapporten 20162 henviser til Miljø Teknologilisten 20163 i forbindelse med fastlæggelsen af den re-

lative primæreffekt ved ansøgningsgrundlaget ”Overvågning af brunst mv.”. Effekten er sat til 10-20 % 

som skal opfattes i forhold til normtal. 
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En ansøgning om brug af brunstovervågning 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 kælvningsalder beregnes ved indsættelse af den forventede kælv-

ningsalder og det reducerede antal opdræt.  

 

I nedenstående tabel 2 er vist, hvor stor reduktion i ammoniakfordampningen, der opnås ved at reducere 

kælvningsalderen fra 27 mdr., som er normen for stor race, til 24 mdr. Og endvidere fra 25 mdr., som er 

normen for Jersey, til 22 mdr. Der er anvendt normtal 20164 og det mest udbredte staldsystem (spalte-

gulv med ringkanal) for dyregrupperne til fastlæggelse af ammoniakfordampningen. 

 

Tabel 1 viser årlig staldfordampning af ammoniak hvis der ansøges med udgangspunkt i Teknologilisten, 

hvor der står at primæreffekten i % er på 10-20. Det er dog udefineret hvad de 10-20 % skal sættes i for-

hold til. 

 

Tabel 1, årlig reduceret ammoniakudledning pr. årsko med udgangspunkt i Teknologilisten 

 Stor race - kg ammoniak-N 

(NH3) 

Jersey - kg ammoniak-N (NH3) 

10 / 20 % reduktion  1,06 / 2,11  0,9 / 1,80 

 

Målepunkter 

Vær opmærksom på, at ændringen opgøres pr. årsko, idet det forventes, at antal årskøer for-

bliver på sammen niveau, mens antal årsopdræt reduceres som følge af at opdrættet i en 

yngre alder føder deres 1. kalv.  

 

Eksempel: 100 malkekøer vil typisk få ca. 50 kviekalve om året. Bliver kvierne 27 mdr. inden de 

kælver og dermed bliver til køer, vi der i besætningen være ca. 112 kvier. Kælver de i stedet 

som følge af investering i overvågning, ved 24 mdr. vil der kun være 100 kvier, mens antallet af 

køer vil fortsat ligge på 100. 

 

Tabel 2 viser konsekvens af ændring i husdyrsammensætningen, når kælvningsalderen for 

stor race sænkes fra 27 til 24 mdr. og for Jersey fra 25 til 22 mdr., betyder for ammoniakfor-

dampningen.  

 

Tabel 2, ammoniakreduktion pr. årsko ved reduceret kælvningsalder og samtidig reduktion i 

antal årskvier 

 Stor race Jersey 

Reduktion pr. årsko ved 22 

mdr. kælvningsalder 

- 0,75 ammoniak-N (NH3) 

Reduktion pr. årsko ved 24 

mdr. kælvningsalder 

1,00 kg ammoniak-N (NH3) - 

 

Eksempel: en besætning med 120 køer á stor race og 60 Jerseykøer reducerer kælvningsalde-

ren til hhv. 24 mdr. for stor race og 22 mdr. for Jersey. Ammoniakreduktionen er på 120 køer á 

1,00 kg NH3-N + 60 køer á 0,75 kg NH3-N. Samlet reduceres ammoniakfordampningen med 

165,0 kg NH3-N årligt.  
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