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Forord 

Formålet med dette projekt har været at opdatere det grundlag, som anvendes til at fastsætte de grænser 

for ammoniakemissionen, der anvendes i forhold til husdyrbedrifter. Beskrivelsen af mulige teknologier, 

effekter og omkostninger skal anvendes til at udpege såkaldte BAT-teknologier (Best Available Technology) 

og derefter danne udgangspunkt for, at der politisk kan fastsattes nye emissionskrav for landbrugsbedrifter 

i forhold til ammoniak (BAT-krav). Grundlaget blev senest opdateret i 2011, og det er derfor vurderet, at der 

nu er behov for en opdatering.  

Der er i projektet udarbejdet forskellige typer dokumenter. Der er således udarbejdet en række økonomiske 

baggrundsdokumenter, som dette notat er en del af. Der er herefter i samarbejde med Aarhus Universitet 

udarbejdet en lang række driftssystembeskrivelser og en række teknologibeskrivelser, der angiver effekter 

og økonomi for hver af de angivne muligheder. Som en opsummering af disse beskrivelser er der for hver 

dyregruppe udarbejdet et resume for svin, kvæg, fjerkræ og mink, der sammenholder muligheder og 

omkostninger.  

Alle dokumenter har været igennem høring hos miljøministeriets departement samt efterfølgende høring i 

følgegruppen og gennemgået fagfællevurdering på universiteterne. Arbejdet er udført under den 

myndighedskontrakt, som Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi har med Miljøministeriet.   

Der vil være link til alle disse dokumenter fra DCA’s BAT-hjemmeside om virkemidler i forhold til ammoniak-

emissionen: https://dca.au.dk/raadgivning/bat.  

Arbejdet er gennemført som et samarbejde mellem Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), 

Københavns Universitet og Institut for Bio- og Kemiteknologi, Aarhus Universitet. Peter Kai, Institut for Bio- 

og Kemiteknologi har været projektleder i forhold til vurderinger af effekter af stalde og teknologier, mens 

Brian H. Jacobsen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi har været projektleder for de økonomiske 

analyser.   

Til projektet har der været tilknyttet en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Landbrug & Fødevarer, 

Danmarks Naturfredningsforening, Kommunernes Landsforening og Økologisk Landsforening samt 

Miljøstyrelsen. Projektet har været styret af Miljøministeriets Departement, projektleder i den sidste del af 

projektet var Karen Margrethe Rude Jensen, og i projektledergruppen har også Kristoffer Jonassen og Morten 

Riis fra Miljøministeriet deltaget.   

  

https://dca.au.dk/raadgivning/bat
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1. Introduktion   

Formålet med dette notat er at beskrive de økonomiske analyser af teknologier, der kan reducere 

ammoniakemissionen fra fjerkræstalde. I analysen indgår først en beskrivelse af forudsætninger og valg af 

produktionstyper. For en del staldtyper indgår ikke en nærmere økonomisk analyse, idet der ikke foreligger 

alternativer, der kan reducere ammoniakemissionen.  

Analysen omfatter i udgangspunktet to mulige teknologier, nemlig hyppigere udmugning hos høner og brug 

af varmeveksler ved produktion af slagtekyllinger. Det har efterfølgende vist sig, at der ikke foreligger data 

nok til, at der kan laves en egentlig teknologibeskrivelse for hyppig udmugning hos høner. Der indgår derfor 

alene en mere overordnet vurdering af denne teknologi, som ikke anvendes videre i teknologibeskrivelserne. 

Der er ved gennemførelse af analyserne været kontakt til Henrik Bang-Jensen, Landbrug & Fødevarer og 

Kolding Herreds Landbrugsforening.   

