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FÖRORD 

Vid SLU i Skara finns en lång tradition och goda erfarenheter av ett nära samarbete med 
jordbruksnäringens organisationer och företag, vilket utgör en gynnsam grund för brett 
upplagda forsknings- och demonstrationsprojekt. Forskningen vid SLU i Skara har 
traditionellt sett inte varit inriktad på miljöfrågor och Skarainstitutionernas 
vetenskapliga personal besitter inte någon betydande kompetens på miljöområdet. Såväl 
på SLU som hos dess samarbetspartners inom mjölksektorn – i den jordbruksintensiva 
Skaratrakten och annorstädes – finns dock en stor kompetens och vilja att utveckla 
förutsättningarna för en uthållig svensk mjölkproduktion. 

Hösten 1998 fick några personer vid dåvarande ODAL i Lidköping en idé om ett 
miljöinriktat projekt, som var tänkt att omfatta hela näringskedjan i mjölkproduktionen 
på gårdsnivå. Efter kontakter med forskare vid Institutionen för husdjurens miljö och 
hälsa vid SLU i Skara och några andra tänkbara intressenter påbörjades arbetet med en 
projektansökan, i syfte att demonstrera åtgärder för att minska ammoniakavgången från 
mjölkproducerande gårdar. SLU’s försöksanläggning Brogården, med en bunden 
mjölkkobesättning, var i det skedet i behov av modernisering och bedömdes kunna 
tjänstgöra som en projektgård, där effekterna av en omfattande ombyggnad och andra 
åtgärder kunde demonstreras. Projektmedel söktes från EU’s finansiella instrument 
LIFE Environment och i september 1999 beviljade EU-kommissionen ansökan. Under 
ett konkret hot om nedläggning av gårdens drift och efter flera förhandlingsrundor 
mellan olika presumtiva projektdeltagare och finansiärer uppnåddes några veckor senare 
full finansiering. LIFE Ammoniak kunde därmed realiseras. 

LIFE är en förkortning för L’Instrument Financier pour l’Environment, med uppgift att 
stödja utvecklingen och genomförandet av EU-samfundets miljöpolitik (Europeiska 
Unionen, 2003). I LIFE Ammoniak uppgick EU-stödet till ca 50% av totalkostnaderna. 
Resterande medel tillhandahölls av Institutionen för husdjurens miljö och hälsa (SLU), 
Svenska Lantmännen, Arla Foods AB, JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik, 
Svensk Mjölk AB, Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi (SLU), 
Institutionen för jordbruksvetenskap Skara (SLU), DeLaval AB, Svenska Foder AB, 
Skara kommun och Stiftelsen Lantbruksforskning. Vi tackar alla dessa organisationer, 
företag och institutioner. 

 

Vi vill rikta ett särskilt tack till alla dem som deltagit med personligt engagemang för att 
utveckla och förverkliga projektidén: Monika Andersson, Lars-Göran Cederberg, Kjell 
Gustafsson, Margareta Helander, Erik Lindgren, Anna Lundgren, Knud Nissen och 
Eva-Lena Skalstad från Svenska Lantmännen ek för, Eskil Nilsson och Gun Olsson från 
Arla Foods AB, Gösta Andersson, Anders Fagerberg, Lennart Johansson, Anneli 
Markgren och Börje Månsson från DeLaval AB, Erik Forsberg, Lars Hermansson och 
Lars-Håkan Larsson från Svenska Foder AB, Margareta Emanuelsson och Anders H 
Gustafsson från Svensk Mjölk AB, Jan Bergström och Marianne Tersmeden från JTI – 
Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Sölve Johnsson, Börje Lindén och Karin 
Wallin från Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, SLU, Bo Algers, Willy 
Andersson, Jonas Dahl, Hans Gustafsson, Tomas Pettersson och Ulla Wass från 



 

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU, Ylva Blomberg från 
Hushållningssällskapet Skaraborg, Sara Bergström och Maria Henriksson från 
Hushållningssällskapet Halland, Martin Ferm och Lena Skärby från IVL Svenska 
Miljöinstitutet AB, Charlotte Backman från Götene kommun, Ulf Johansson och Ingrid 
Ragnarsdotter från Centrala förvaltningen, SLU, samt Pekka Hänninen och Henrik 
Westman från Trans-Mond Environment Oy, Finland. 

Föreliggande rapport utgör en samlad teknisk redogörelse för projektet LIFE 
Ammoniak. Det är vår förhoppning att resultaten skall komma svensk och europeisk 
mjölkproduktion tillgodo i strävan att uppnå ett långsiktigt bärkraftigt jordbruk, genom 
att nationella och internationella mål för ammoniakutsläpp kan uppnås till rimliga 
kostnader. Vi hoppas också att projektet skall tjäna som ett exempel på ett framgångsrikt 
samarbete mellan mjölksektorns olika aktörer och intressenter, framtida 
samverkansprojekt till gagn. 

 

Skara i december 2003 
Författarna 
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SAMMANFATTNING 

LIFE Ammoniak genomfördes 1999-2003 som ett samarbetsprojekt mellan 9 
organisationer, företag och akademiska institutioner inom jordbrukssektorn. Projektet 
finansierades med medel från projektdeltagarna, EU’s LIFE Environment, Stiftelsen 
Lantbruksforskning och Skara kommun. Metoder och tekniker för att minska avgången 
av ammoniak i mjölkproduktionen studerades och demonstrerades på Brogården i 
Skara, med 42 bundna mjölkkor och tillgång till 92 ha odlad mark. Information om 
ammoniakens miljöeffekter och olika projektaktiviteter spreds såväl inom som utanför 
landets gränser genom ett stort antal studiebesök på gården, föreläsningar, 
konferensrapporter, tidningsartiklar, reportage, rapporter, utställningar och en hemsida 
på Internet. 

