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Teknologi: Spaltegulvskrabere og Robot spaltegulvskrabere – Kvæg 

 

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 informationsskema. Såfremt disse har været mangelfulde, har vi brugt de oplys-

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

 

For teknologien Spaltegulvskrabere og Robot spaltegulvskrabere – Kvæg, har vi brugt følgende oplys-

ninger 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 stalden efter skrabning af 

spaltegulvet. Typisk vil denne reduktion for malkekvæg, pr. årsopdræt hhv. årsko, ligge i et spænd på 

0,41 til 2,64 kg ammoniak-N afhængig af om det er gulve med 100 % gyllesystem eller om det er gylle-

system kombineret med dybstrøelse. For ungtyre vil spændet ligge fra 0,2 til 0,62 kg ammoniak-N. 

 

Notatet omfatter ansøgningsgrundlagene, jf. bilag 1 i Vejledning om tilskud til Miljøteknologi 2016 

 Wiretrukne spaltegulvskrabere 

 Robot spaltegulvskrabere 

 

Manuelt styrede maskiner, til rengøring af gulve, betragtes ikke som spaltegulvsskrabere i denne sam-

menhæng. 

 

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 Spaltegulvskrabere.   

 

Ifølge DCA rapporten 20162 reduceres ammoniakfordampningen 25 % ved hyppig skrabning af spalte-

gulv med ringkanal eller bagskyl og 33 % ved skrabning af spaltegulv med kanal og linespil (gulvtype 

hvor gødningskanalen rengøres med skraber). De relative størrelser, hhv. 25 og 33 %, skal ses i forhold 

til hver gulvtypes ammoniakfordampning uden gulvskraber. Den årlige ammoniakfordampning fra et 

spaltegulv med ”ringkanal eller bagskyl” ligger jf. normtal for 20163 for malkekøer af stor race på ca. 10,5 

kg NH3-N. Ved hyppige skrabninger reduceres fordampningen med 25 % og når dermed ned på ca. 7,9 

                                                      
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 miljøeffektivitet. Aarhus Universitet, revideret den 
31. maj 2016. 72pp. 
3 Poulsen, H.D., 2016. Normtal for husdyrgødning – 2016. Aarhus Universitet. 
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kg NH3-N årligt. Altså en difference på ca. 2,6 kg ammoniak (kg NH3-N). Skrabes et spaltegulv med ”ka-

nal og linespil” hyppigt, reduceres ammoniakfordampningen 33 % fra ca. 7,9 kg NH3-N til 5,3 kg NH3-N 

svarende til en reduktion på tilsvarende ca. 2,6 kg NH3-N.  

 

Nedenstående tabeller viser, hvor stor reduktion af ammoniakfordampningen, der kan opnås ved spalte-

gulvskrabning. For at opnå den opgivne effekt på ca. 2,6 kg ammoniak-N, skal gulvene skrabes hver 4. 

time. Hvis kvæget går på græs i hele sommerperioden eller kun i dagtimerne vil reduktionen i stalden 

være mindre, svarende til den tid kvæget er ude af stalden. Er gulvtypen en kombination af dybstrøelse 

og spalter, hvor spaltegulvet er på kvægets gangareal ved foderbordet, vil effekten på de 2,6 kg ammo-

niak-N skulle sættes i forhold til hvor meget gødning der afsættes på spaltegulvet. I normtallene regnes 

der med at 40 % af den samlede udskillelse havner på spaltegulvet. 

 

Kalve indgår ikke i tabellerne, idet kalve (ungdyr indtil 6 mdr.) forventes at gå på gulvsystem med 

dybstrøelse i hele arealet.  

 

 

 

Målepunkter 

 

Tabel 1, årlig ammoniakreduktion fra malkekøer på spaltegulv med gulvskraber. 

 Stor race - årsko 

Ammoniakreduktion i kg NH3-

N 

Jersey - årsko 

Ammoniakreduktion i kg NH3-N 

Malkeko på spaltegulv med ringka-

nal eller bagskyl.  

Malkeko på spaltegulv med kanal 

og linespil. 

2,64 2,25 

Malkeko på dybstrøelse og spalte-

gulv med ringkanal eller bagskyl.  

Malkeko på dybstrøelse og spalte-

gulv med kanal og linespil. 

1,06 0,9 

 

Tabel 2, årlig ammoniakreduktion fra opdræt på spaltegulv med gulvskraber. 

 Stor race - årsopdræt 

Ammoniakreduktion i kg NH3-

N 

Jersey - årsopdræt 

Ammoniakreduktion i kg NH3-N 

Opdræt fra 6 mdr.-kælvning på 

spaltegulv med ringkanal eller 

bagskyl.  

Opdræt fra 6 mdr.-kælvning på 

spaltegulv med kanal og linespil. 

1,36 1,02 

Opdræt fra 6 mdr.-kælvning på 

dybstrøelse og spaltegulv med 

ringkanal eller bagskyl 

Opdræt fra 6 mdr.-kælvning på 

dybstrøelse og spaltegulv med ka-

nal og linespil 

0,54 0,41 

 

Tabel 3, årlig ammoniakreduktion fra ungtyre (slagtekalve) på spaltegulv med gulvskraber. 

 Stor race – produceret ungtyr Jersey – produceret ungtyr 

Ammoniakreduktion i kg NH3-N 
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Ammoniakreduktion i kg NH3-

N 

Ungtyre fra 6 mdr.-slagtning på 

spaltegulv med ringkanal eller 

bagskyl 

Ungtyre fra 6 mdr.-slagtning på 

spaltegulv med kanal og linespil 

0,62 0,49 

Ungtyre fra 6 mdr.-slagtning på 

dybstrøelse og spaltegulv med 

ringkanal eller bagskyl 

Ungtyre fra 6 mdr.-slagtning på 

dybstrøelse og spaltegulv med ka-

nal og linespil 

0,25 0,2 

Tekst markeret med gult / grønt er for at fremhæve de forskelle der følger af valgt staldindret-

ning. 

 

Eksempel: En stald med 150 malkekøer á stor race og 100 stk. opdræt 6 mdr. til kælvning er 

opstaldet på spaltegulv med kanal og linespil. Ammoniakreduktionen ved investering i gulv-

skraber er på 150 køer á 2,64 kg NH3-N + 100 stk. opdræt á 1,36 kg NH3-N. Samlet reduceres 

ammoniakfordampningen med 532 kg. 

 