Der blev i 2011 lavet en økonomisk analyse af mulige teknologier til brug i fjerkræstalde (Miljøstyrelsen, 

2011a). Den analyse omfattede en række teknologier som kemisk luftrensning, etagesystem og gødnings-

tørring, som ikke længere indgår som muligheder. Der indgik ikke analyse af varmeveksler for slagtekyllinger, 

så en direkte sammenligning er ikke mulig. Der indgår i dette notat dog en gengivelse af hovedelementer i 

den tidligere analyse af hyppig udmugning for høner.  

2. Forudsætninger  

Der anvendes de samme grundlæggende forudsætninger som for BAT-analyser for svin og kvæg (se tabel 1) 

(Callesen & Jacobsen, 2022). Priserne er fra 2019, og det er her valgt at anvende de samme, selvom der er 

sket prisstigninger for blandt andet kvælstof og el i 2022.  

Tabel 1. Anvendte priser i analyserne  

 Værdi Enhed  

Elpris  0,8643 kr. pr. kWh 

Timeløn  197 kr. pr. time 

Rente  2 % 

Kilde: Callesen og Jacobsen (2022) 

3. Produktionstyper og omfang 

Der er for fjerkræ nedenfor opstillet en oversigt over de analyserede produktionstyper, ligesom der er 

foretaget en afgrænsning i forhold til de produktionsstørrelser, der analyseres. For fjerkræ er der som 

udgangspunkt valgt at vurdere økonomien på baggrund af enhedsomkostninger for en enhed (fx 2.000 m2), 

idet der for fx varmevekslere ikke vurderes at være væsentlige størrelsesøkonomiske fordele (se også Kai, 

2022a om udvælgelse af referencestalde). For de analyserede teknologier angives dog oftest et typisk 

produktionsomfang.  

De produktionssystemer, der foreligger driftsbeskrivelser på, er følgende:  

Slagtekyllinger 

- Konventionelle (to kategorier efter, hvor hurtigt de vokser)  
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- Økologiske kyllinger  

Høner  

- Konsumæg, etagesystem med gødningsbånd (skrabe og friland)  

- Konsumæg, etagesystem med gødningsbånd (økologiske høner) 

- Konsumæg, beriget bursystem med gødningsbånd  

Høns 

- Rugeæg 

Hønniker  

- Konsumæg gulvdrift  

- Rugeæg  

Teknologier (mulige)  

- Hyppigere fjernelse af gødning for høner (flere systemer)  

- Varmeveksler til slagtekyllinger   

I de økonomiske analyser fokuseres der på økonomien ved teknologiændringer (meromkostninger) og ikke 

produktionsomkostningerne ved de forskellige produktionssystemer.  

3.1. Hyppig udmugning hos høner 

Formålet med hyppigere udmugning er, at gødning ligger i hønsestalden i kortere tid, hvorved ammoniak-

emissionen reduceres. Der er i analysen anvendt næsten samme tilgang som i 2011, som gennemgås først.  

Der blev tidligere antaget, at ammoniakreduktion ved to og tre ugentlige udmugninger ville reducere 

emissionen med 54 og 66 % (burhøns), mens reduktionen ved alternative produktioner (økologisk produktion 

og skrabehøns) var 30 og 36 % (Miljøstyrelsen, 2011c-d). Det blev dengang antaget, at udmugning en gang 

om ugen var referencen.  

Den enhed, der i 2011 blev regnet på, var afhængig af produktionstypen, idet der for skrabehøner indgik 

30.890 høns, mens der for burhøns indgik 45.550. Der er i analysen fra 2011 angivet, at der for de fleste 

beregninger anvendes 16.600 årshøner, men fordi referencen for hyppig udmugning skal være etage-

produktion, øges produktionen til 30.890 årshøner. Det er her også vigtigt at være opmærksom på, at 

bruttoarealet er 2.400 m2, mens nettoarealet er 2.000 m2. Grænsen er 18 høner pr. m2 nettoareal. 

Nyttearealet er højere, da der produceres i etager (maksimum for skrabehøner er 9 høner pr. m2, mens det 

er 18 høner pr. m2 for burhøns). I analyser for burhøns indgår endvidere, at der er 48.000 hønepladser, men 

kun 45.552 årsdyr, da ikke alle pladser udnyttes hele tiden.   

Den hyppige udmugning kan gennemføres i en række forskellige stalde. Der laves en opgørelse af øget 

energiforbrug og vedligeholdelse (plus tilsyn) som følge af, at der nu laves to eller tre ugentlige udmugninger 

i stedet for én. I dette indgik en anlægsinvestering på 50.000 kr., som ikke længere forventes at skulle indgå, 

da der ikke sker en nyinvestering. I analysen fra 2011 skyldes dette, at der etableres et etagesystem. 

Det blev i 2011 antaget, at hver ekstra ugentlig udmugning udløser et merforbrug på 1,5 timer arbejdstid pr. 

uge pr. stald. Det øgede elforbrug blev anslået til ca. 1.000 kr. pr. år, og merudgifter til service og vedligehold 

blev sat til mellem 7.000 og 20.000 kr. årligt.   

Analyserne fra 2011 omfattende alene skrabe- og burhøns, og de viste, at hyppig udmugning (to eller tre 

gange i stedet for én gang) med indregning af reduktion i køb af kvælstof koster ca. 18.000 til 34.000 kr. mere 
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om året, svarende til en meromkostning på 0,4 til 1,1 kr. pr. årshøne eller 10 til 29 kr. pr. kg NH3. Den anvendte 

ammoniakemission var i udgangspunktet højere dengang, end niveauet er i dag.  

Tabel 2. Omkostninger ved hyppig udmugning hos høner baseret på 2011-analyser  

 Skrabe  Skrabe  Bur Bur 

Høner (årsdyr) 30.890 30.890 45.550 45.550 

Udmugning (gange pr. uge) 2 3 2 3 

Areal, m2  2.000 2.000 2.000 2.000 

NH3 pr. høne (kg) 0,10 0,11 0,07 0,07 

NH3 i alt  i udgangspunktet (kg) 3.213 3.269 3.028 3.030 

NH3-reduktion (%) 30 36 54 66 

NH3-reduktion (kg) 964 1177 1635 2000 

NH3-reduktion pr. 100 høner (kg NH3) 3,12 3,81 3,59 4,39 

Investering (kr.)  50.000 50.000 50.000 50.000 

Årlige omkostninger af investering  (kr.) 6.475 6.475 6.475 6.475 

Værdi af sparet N (kr.) 5.784 7.062 9.810 12.000 

Service (kr.)  7.500 15.000 10.000 20.000 

Tidsforbrug (timer pr. år) 78 156 78 156 

Tidsforbrug (kr.) 9.048 18.096 9.048 18.096 

Energi (kWh pr. år) 624 1.248 624 1.248 

Energi (kr.) 521 1.042 521 1.042 

Samlede omkostninger uden N (kr.)  23.544 40.613 26.044 45.613 

Samlede omkostninger med N (kr.)  17.760 33.551 16.234 33.613 

Meromkostning pr. 100 høner (kr.) 60 110 40 8 

Omkostningseffektivitet (kr. pr. kg NH3) 18,4 28,5 9,9 16,8 

Noter: Baseline er her antaget at være én udmugning pr. uge.  
N-effekt omfatter effekt i både stald, lager og mark.  
For skrabehøns laves der ikke som i 2011 en beregning med 16.600 årshøner. Emissionen er baseret på normtal fra 
2005/06. Emissionen er betydelig højere for skrabehøns i én etage (ca. 300 gram pr. høne).  
Kilde: Miljøstyrelsen, 2011a-b. 

Imidlertid fremgår det af den seneste opdatering af teknologibeskrivelserne for høner (Kai, 2022b), at de 

tidligere anvendte emissionsfaktorer svarer til ca. to-tre ugentlige udmugninger. Der vil således ikke være 

nogen effekt af at kræve to-tre udmugninger om ugen. Der kan dog være behov for at sikre, at denne 

hyppighed også forekommer i praksis. Det vurderes, at tre udmugninger i stedet for to udmugninger i praksis 

vil reducere emissionen, men der foreligger ikke data nok til at understøtte en vurdering af dette.  