Vid en ombyggnad av mjölkkostallet sommaren 2000 skedde övergång från traditionella 
långbås till kortbås med individuellt justerbar båsfront och gummispaltgolv. Den 
tidigare kletgödselhanteringen ersattes med flytgödselhantering. Efter ombyggnaden var 
gödselrännorna försedda med förbättrad dränering av urin genom en dräneringskanal 
med en rensande skruv, gödselrännorna kyldes med inkommande dricksvatten, 
urindräneringskanaler och tvärgående gödselkulvert ventilerades och frånluften från 
stallet renades med hjälp av ett biofilter utanför stallbyggnaden. Råproteinhalten i 
kornas foderstat sänktes med hänsyn tagen till rekommenderade nivåer av 
våmnedbrytbart och våmstabilt protein i kornas torrsubstansintag. Före ombyggnaden 
av stallet lagrades kletgödsel på en gödselplatta och urin i en separat urinbehållare. Efter 
ombyggnad lagrades all stallgödsel i en täckt flytgödselbehållare. Kletgödsel och urin 
spreds före ombyggnad separat, medan flytgödseln efter ombyggnad spreds genom 
bandspridning eller med nedmyllning. 

Utsläppen av ammoniak från stallet (exkl biofiltret) var 30% lägre efter ombyggnad 
jämfört med före ombyggnad. Med biofiltret inräknat var emissionen från stallet 
försumbar. Minskningen av ammoniakavgången från stallet kan helt och hållet hänföras 
till tekniska åtgärder i stallet. Ammoniakkoncentrationen i stalluften minskade från 8 till 
3 ppm. Under lagringen av stallgödsel minskade utsläppen av ammoniak med 95% och 
under spridningen med 40%. Totalt minskade ammoniakavgången på Brogården med 
48%, från 21,7 kg NH3-N/ko och år före ombyggnaden till 11,3 kg NH3-N/ko och år 
efter ombyggnaden. Om effekten av biofiltret inkluderas var förlusterna 7,3 kg NH3-
N/ko och år efter ombyggnaden, en minskning med 66%. Eftersom foderkonsumtionen 
ökade med knappt 2 kg ts steg mjölkavkastningen i samband med ombyggnaden med ca 
1,8 kg ECM/ko och dag, medan mjölksammansättningen och kväveeffektiviteten i 
mjölkproduktionen inte förändrades nämnvärt för lakterande kor. Däremot ökade 
kväveeffektiviteten hos helårskor med 2 procentenheter. De vidtagna åtgärderna 
medförde inte någon försämring av kornas hälsa, fruktsamhet, mjölkproduktion eller 
mjölkkvalitet. Kornas renhet och klövhälsa förbättrades i stället avsevärt och 
förekomsten av akut mastit minskade. 
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Brogårdens totala kvävebalans beräknades enligt Farmgate-metoden, vilket visade att 
det totala kväveöverskottet (förluster av ammoniak, lustgas, kvävgas och nitrat, samt 



 

viss kvävebindning i marken) minskade med 30% i samband med ombyggnaden, från 
106 till 74 kg N/ha. Förklaringen till detta är att andelen vårsäd var större efter 
ombyggnaden, de totala kvävegivorna minskade och mängden inköpt handelsgödsel 
minskade. Totalt ökade gårdens kväveutnyttjande från 48 till 56%, vilket i huvudsak 
berodde på förändringar av kvävetillförseln. De åtgärder som vidtogs vad gäller 
utfodring, inhysning och stallgödselhantering bidrog med drygt 20% av förbättringen av 
Brogårdens kvävebalans. De minskade ammoniakförlusterna om totalt ca 425 kg NH3-
N/år (exkl biofilter) utnyttjades därmed helt i gårdens växtodling genom minskade 
handelsgödselgivor. 

En analys av kostnaden för olika åtgärder i relation till deras effektivitet visade att den 
förbättrade gödselspridningen svarade för en betydande minskning av 
ammoniakavgången (-4,3 kg N/ko och år) och var i särklass den mest kostnadseffektiva 
åtgärden (1 kr/kg sparat N), medan gödsellagringen också var betydelsefull (-3,9 kg 
N/ko och år) men förhållandevis dyr (768 kr/kg sparat N). Även biofiltret stod för en 
stor del av de minskade kväveförlusterna (-4,0 kg N/ko och år) till en rimlig kostnad 
(229 kr/kg sparat N). Biofiltrets livslängd och behov av underhåll behöver dock studeras 
ytterligare. Kylningen av gödselrännorna var relativt kostnadseffektiv (110 kr/kg sparat 
N), men svarade för en jämförelsevis liten sänkning av kväveförlusterna (-1,4 kg N/ko 
och år). Givet ett värde av 8 kr/kg sparat kväve var det endast den förbättrade 
gödselspridningen som kunde betraktas som lönsam. Kostnadseffektiviteten hos de 
vidtagna åtgärderna kan under olika förhållanden och på olika gårdar antas skilja sig 
väsentligt från den beräknade på projektgården. De redovisade kostnaderna skall endast 
ses som typvärden. 

Baserat på projektresultaten ges råd till mjölkproducenter om att sänka råproteinhalten i 
foderstaten, analysera fodret, undvika en alltför hög temperatur i stall och gödsel, 
minska de gödseltäckta ytorna i stallet, bygga en tillräcklig lagringskapacitet för 
stallgödsel, täcka gödselbehållaren, välja lämplig spridningstidpunkt för stallgödsel och 
välja rätt spridningsteknik. 

De vidtagna åtgärderna i projektet hade även positiva bieffekter, utöver en minskad 
ammoniakavgång, vars ekonomiska betydelse dock inte var möjlig att uppskatta. 
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SUMMARY 

LIFE Ammonia was carried out 1999-2003, as a joint project between 9 Swedish 
organizations, companies and academic departments in the agricultural sector. It 
received financial support from the project participants, EU LIFE Environment, the 
Swedish Farmers’ Foundation for Agricultural Research, and the municipality of Skara. 
Methods and techniques to reduce the ammonia emission in milk production were 
studied and demonstrated at the university farm Brogården in Skara, southwest Sweden, 
with 42 tied dairy cows and 92  ha of arable land. Information about the environmental 
consequences of ammonia and different project activities was spread both nationally and 
internationally, through a large number of study visits to the project farm, lectures, 
conference reports, magazine articles, newspaper reports, technical reports, exhibitions, 
and a home page on the Internet. 

In connection with a rebuilding of the cowshed in the summer of 2000, a transition took 
place from traditional Swedish long tie-stalls (long-stalls) to modern tie-stalls (short-
stalls) with individually adjustable fronts and rubber-covered slatted flooring. The 
former manure-handling system for semi-solid manure was replaced by a slurry system. 
After rebuilding, the gutters were equipped with an improved drainage of urine through 
a drainage channel with a rotating auger, the gutters were cooled by incoming water, the 
urine-drainage channels and the manure culvert were ventilated, and all the exhaust air 
from the building was filtered in a biofilter, placed outside the cowshed. Dietary crude-
protein concentration was lowered for the cows, paying attention to recommended 
levels of rumenally degradable and undegradable proteins in dry-matter (DM) intake. 
Before rebuilding of the cowshed, all semi-solid manure was stored on a farm-yard 
manure pad, and all urine in a separate pit. After rebuilding, all slurry was stored in a 
covered manure container. Semi-solid manure and urine were spread separately before 
rebuilding, and slurry was spread by band spreading or shallow injection after 
rebuilding. 

 9 

The losses of ammonia from the cowshed (excluding the biofilter) were 30% lower 
before rebuilding than after rebuilding. Including the biofilter, the emission from the 
building was negligible. The reduction of ammonia emission from the cowshed can be 
assigned completely to the technical changes made in the building. The ammonia 
concentration in the air inside the cowshed dropped from 8 to 3 p.p.m. During manure 
storage, the ammonia losses were reduced by 95%, and during spreading by 40%. 
Totally, the ammonia losses from the farm were reduced by 48%, from 21.7 to 11.3 kg 
NH3-N/cow and year. If the effect of the biofilter was included, the losses were 7.3 kg 
NH3-N/cow and year, a reduction by 66%. Because feed consumption increased with 
almost 2 kg DM/cow, the milk yield increased by approx. 1.8 kg energy-corrected 
milk/cow and day in connection with rebuilding, whereas the milk composition and 
nitrogen efficiency in milk production remained almost unchanged for lactating cows. 
However, when the dry period was included, the nitrogen efficiency increased by 2 
percentage units. The applied technical changes did not have any important negative 
effects with respect to the cows’ health, reproductive performance, milk production, or 



 

milk quality. Instead, the cows’ cleanness and hoof health were improved, and the 
incidence of acute mastitis dropped. 

The overall nitrogen balance of Brogården was calculated according to the Farmgate 
method, which showed that the total nitrogen surplus (losses of NH3, N2O, N2 and NO3, 
and, to some extent, nitrogen fixation in the soil) was reduced by 30% in connection 
with rebuilding, from 106 to 74 kg N/ha. The explanation for this drop was a higher 
percentage of spring-sown small grains, a lower application rate of nitrogen and less 
commercial fertilizers used after rebuilding. In total, the utilization of nitrogen at the 
project farm increased from 48 to 56%, which could be assigned mainly to the nitrogen 
input. The measures taken regarding feeding, cattle housing and manure handling 
accounted for 20% of the improvement of the farm nitrogen balance. Thus, the 
reduction of total ammonia losses by approx. 425 kg NH3-N/year (excluding the 
biofilter) was utilized completely for crop production, by reduced amounts of 
commercial fertilizers. 

An analysis of the costs for different changes in relation to their effectiveness showed 
that the improved manure spreading technique accounted for a considerable reduction of 
the ammonia emission (-4.3 kg N/cow and year) and was in a class of its own regarding 
its cost efficiency (1 Swedish crown [SEK]/kg N retained). The manure storage was 
also important (-3.9 kg N/cow and year) but comparatively costly (768 SEK/kg N 
retained). Also the biofilter accounted for a large part of the reduced ammonia losses  
(-4.0 kg N/cow and year) to a reasonable cost (229 SEK/kg N retained). However, the 
life length and maintenance requirements of the biofilter need to be studied further. The 
cooling of the gutters was relatively cost efficient (110 SEK/kg N retained), but 
accounted for only a small reduction of the ammonia emission (-1.4 kg N/cow and 
year). Given a value of 8 SEK/kg of nitrogen retained (based on the market price of 
commercial nitrogen fertilizers), the improved manure-spreading technique was the only 
profitable measure. Under different conditions and on different farms, the cost 
efficiency of the applied technical changes are likely to differ considerably from the 
values calculated on the project farm. The presented costs should only be regarded as a 
typical case. 

Based on the project results, pieces of practical advice are given to dairy farmers 
regarding a decreased crude-protein content in the feed ration, analyses of the feed, 
avoiding a too high temperature in the cowshed air and in the manure, decreased 
manure-covered areas in the cowshed, a sufficiently large manure container, a cover on 
the manure container, an optimal timing for manure spreading, and a correct manure-
spreading technique. 

The measures taken in the project had several positive side effects, apart from a 
decreased ammonia emission; however, their economic impact was not possible to 
estimate. 
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INLEDNING 

Nedfall av ammoniak (NH3) sker huvudsakligen i vattenlöst form som regn, men även i 
form av partiklar eller gas. Det orsakar skador på miljön genom övergödning och 
försurning av mark och vatten. Övergödningen kan i sin tur orsaka förändringar i 
artsammansättningen på känsliga marker, såsom ängar och hedar. Den försurande 
effekten på mark och vatten uppstår då vattenlöst ammoniak (ammoniumjoner, NH4

+) 
omvandlas till nitrat av mikroorganismer i marken, s k nitrifikation. När nitratet inte tas 
upp av växter, utan läcker ut till yt- eller grundvatten, förstärks försurningseffekten. 

Ammoniaknedfallet i Sverige 1998 uppskattades till ca 63.000 ton (Svenska 
Naturskyddsföreningen, 2003). Ungefär 41% av nedfallet kommer från svenska källor. 
Resten transporteras hit med vindar från t ex Danmark, Tyskland och Polen. Av de 
svenska ammoniakutsläppen sprids samtidigt ca 23.000 ton utanför landets gränser, bl a 
till Finland, Ryssland och Norge, även om mycket hamnar i havet. Eftersom ett land 
endast delvis kan påverka ammoniaknedfallet inom dess gränser är problemet 
internationellt. Två internationella konventioner syftar bland annat till att minska 
nedfallet av ammoniak: Convention on Long-range Transboundary Air Pollution 
(CLRTAP) från 1979 (UNECE, 2003) och EU’s s k takdirektiv från 1999 (Europeiska 
gemenskaperna, 2001). Nedfallet av ammoniak berörs i de svenska miljömålen Ingen 
övergödning och Bara naturlig försurning (Proposition 2000/01:130, 2001). 
Miljömålen innebär bl a att de svenska utsläppen av ammoniak år 2010 skall ha minskat 
med minst 15% jämfört med 1995 års nivå (till 52.000 ton). Etappmålet skall omprövas 
2005. Genom lagstiftning har åtgärder för att minska ammoniakavgången vid lagring 
och spridning av stallgödsel införts stegvis i Sverige sedan 1995 (Jordbruksverket, 
1997). 

Enligt CLRTAP och takdirektivet är utsläppstaket för Sverige 57.000 ton ammoniak/år, 
varav jordbruket får stå för 47.900 ton/år. Sammanlagt beräknas 53.800 ton ammoniak 
ha nått ut i luften från svenska källor under 2001 (Statistiska centralbyrån, 2003). 
Jämfört med 1995 var detta en nedgång med ca 12%, till största delen orsakad av att 
antalet nötkreatur och svin minskade och därmed även mängden djurträck. Övergång 
från fast- till flytgödsel och förbättringar i lantbrukarnas gödselhantering, främst vid 
lagring av stallgödsel, bidrog också till nedgången. Huvuddelen av ammoniakutsläppen, 
38.300 ton (71%), härrörde från lagring och spridning av stallgödsel, varav 
nötkreatursgödseln svarade för 24.800 ton (46% av de totala utsläppen). Träck och urin 
från nötkreatur på bete bidrog under 2001 med ca 4.300 ton (8% av de totala utsläppen) 
(Statistiska centralbyrån, 2003). För att minska ammoniakutsläppen från lantbruket 
startades 2001 ett med statliga medel finansierat utbildnings- och rådgivningsprojekt, 
Greppa Näringen (2003), i södra Sverige. 
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I vissa europeiska länder har man gått betydligt längre än i Sverige vad gäller 
bestämmelser för att reducera ammoniakavgången från jordbruket. Nederländerna är ett 
av de mest djurtäta områdena i världen, med 4,1 milj nötkreatur, varav 1,5 milj 
mjölkkor, på en yta som motsvarar 9% av Sveriges och ett nationellt utsläppstak för 
ammoniak på 128.000 ton/år (att nås senast 2010). För att nå utsläppsmålen har 



 

Nederländerna successivt höjt kraven på stallbyggnadslösningar som reducerar 
ammoniakavgången, alla gödselbehållare i måste vara försedda med täckning och all 
spridning på vall måste ske med myllningsteknik (Ministry of Agriculture, Nature 
Management and Fisheries, 2001). Alla holländska lantbrukare måste även sedan 1998 
deklarera växtnäringsflödet på sin gård i ett s k Mineral Accounting System (MINAS) 
och den lantbrukare som redovisar ett alltför stort överskott av kväve eller fosfor 
avkrävs en straffavgift (Ondersteijn et al, 2003). Dessutom ska användningen av 
stallgödsel som inte kan spridas på den egna gården sedan 2002 regleras av avtal enligt 
ett s k Manure Transfer Agreement System (MTAS) (Ondersteijn et al, 2003). I 
Danmark finns liknande system, som innebär att för att få köpa handelsgödsel utan 
kväveavgift måste en Gødningsregnskab presenteras och den sammanlagda 
förbrukningen av gödsel på gården får inte innebära ett överskridande av den kvävekvot 
som beräknats för den aktuella verksamheten (Plantedirektoratet, 2003). 

År 1946 påbörjades verksamheten vid dåvarande Försöksavdelningen vid 
Veterinärinrättningen i Skara med uppdrag av Kungl Maj:t att ”bedriva vetenskaplig 
forskning med utnyttjande av inrättningens försöksjordbruk och djurbesättning”, 
syftande på Brogården. Till att börja med var forskningen huvudsakligen inriktad på 
nötkreaturens bristsjukdomar. 1973 byggdes dåvarande ladugård på Brogården om och 
kom att hysa 42 kor i långbås samt ungdjur upp till ca ett års ålder. Gödseln hanterades 
som fastgödsel. Från 1970-talet låg tonvikten i forskningen på produktionsstörningar 
och ämnesomsättningssjukdomar. Under 1990-talet ägnades allt större uppmärksamhet 
åt klövsjukdomar och olika stallsystems inverkan på mjölkkornas hälsa och produktion. 
År 1999 bestod besättningen av 42 SRB-kor med en medelavkastning av ca 10.100 kg 
ECM, samt kalvar upp till ca 12 mån ålder. Gården hade 84 ha odlingsbar areal och 68 
ha skog, samt 8 ha arrenderad åker i utkanten av Skara. 

Avgången av ammoniak i djurstallar påverkas av flera faktorer, varav de viktigaste är 
djurens antal och storlek, gödselns pH-värde, temperatur, vattenhalt och kol/kväve-kvot, 
storleken på de ytor där gödseln exponeras för luft, tiden som gödseln lagras inomhus, 
samt använd ventilationsteknik. Ventilationstekniken påverkar luftläckaget in i stallet 
via utgödslingsvägarna, luftrörelser runt gödseltäckta ytor, det totala ventilationsflödet, 
samt lufttemperatur och luftfuktighet. Ammoniakavgången ökar med storleken på de 
gödseltäckta ytorna. En bra stallplanering kan därför bidra till minskad 
ammoniakavgång. Stallsystem för bundna kor har generellt sett mindre gödseltäckta 
ytor än lösdriftssystem. Ammoniakavgången är också mycket större i stallsystem med 
permanenta ströbäddar (djupströ) än om utgödsling sker mer ofta. Swensson & 
Gustafsson (2002) visade att avgången av ammoniak var större från lösdriftsstallar med 
flytgödselhantering än från stallar med bundna kor och fastgödsel. 

Luftläckage via utgödslingskanalerna är mycket vanligt i djurstallar med 
undertrycksventilation. Varje öppning i byggnadsskalet fungerar som ett luftintag. 
Utförandet och placeringen av luftintagen kan också påverka luftrörelserna över 
gödselytor och därmed ammoniakavgången, varför det är viktigt att intagen utformas 
och placeras rätt. Avgången av ammoniak ökar med ett ökande ventilationsflöde. Ett 
högt pH-värde i gödseln ökar också ammoniakavgången. 
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Det maximala ventilationsflödet i stallar för mjölkkor (exkl ungdjur) behöver vara minst 
345 m3/ko och tim (Svensk Standard, 1992). De stora luftvolymer som behöver 
ventileras ut från mjölkkostallar begränsar möjligheterna att fånga upp ammoniaken i 



 

den evakuerade luften. Teknik som används i andra sammanhang och som innebär att 
ammoniaken löses i vatten (s k skrubberteknik) eller kondenseras har således visat sig 
vara alltför kostsam i mjölkkostallar. 

Bristande stallhygien – som sammanhänger med hög ammoniakavgång – försämrar 
djurens välfärd genom ökad risk för klåda, smärta, sår, infektioner och nedsatt 
värmeisolerande förmåga. Både klövskador och mastit förorsakas i hög grad av 
otillfredsställande hygieniska förhållanden (Oz et al, 1985; Klastrup et al, 1987; 
Bergsten och Pettersson, 1992; Rodríguez Lainz et al, 1996; Barkema et al, 1999). Ett 
dränerande gummitäckt spaltgolv i bakre delen av bås för bundna mjölkkor har visat sig 
kunna förbättra djurens renhet och minska förekomsten av klövskador (Hultgren & 
Bergsten, 2001). Ammoniak har en förlamande effekt på cilierna i de övre luftvägarna, 
vilket försämrar uttransporten av slem och partiklar (Kilburn, 1967) och höga 
ammoniakkoncentrationer anses öka risken för respirationssjukdomar (Marschang och 
Crainiceanu, 1971; Heinrichs et al, 1994). Enligt Jordbruksverkets föreskrifter om 
djurhållning inom lantbruket mm (SJVFS 2003:6) får husdjur inte annat än tillfälligtvis 
utsättas för en högre stalluftkoncentration av ammoniak än 10 ppm. 

Mjölkkor som producerar 30-50 kg mjölk/dygn har normalt ca 30% kväveutnyttjande  
(d v s utnyttjar ca 30% av foderkvävet till att bilda mjölkkväve), medan kor med lägre 
mjölkavkastning och sinkor har ett lägre kväveutnyttjande (Gustafsson, 2000; Nilsson, 
2003). Tillgången på information om kväveutnyttjandet i svenska besättningar är tyvärr 
begränsad, men resultat från danska studier indikerar att endast 21-24% av tillfört kväve 
i fodret återfinns i mjölk eller köttprodukter räknat på besättningsnivå (Kristensen, 
1995). Möjligheten att reducera kvävekoncentrationen i träcken genom förändringar i 
foderstaten är begränsad på grund av den normalt höga smältbarheten av protein i kons 
digestionssystem (93-97%). Mer av foderproteinet utsöndras i urin än i träck och 
kväveinnehållet i urinen är starkt beroende av utfodringen (Castillo et al, 2000).  
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Flera utfodringsförsök visar att sänkt råproteinhalt i foderstaten resulterar i ett förbättrat 
kväveutnyttjande och därmed minskad ammoniakavgång från träck och urin (Smits et 
al, 1995; Frank et al, 2002; Monteils et al, 2002). Baserat på resultat från litteraturen och 
egna beräkningar visade Gustafsson (2000) att kväveutnyttjandet hos mjölkkor, uttryckt 
som kväve i mjölk i relation till tillförd mängd kväve från fodret, kan ökas 1,5-2,0 
procentenheter för varje enhets minskning av råproteinhalten i fodret. På årsbasis, inkl 
sinperioden men exkl tillväxt, är ett kväveutnyttjande av 28-30% fullt realistiskt. En 
råproteinhalt på 17% av ts-intaget (torrsubstansintaget) i början av laktationen är ett 
realistiskt mål för att öka kväveutnyttjandet med bibehållen mjölkavkastning. Ett stort 
antal försök visar nämligen att våmstabilt råprotein bör utgöra 6-7% av totala ts-intaget i 
början av laktationen (Kalscheur et al, 1999; McCormick et al, 1999; Wu & Satter, 
2000). Senare i laktationen är fodrets innehåll av våmstabilt råprotein av mindre 
betydelse och kan vara så lågt som 2-4% av ts-intaget. Andelen våmnedbrytbart 
råprotein skall täcka behovet för den mikrobiella tillväxten i våmmen och skall under 
hela laktationen vara 10-11,5% av ts-intaget. En summering av det våmstabila och 
våmnedbrytbara råproteinet resulterar i en råproteinhalt på ca 17% i tidig laktation och 
ca 13% i sen laktation. Kor som utfodras med proteinrikt ensilage (15-20% av ts) mitt 
eller sent i laktationen får lätt ett överskott av protein. Råproteinhalten i foderstaten kan 
med fördel sänkas genom att kombinera vallfodret med ett annat grovfoder såsom 
helsädesensilage, betmassa eller majsensilage. 



 

Nuvarande officiella svenska rekommendationer anger inte proteinbehovet uttryckt som 
mängd råprotein utan som mängd aminosyror absorberade i tunntarmen (AAT). 
Rekommendationen är 7,6 g AAT/MJ omsättbar energi (Spörndly, 1999). I praktiken 
används oftast högre värden, särskilt för höglakterande kor. Rekommendationer från 
Svenska Lantmännen varierar från 13% råprotein av ts vid 10 kg mjölk/ko och dygn till 
19% av ts för kor som producerar 50 kg mjölk/dygn eller mer. Motsvarande avkastning 
vid råproteinhalter under 17% är enligt National Research Council (NRC) 3,3-3,5 
kg/dygn högre (NRC, 2001). Däremot är den förväntade mjölkavkastningen enligt 
Svenska Lantmännen högre än den som anges av NRC (2001) vid råproteinhalter över 
17% av ts (Gustafsson, 2001). Det bör dock påpekas att NRC inte grundar sin beräkning 
av förväntad avkastning på råprotein, utan metaboliserbart protein (MP), vilket 
motsvarar vårt AAT-värde. Råprotein samt våmnedbrytbart och ej våmnedbrytbart 
protein utgör dock en viktig beräkningsgrund för MP. Rekommenderat innehåll av 
våmnedbrytbart protein är 10-11,5% av fodrets ts oberoende av avkastningsnivå och den 
rekommenderade råproteinhalten i totalfoderstaten (Lindgren, 1998). 

En överutfodring av proteiner kan vara dyrbar för lantbrukaren. Överskott på proteiner 
resulterar i en energikostnad när kväve omvandlas till urea och utsöndras via urinen. 
Dessutom kan överutfodring resultera i dräktighetsproblem och i en mycket lös 
avföring, vilket förorsakar hygien- och klövhälsoproblem samt andra djurhälsoproblem. 
Det finns uppenbarligen en potential för att förbättra kväveutnyttjandet i de flesta 
besättningar och att minska ammoniakförlusterna från dessa. Förbättringsåtgärderna 
måste dock baseras på en säker värdering av fodret och definition av djurens 
proteinbehov, samt bra utfodringsrutiner (Jonker et al, 2002). 

Ammoniakavgång är en naturlig process i stallgödsel. Det är inte praktiskt möjligt att 
förhindra den helt, men med lämpliga åtgärder kan den begränsas. Effektiva 
ammoniakbegränsande åtgärder vid lagring och spridning av stallgödsel kan märkbart 
påverka de totala utsläppen. Effektiva åtgärder i utfodring och stallmiljö förutsätter 
därför en genomtänkt hanteringskedja även utanför stallet. Det finns ofta betydligt bättre 
förutsättningar att mäta, styra och utnyttja växtnäringen i flytgödsel än vad det gör vid 
fastgödselhantering. Dessutom kräver flytgödsel endast en hanteringskedja vid lagring 
och spridning, jämfört med fastgödselhanteringens två (fastgödsel respektive urin). 

Under lagringen påverkas ammoniakavgången från stallgödsel av ett flertal faktorer 
(Svensson, 1991). Generellt är ammoniakavgången från flytgödsellager lägre än från 
fastgödsellager. Det finns dessutom ett antal metoder för att ytterligare minska 
förlusterna från lager med flytande gödsel. Ammoniakavgången ökar bl a med högre 
temperatur i luft och gödsel, högre pH i gödseln och ökade luftrörelser i anslutning till 
gödsellagret. Genom att exempelvis förse urin- och flytgödselbehållare med någon sorts 
täckning som effektivt minskar luftrörelserna över gödselytan kan ammoniakavgången 
sänkas. Karlsson (1996) visade att förlusterna på det sättet kunde sänkas med som mest 
cirka 90%. 
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Vid spridning av stallgödsel kan förlusterna variera inom vida gränser; man talar om att 
ammoniakavgången kan uppgå till 10-100% av ammoniumkvävet i gödseln (Karlsson & 
Rodhe, 2002). Variationen är stor för såväl fast som för flytande gödsel. Malgeryd 
(1996) angav att det är många olika faktorer som påverkar ammoniakavgången vid 
spridningen. Bland dessa återfinns meteorologiska faktorer såsom lufttemperatur och 
vindförhållanden, gödselns egenskaper, spridningsteknik, givans storlek samt markens 



 

beskaffenhet. Myllning eller snabb nedbrukning efter ytspridning kan sänka 
ammoniakavgången med mer än 90%. Att mylla gödsel direkt i samband med spridning 
är idag möjligt endast med flytande gödsel. 

Svensk mjölkproduktion baseras på utfodring med gräs/klöverensilage och 
inomhushållning under större delen av året. I juni 2003 beräknades den svenska 
mjölkkostammen bestå av 403.000 mjölkkor, men djurantalet minskar med 3%/år 
(Jordbruksverket, 2003). Huvuddelen av mjölkkorna (drygt 70%) hålls bundna, medan 
resterande är lösgående, även om andelen lösgående ökar. Finland, Norge, Danmark, de 
baltiska staterna och vissa delar av Ryssland har en mjölkproduktion som liknar den 
svenska vad gäller djurtäthet, utfodring och inhysning. Det kan därför antas att samma 
tekniker för att begränsa ammoniakavgången i mjölkproduktionen till viss del är 
tillämpbara i alla dessa länder. 

Studier liknande dem som gjordes på Brogården i LIFE Ammoniak har sedan 1992 
genomförts på den holländska försöksanläggningen De Marke (Aarts, 2000). 
Huvudsyftet är att demonstrera mjölkproduktion som svarar mot mycket högt ställda 
miljökrav vad gäller kväve, fosfor och främmande substanser (t ex bekämpningsmedel). 
Projektet är mer inriktat på forskning om långsiktiga mineralflöden på gårdsnivå än 
LIFE Ammoniak. Teoretiska beräkningar av kvävebalans på typiska sydsvenska 
mjölkgårdar med 50 kor, 50 ha åker och olika foderstater visade att utnyttjandegraden 
på gårdsnivå varierade mellan 27 och 30% och kväveöverskottet mellan 135 och 145 
kg/ha vid 8.600 kg mjölk/ha (Swensson, 2002a). Efter studier på 283 sydsvenska 
mjölkgårdar konstaterade Swensson (2002b) att varken kväveöverskottet/ha eller 
utnyttjandegraden påverkades av hur stallgödseln hanterades. 
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SYFTE 

Projektet LIFE Ammoniak syftade till att kombinera känd teknik för att demonstrera och 
utvärdera möjligheterna att minska ammoniakavgång från mjölkkostallar genom att: 

• anpassa foderstaten för att minimera kvävehalten i gödseln, 
• tillämpa bäst kända stallteknik med avseende på inredning, ventilation, 

gödselhantering och skötselrutiner, 
• använda flytgödselhantering med lagring i täckt behållare och utnyttjande av 

bäst kända teknik för spridning. 

Målet var att genom att optimera alla delar av hanteringskedjan foder-ko-gödsel-fält 
åstadkomma en halvering av ammoniakavgången, jämfört med den tidigare driften, samt 
att förbättra kväveutnyttjandet på gården. Avsikten var att uppnå detta utan några 
negativa effekter på djurhälsa, omgivningshygien, mjölkproduktion eller mjölkkvalitet. 

Ytterligare ett syfte var att öka kunskapen hos svenska och europeiska lantbrukare, 
rådgivare, myndigheter och lantbruksstudenter om ammoniakens negativa miljöeffekter 
och åtgärder på gårdsnivå för att minska ammoniakavgången i mjölkproduktionen. 
Målet var att sprida information genom seminarier, studiebesök, konferensrapporter, 
artiklar i lantbrukspressen, tryckta broshyrer, faktablad och rapporter, en hemsida på 
Internet, samt projektdeltagarnas egna kontaktnät. 
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GENOMFÖRANDE 

ALLMÄNT 

Projektet påbörjades i oktober 1999 och avslutades i september 2003. Det genomfördes 
vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa (HMH) vid SLU i Skara, där också 
projektledaren var anställd. Förutom HMH deltog i projektet Svenska Lantmännen, Arla 
Foods AB, JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI), Svensk Mjölk AB, 
Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi vid SLU (JBT), Institutionen för 
jordbruksvetenskap Skara vid SLU (JVSK), DeLaval AB och Svenska Foder AB. Alla 
deltagande organisationer, företag och institutioner var representerade i en 
Ledningsgrupp som sammanträdde två gånger/år. Ledningsgruppen hade att ta 
ställning i principiellt viktiga och övergripande frågor om bl a organisation och 
ekonomi. Det löpande ledningsarbetet utfördes av en mindre Styrgrupp, utsedd av 
ledningsgruppen. All administration genomfördes inom SLU. Universitetets 
redovisningssystem kompletterades med en speciellt projektanpassad kontoplan och en 
periodiserad budget, som följdes upp varje kvartal. 

Huvuddelen av analysen och utvärderingsarbetet genomfördes i fyra arbetsgrupper med 
representation från olika projektdeltagare: Utfodringsgruppen (JVSK, Svensk Mjölk 
AB, Svenska Lantmännen och Svenska Foder AB), Stallmiljögruppen (HMH, JBT och 
JTI), Gödselhanterings- och näringflödesgruppen (JTI, JVSK och Svenska 
Lantmännen), samt Informationsgruppen (HMH, Svensk Mjölk AB/Arla Foods AB, 
DeLaval AB och externa konsulter från Hushållningssällskapet i Halland). 
Projektledaren ingick i samtliga arbetsgrupper. 

Projektet bestod av ett antal delprojekt och varje arbetsgrupp hade ansvar för ett eller 
flera delprojekt. En stor del av analysen och utvärderingen gjordes av respektive 
projektdeltagande organisation etc, för att sedan diskuteras på arbetsmöten med 
respektive arbetsgrupp. Ett större samordningsmöte hölls i december 2001, då resultaten 
från stallperioden före (1999-2000) respektive efter ombyggnad (2000-01), 
presenterades av de olika arbetsgrupperna. 
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Projektet genomfördes i enlighet med EU’s regler för LIFE. Vid projektstarten 
lämnades en Inception Report och när 40% av de EU-godkända kostnaderna upparbetats 
levererades en Interim Report. Den senare utgjorde grund för utbetalning av ytterligare 
40% av EU-godkända medel. Vid projektets slut sammanställdes en Final Report, samt 
en populärt skriven Layman Report. För fortlöpande revision av projektet anlitades 
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB. Av EU-kommissionen anlitade s k tekniska 
konsulter besökte projektet var 6-8:e mån. 



 

SLU’s försöksanläggning Brogården i Skara utnyttjades som projektgård. I samband 
med en omfattande ombyggnad av ladugården vidtogs åtgärder vad gäller kornas 
inhysning och utfodring, samt gödselhanteringen. Registreringar av ammoniakavgången 
i olika led, liksom av djurens hälsa och välfärd, genomfördes före och efter de gjorda 
förändringarna. Den första stallperioden sträckte sig från november 1999 till maj 2000 
och användes som referensperiod. Ladugården byggdes om under sommaren 2000 och 
kunde på nytt tas i bruk i september samma år. Mätningarna fortsatte sedan under 
stallperioderna 2000-01 och 2001-02. 

 

INHYSNING, DJUR OCH DJURSKÖTSEL 

Båsutformning 

Före ombyggnaden var korna inhysta i en traditionell ladugård med två rader av långbås 
och en mittplacerad utfodringsgång med individuella krubbor (Figur 1). Ladugården 
hade uppförts 1918 och renoverats senast 1973, då båsinredningen byttes ut. 
Båsplatserna var 2.200 mm långa och bredden varierade mellan 1.110 och 1.230 mm. I 
den ena båsraden var de bakersta 74 cm av båspallen ersatt av ett gödseldränerande s k 
gummispaltgolv med 9 stavelement (Fritz Foderstyrning AB, Nässjö). Bås med 
gummispalt hade EVA-mattor (etyl-vinyl-acetat; Komfort, DeLaval AB, Södertälje) på 
den hela delen av båspallen. Båsen utan gummispalt var försedda med konventionella 
gummimattor (Gummimattan Marianne Larson AB, Göteborg). 

 
Figur 1. Långbåsets utformning före ombyggnad av stallet på Brogården. 

Figure 1. Stall design before rebuilding of the cowshed at Brogården. 
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Vid ombyggnaden nedmonterades all gammal inredning i stallet. Delar av den 
takbärande konstruktionen flyttades med hänsyn till den nya utformningen och 
placeringen av de nya båsen. Det gamla golvet inkl gödselrännor bilades bort och nytt 
golv gjöts. Stor vikt lades vid jordning och spänningsutjämnande system för att undvika 
rostangrepp på den nya inredningen. Ny kortbåsinredning, vattenkoppar, 
utgödlingssystem, mjölkningssystem och mjölkräls monterades. 

De nya båsplatserna var 1.810 mm långa och 1.200 mm breda. Kortbåsinredningen var 
av typen ställbara bogstöd (Focus, DeLaval AB, Södertälje) (Figur 2). Samtliga 
båsplatser försågs med gödseldränerande gummispaltgolv (Fritz Foderstyrning AB, 
Nässjö) i den bakre delen (310 mm, 4 stavar). Den hela delen av båsen utrustades med 
gummimattor (Durasoft, DeLaval AB, Södertälje). Varje bås försågs med en 
vattenkopp, placerad över båspallen för att undvika spill i fodret. Båsavskiljare 
monterades mellan varje båsplats (varannan kort, varannan lång och demonterbar). 
Foderbordet utrustades med sluttande botten och fällbara avskiljare mellan varje ko 
(Figur 3) för att möjliggöra individuell utfodring och samtidigt underlätta rengöringen. 

 
Figur 2. Kortbåsets utformning efter ombyggnad av stallet på Brogården. 

Figure 2. Stall design after rebuilding of the cowshed at Brogården. 
 

Gödselrännor och urinseparering 
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Före ombyggnaden hanterades gödseln som fastgödsel. Stallet var då utrustat med 60 
cm breda öppna gödselrännor och under gummispaltgolvet i den ena båsraden dessutom 
en 740 mm bred gödselränna. Gödseln i rännorna skrapades till en tvärkulvert mitt i 
stallet. Kanaler för urindränering var nedgjutna i mitten av gödselrännorna. Urin i dessa 
dräneringskanaler leddes till tvärkulverten. Gödsel och urin i tvärkulverten trycktes till 
en fastgödselplatta. 



 

 
Figur 3. Foderbordets utformning efter ombyggnad av stallet på Brogården. 

Figure 3. Design of the manger after rebuilding of the cowshed at Brogården. 
 
Efter ombyggnaden separerades gödsel och urin effektivt inne i stallet, för att sedan 
blandas i en pumpbrunn och hanteras som flytgödsel. Av praktiska skäl valdes öppna 
gödselrännor, utan gallertäckning (Figur 4 och 5). Dessa var 800 mm breda, varav 310 
mm var täckta av gummispalt. Rännorna var endast 230 mm djupa, eftersom 
markförhållandena inte medgav djupare kanaler. Rännans botten lutade 3% bakåt mot 
en urindränering som var placerad i bakkanten av rännan. Dräneringsplattorna på 
urinkanalen hade något större hål än vad som var brukligt (10 mm) och i kanalen låg en 
flexispiral (urinskruv) som roterade långsamt under ungefär halva dygnet, vilket 
resulterade i en förhållandevis torr gödselränna. Den urin som dränerades ned i kanalen 
leddes via ett separat rörsystem direkt till pumpbrunnen, vilket minskade exponeringen 
av urin. För att förhindra att gödselgaser trängde upp i stallet från urindräneringskanalen 
evakuerades en mindre luftmängd med hjälp av en axialfläkt placerad i fläkthuset. 
Diskvatten från mjölkrummet användes för att spola en del av gödselrännan. 

Allt inkommande dricksvatten till korna leddes genom PVC-slangar (ytterdiameter 32 
mm) som gjutits in ca 50 mm under gödselrännans botten. Avsikten var att kyla rännans 
botten och gödseln och på så sätt minska ammoniakavgången. Samtidigt steg 
dricksvattnets temperatur, vilket möjligen var positivt för kornas välbefinnande och 
produktion. 

 
Figur 4. Utformning av gödselrännor efter ombyggnad av stallet på Brogården. 
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Figure 4. Design of gutters after rebuilding of the cowshed at Brogården. 



 

 
 

 
Figur 5. Utformning av gödselrännor efter ombyggnad av stallet på Brogården. 

Figure 5. Design of gutters after rebuilding of the cowshed at Brogården. 
 

Ventilation 

Stallet var innan ombyggnaden mekaniskt ventilerat genom F-ventilation (undertryck) 
med en axialfläkt placerad i innertaket. Fläktens flöde reglerades från en termostat i 5 
olika steg. Fläktens maximala flöde uppmättes till 11.471 m3/tim. Detta motsvarade 273 
m3/ko och tim eller endast 69% av rekommenderad ventilationskapacitet (Svensk 
Standard, 1992) för mjölkkor inklusive kalvar. Detta innebar att den mekaniska 
ventilationen inte klarade av att hålla ned lufttemperaturen under varma vår- och 
höstdagar varför dörrar och fönster fick öppnas. Friskluft tillfördes stallet med tre 
tilluftsaggregat, placerade i taknivå. