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Metoder för att minska ammoniakemission från 
nötkreatur- och grisstallar
• Minska gödselbemängd area i stallet

• Urindränering

• Frekvent utgödsling

• Öka mängden strömedel

• Strömedel som  adsorberar ammoniak eller ammonium

• Reducera lufthastighet och lufttemperatur över 
gödselbemängda ytor

• Sänka lufttemperatur och luftflödet i stallet

• Kyla gödseln

• pH reducerande medel

• Rena frånluften
ECE/EB.AIR/120, 2014; ECE/EB.AIR/149, 2021

Ammoniakemission från nötkreatur- och grisgödsel

Urin: 50-80% av kvävet
därav 65-90% i form av urinämne

Träck: Organiskt kväve, osmält protein

Ammoniakemission från gödselgång för nötkreatur efter 

applicering av urin (efter Elzing & Swierstra, 1993; 

Elzing & Monteny, 1997)
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Helt betonggolv i lösdriftsstallar
NH3-reduktion

Skrapning 12 ggr/dygn 0 % 
Skrapning 96 ggr/dygn 5 % 

3% lutning mot en sida, skrapning 12 ggr/dygn 21 % 
3% lutning, skrapning 96 ggr/dygn 26 % 

3% lutning mot mitten, skrapning 12 ggr/dygn 50 %

3% lutning mot mitten, 12 ggr/dygn, spolning 6 l/ko,dygn 65 % 

(Braam, m.fl., 1997a; Braam, m.fl., 1997b)

A. Golvytor med gödsel
Åtgärder

• Urindränering som fungerar

• Kontrollera gödselskraporna

• Öka utgödslingsfrekvensen

• Rengör övriga ytor med gödsel

• Skrapa spaltgolven

• Välj spaltgolv som ger rena ytor

Checklista för nötkreaturstallar
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B. Liggytor för djuren
Åtgärder

• Justera in liggbåsen

• Skrapa och ströa liggbåsen

• Rikligt med strö i djupströbäddar

• Använd torv som strömedel

• Biokol som tillsatsmedel ?
– Pilotstudie vid HS Sjuhärad

Checklista för nötkreaturstallar

C. Luftrörelser och temperatur i stallet

Åtgärder

• Stoppa luftläckage in i stallet via 
pumpbrunn och tvärkulvert

• Begränsa luftrörelser under 
spaltgolvet

• Täck tvärkulverten

• Reglera klimatet i stallet

Checklista för nötkreaturstallar

Gummiduk
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Nedsmutsade liggytor i slaktgrisboxar med 
delvis spaltgolv under sommarhalvåret

Duschning över spaltgolvet

- 45% lägre ammoniakemission

Ökad lufthastighet på liggytan

- 12 % lägre ammoniakemission

(Jeppsson m.fl., 2021)

Kylning av liggytan

- Gård & Djurhälsan

- RISE

Värmestressade grisar som ligger 
på spaltgolvet. Nedsmutsade 
liggytor.

Luftrörelser i slaktgrisstall

Luftrörelser i kulvert under spaltgolvet

Luftrörelser i en sektion av stallet
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A. Golvytor med gödsel samt gödselkulvertar

Åtgärder

• Begränsa mängden gödsel i 
kulvertar

• Rengör spaltgolv som är igensatta

• Kyl gödseln

• Rengör drivningsgångar och 
utlastningsrum

• Skrapa hårdgjorda utomhusytor

Checklista för grisstallar

B. Liggytor för djuren
Åtgärder

• Skrapa liggytor som är 
nedsmutsade med urin och träck

• Torka upp liggytan före insättning

• Undvik spill från vattennipplar

• Renovera liggytor som är slitna

• Rikligt med strö till djupströbäddar

• Använd torv som strömedel

Checklista för grisstallar



2021-05-24

7

C. Luftrörelser och temperatur i stallet

Åtgärder

• Stoppa luftläckage in i stallet via 
pumpbrunn och tvärkulvert

• Begränsa luftrörelser över 
gödselytorna

• Begränsa luftrörelser under 
spaltgolvet

• Kontrollera regleringen av 
tillskottsvärme

• Kyl grisarna under 
sommarperioden

• Rena frånluften

Checklista för grisstallar

Metoder för att minska ammoniakemission från 
fjäderfästallar

• Minska gödselbemängd area i stallet som avger ammoniak

• Frekvent utgödsling

• Snabbt torka ned gödseln

• Hålla ströbädden torr

• Sänka lufttemperatur och luftflödet

• Rena frånluften

ECE/EB.AIR/120, 2014; ECE/EB.AIR/149, 2021
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Utgödslingsfrekvens 2 ggr per 
vecka

3 ggr per 
vecka

Daglig 
utgödsling

NH3-reduktion, % 54 – 58 66 76

Utgödslingsfrekvens för gödselband 

Effekt av ökad utgödslingsfrekvens i jämförelse av utgödsling 1 ggr per 
vecka. Stall med inredda burar.

(Santonja m.fl., 2017)

Golvvärme i slaktkycklingstallar

Ammoniakemission

Omg A: 2,79 g/kyckling

Omg B: 2.05 g/kyckling

ca 0,02 kg/plats och år

(Nimmermark, 2017)
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A. Gödselytor i stallet

Åtgärder

• Frekvent utgödsling av 
gödselband

• Torkning av gödseln på 
gödselbanden

• Undvik lagring av gödsel i 
gödselbinge

Checklista för fjäderfästallar

B. Ströbädd
Åtgärder

• Torra golv vid etablering av 
ströbädd

• Använd torrt strömedel

• Håll ströbädden torr

• Cirkulationsfläktar

• Minimera läckage och spill från 
vattennipplar

Checklista för fjäderfästallar
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C. Lufttemperatur, luftfuktighet och luftrörelser 

Åtgärder

• Använd tillskottsvärme vid behov

• Kontrollera regleringen av 
tillskottsvärme

• Undvik kondens i stallet

• Kontrollera fördelningen av tilluft

• Täta luftläckage in i stallet

• Rena frånluften

Checklista för fjäderfästallar

Rena frånluften
• Biofilter,

ca 75% NH3-reduktion (Gustafsson m.fl., 2005)

• Kemisk skrubber (syra)
ca 95% NH3-reduktion (Melse & Ogink, 2005)

• Bio-skrubber
ca 70% NH3-reduktion (Melse & Ogink, 2005)

Exempel på partiell rening:

Rening av 20 % av maxventilationen 
ger ca 60% NH3-reduktion om
om effektiviteten på luftrenaren är 80 %.

Biofilter vid Brogården

Bio-Skrubber vid Södergård

(Santonja m.fl., 2017)
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