I det følgende beskrives kort de omkostninger, der er ved at øge fra en til to eller tre udmugninger, som det 

blev vurderet i 2011. Analysen er opdateret med nye priser og en ny vurdering af tidsforbruget.  

De stalde, der anvendes i dag, er angivet i tabel 3, og de er typisk med 30.000 høner både for skrabehøns og 

økologiske høns. Den største forskel er husdyrintensiteten, idet den er henholdsvis ca. 15 og 6 høns pr. m2 

(personlig kommunikation, Palle Vinstrup, Kolding Herreds Landbrugsforening, 2022).  
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Det er dog her antaget, at der ikke er behov for en merinvestering, idet der allerede er installeret 

gødningsbånd. Der er i analysen fokus på øget arbejdstidsforbrug, øget behov for vedligeholdelse og 

elforbrug ved brug af hyppigere udmugning. 

For skrabeægsproduktionen antages, at der er otte rækker af ca. 80 meter, idet en længde på 100 meter 

vurderes at give flere stop. Det er afgørende, at gødningsbåndet ikke kører skævt, idet det plastmateriale, 

det er lavet af, hurtigt knækker. Et nyt bånd er en dyr investering (op til 50.000 kr.), så anbefalingen er at 

bruge kræfter på at sikre, at det ikke knækker.  

Kørsel med et bånd tager ca. 20 minutter, og med otte bånd giver det ca. 160 minutter eller 2,5 time. Grundet 

overvejelserne ovenfor anbefales det ikke at køre med to bånd samtidigt, da man meget hurtigt skal kunne 

stoppe båndet, hvis det kører skævt. Det vurderes, at der ikke kan køre flere bånd samtidigt, selvom man 

skifter til to eller tre udmugninger om ugen (personlig kommunikation, Palle Vinstrup, Kolding Herreds 

Landbrugsforening, 2022). 

Arbejdstidsforbruget er således henholdsvis 2,5, 5 og 7,5 timer om ugen for en produktion med 30.000 høner 

ved en, to eller tre udmugninger ugentligt. Der kan ved bånd, der er ved at falde af, være behov for at justere 

ruller (det tager måske 15-20 min. en gang om måneden eller hver anden måned). Det vurderes, at dette er 

uændret i forhold til udgangspunktet.    

Vedligeholdelsesudgiften øges med flere udmugninger, men det svært at vide omfanget præcist. Det antages 

her, at udgifterne til vedligeholdelse (ruller) stiger med 8.000 kr. årligt ved to gange og 12.000 kr. årligt ved 

tre gange i forhold til én ugentlig udmugning. Der ikke mulighed for at tegne egentlige servicekontrakter.  

Tabel 3. Udvalgte omkostninger ved hyppig udmugning hos høner 

 Skrabe-/friland   Skrabe-/friland   Økologi Økologi 

Høner, årsdyr pr. enhed  30.000 30.000 30.000 30.000 

Areal pr. 100 høner (m2) 8,24 8,24 16,00 16,00 

Areal (m2)  2.471 2.471 4.800 4.800 

Udmugning (gange pr. uge) 2 3 2 3 

Service (kr.)  8.000 12.000 8.000 12.000 

Øget tidsforbrug (timer pr. år)  130 260 104 208 

Øget tidsforbrug (kr.) 25.610 51.220 20.488 40.976 

Energi (kWh pr. 100 høner) 1,4 2,8 1,4 2,8 

Energi (kWh pr. uge) 8 16 8 16 

Energi (kWh pr. år) 420 840 420 840 

Energi (kr. pr. år) 350 701 350 701 

Samlede meromkostninger (kr.)  33.960 63.921 28.838 53.677 

Samlede meromk. pr. 100 høner (kr.)   113 213 96 179 

Noter: Baseline er her én udmugning pr. uge. Timeløn er 197 kr. pr. time, elpris er 0,834 pr. kWh, og N-pris er 7,61 kr. 
pr. kg N. Sparet N indgår ikke.  
Kilder: Delvist baseret på oplysninger fra Kolding Herreds Landbrugsforening (Palle Vinstrup); samt egne beregninger 
baseret på Kai (2022b).  
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Den økologiske produktion omfatter den samme produktion, men et noget større areal, idet arealet nu er 

4.800 m2 mod før 2.000 m2. Der er her fire bånd med en længde på ca. 100 meter. Da båndet nu er længere, 

er det mere krævende (30 min. pr. bånd), og derfor vurderes det, at arbejdstiden er henholdsvis 2, 4 og 6 

timer ved de tre niveauer for udmugning. Den samlede tid er således mindre, fordi der er færre bånd. Det 

anslås, at vedligeholdelsesomkostningerne er de samme, da der er en større belastning grundet et længere 

bånd.  

Det vurderes, at hyppigere udmugning er en teknologi, der nu er indarbejdet og mere anvendelig i praksis 

end eventulle alternativer. Den lavere ammoniakemission hjælper til et bedre arbejdsmiljø i stalden.  

Det virker som, omkostningen pr. 100 høner er højere i 2022 end i vurderingen fra 2011, idet den er steget 

fra 40-110 kr. pr. 100 høner til 96-213 kr. pr. 100 høner. Der er således en beregnet meromkostning. Det 

vurderes også, at en del landmænd har hyppig (mere end én gang) udmugning allerede i dag bl.a. som følge 

af eksisterende BAT-krav.   

Da det nu antages, at udgangspunktet for ammoniakberegningen er to gange udmugning om ugen, så opnås 

der ikke nogen effekt på emissionen, og der indgår derfor ikke en miljømæssig gevinst. De angivne 

omkostninger indgår derfor ikke i yderligere analyser.   

3.2. Varmeveksler  

For slagtekyllinger anvendes varmeveksler til at reducere emissionen og varmebehovet. Der udarbejdes 

analyse både for traditionelle, konventionelle slagtekyllinger og langsommere voksende slagtekyllinger, da 

ammoniakreduktionen pr. m2 er forskellig. Ved varmeveksler forstås luft-til-luft-varmevekslere, der i drift 

anvendes til varmegenindvinding. Varmeveksleren fungerer ved, at den kolde udendørsluft varmes op med 

den varme luft fra stalden. Anlægget består af et kabinet indeholdende varmeveksler-unit(s) og 

ventilator(er), som monteres uden for stalden. Varmeveksleren forbindes til stalden via ventilationsrør for 

henholdsvis luftudsugning og luftindblæsning (Kai et al., 2018).  

Investeringen i en varmeveksler udgør ifølge Rokkedahl 598.000 kr. for en enhed, der anvendes ved 

produktioner på ca. 2.000 m2 (Clima +200, 27.000 m3 pr. time) (personlig kommunikation, Anja Møller, 

Rokkedahl, 19. maj 2022). Prisen er inklusive montage og elinstallation. I prisen er der ikke indregnet platform 

og eventuelle VVS-opgaver i forbindelse med tilkobling af vand. Priserne er baseret på standardprojekt og 

standardplacering. 

Det vurderes, at der ikke er størrelsesøkonomiske fordele, selvom der måske kan forekomme lidt mængde-

rabat ved køb af flere enheder. Det antages, at varmeveksleren holder 15 år, og at renten er 2 %. 

Varmeforbruget er opgjort i systembeskrivelsen, og det varierer med produktionsformen. Varmeforbruget 

er således størst ved den økologiske produktion (Adamsen & Jacobsen, 2022).  

Elforbruget er også hentet fra systembeskrivelsen (Adamsen & Jacobsen, 2022) og udgør typisk 0,02 kWh pr. 

produceret dyr. Til sammenligning oplyser Rokkedahl (personlig kommunikation, Anja Møller, Rokkedahl, 14. 

juni 2022), at energiforbruget er omkring 0,045 kWh pr. produceret dyr på deres varmeveksler, hvilket er 

højere end anvendt her.  

Der er lavet en del analyser af reduktionen i varmeforbruget ved brug af varmeveksler. En analyse foretaget 

med halm som varmekilde giver en reduktion på 84 % fra 2,3 til 0,38 kWh pr. kylling (Clausen et al., 2013). 

Med Rokkedahl Energis Clima +200-type falder energiforbruget i en anden analyse fra 2,18 uden 
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varmeveksler til 0,42 kWh pr. kylling (81 %) med varmeveksler (Clausen et al., 2013). Med brug af Big 

Dutchman EARNY fås en reduktion i varmeforbruget fra 1,84 til 0,38 kWh pr. kylling (79 %), og endelig opnås 

med Skov A/S (type ikke angivet) en reduktion fra 1,3 til 0,53 kWh pr. kylling (59 %) (Clausen et al., 2013).  

Samlet opnås i de forskellige kilder således en reduktion på 59 til 84 %, og der anvendes her en effekt på 60 

% som angivet i teknologibeskrivelsen. Dette niveau virker opnåeligt i flere tilfælde, og en højere effekt er 

muligt i nogle tilfælde (Kai, 2022b).  

For en stald med 2.000 m2, som her er antagelsen, og 39.000 kyllinger giver de 60 % reduktion en besparelse 

på varmeregningen på 350.000 kr. (se tabel 4).  Dette er baseret på, at varmeforbruget reduceres fra 2,27 til 

0,9 kWh pr. kylling.  

Der er ikke lavet en sammenligning med tidligere analyser, da varmeveksler ikke indgår som teknologi i 

analysen fra 2011. 

Ammoniakemissionen er i udgangspunktet opgjort til 0,66 kg NH3-N pr. m2 for almindelig holddrift og 35 

dage, mens den er 0,78 kg NH3-N pr. m2 for de langsommere voksende kyllinger og 0,63 kg NH3-N pr. m2 for 

de økologiske kyllinger. Den økologiske produktion adskiller sig specielt ved, at der kun er ca. 7 kyllinger pr. 

m2 mod ca. 20 pr. m2 i den konventionelle produktion.  

Det vurderes i dag, at vedligeholdelse udgør ca. 15.000 kr. over 15 år svarende til 1.000 kr. pr. år. Der er 

mindre støv og mindre behov for rengøring, hvorfor der er et lavt timeforbrug koblet til vedligeholdelse. Der 

er antaget, at rengøring af varmeveksler udgør 1,5 time pr. hold.  

Som det fremgår af tabel 4, er de årlige omkostninger koblet til varmeveksleren omkring 46.000 kr., men der 

opnås en betydelig besparelse i varmeudgiften på 190.000-350.000 kr., hvorfor der samlet set er en 

økonomisk gevinst ved at investere i en varmeveksler. Samlet er gevinsten opgjort til mellem 138.000-

300.000 kr. årligt for en enhed, der passer til en stald på 2.000 m2. Det svarer til en gevinst på 100-180 kr. pr. 

100 kyllinger eller 390-810 kr. pr. kg NH3-N.    

I forhold til analyser for svin og køer er der ikke på samme måde tilgængelige oplysninger om de samlede 

produktionsomkostninger. Det vurderes, baseret på Brandenborg (2019), at de samlede produktions-

omkostninger udgør omkring 10,50 til 11,00 kr. pr. kylling (se bilag A). Den angivne gevinst på 1-2 kr. pr. 

kylling er således ca. 10 % i forhold til de samlede driftsomkostninger.  
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Tabel 4. Omkostninger ved varmeveksler ved almindelig og langsommere produktion af 
slagtekyllinger 

 Hurtigt 

voksende  

Langsommere 

voksende   

Økologisk 

produktion  

Antal slagtekyllinger produceret 308.446 284.179 75.168 

Antal produktionsdage 35 45 58 

Antal hold pr. år 8,7 7 5,22 

Antal kyllinger pr. hold 39.000 40.000 14.400 

Staldanlæg (m2) 2.000 2.000 2.000 

Antal kyllinger pr. m2 19,5 20 7,2 

Emission (kg NH3-N pr. m2) 0,66 0,78 0,63 

Reduktion i ammoniakemission (%) 28 28 28 

Reduktion i ammoniakemission (kg NH3-N 

pr. m2) 
0,1848 0,2184 0,1764 

Reduktion i ammoniakemission (kg NH3-N) 369,6 436,8 352,8 

Elforbrug (kWh pr. dyr) 0,02 0,02 0,07 

Elforbrug ventilation (kWh) 7.584 6.963 4.993 

Varmeforbrug i udgangspunktet (kWh pr. 

kylling) 
2,27 2,32 4,96 

Varmebehov efter varmeveksler (kWh pr. 

kylling) 0,9 0,9 2,0 

Varmereduktion (%)  60 60 60 

Økonomi:       

Investering i varmeveksler (kr.) 598.000 598.000 598.000 

Omkostninger pr. år (kr.):    

Varmeveksler  46.524 46.524 46.524 

Vedligeholdelse af varmeveksler 1.000 1.000 1.000 

Øget forbrug af el  6.325 5.807 4.164 

Rengøring varmeveksler  2.600 2.069 1.543 

Varmeudgift før  583.944 549.852 310.943 

Varmeudgift efter 233.578 219.941 124.377 

Reduceret varmeudgift  -350.366 -329.911 -186.566 

Gevinst ved lavere køb af gødning  2.813 3.324 2.685 

Gevinst ved varmeveksler i alt  299.329 279.904 137.562 

Omkostning pr. 100 kyllinger  -97 -98 -183 

Omkostningseffektivitet (kr. pr. kg NH3-N) -810 -641 -390 

Note: Det antages, at varmeveksleren holder 15 år og renten er 2 %. Elpris er er 0,834 kr. pr. kWh og timeløn 197 kr. 
Elforbrug og varmebehov følger driftssystembeskrivelsen (Kai, 2022b). I beregningen indgår 7 tomgangsdage.  
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4. Opsummering for fjerkræ  

For fjerkræ er der få teknologiske muligheder for at reducere ammoniakfordampningen, idet der efter den 

seneste revurdering kun er én teknologi, nemlig varmevekslere hos slagtekyllinger. Det er en teknologi, der i 

dag er meget udbredt, idet der er en økonomisk gevinst ved at anvende varmevekslere. Reduktionen i 

varmeforbruget er således højere end omkostningerne ved anlægget. Effekten på emissionen er opgjort til 

28 %. Gevinsten er opgjort til 100-180 kr. pr. 100 kyllinger eller 400-800 kr. pr. kg NH3-N. Det er således meget 

fordelagtigt at bruge varmeveksler. Gevinsten er ca. 10 % i forhold de samlede driftsomkostninger.     

I stalde med æglæggende høner vurderes det, at to gange ugentlig udmugning i dag er grundlaget for det 

emissionsniveau, der opnås i dag. Det er dog uklart, om to udmugninger er praksis for alle produktioner. Der 

kan derfor være behov for at sikre, at alle bedrifter har en fast praksis med to udmugninger om ugen. Der er 

ikke opgørelser af effekt på emissioner, der gør det muligt at estimere en effekt af fx tre udmugninger.  
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Bilag 1. Regnskabsresultater for bedrifter med slagtekyllinger  

 

Kilde: Brandenborg (2019). 
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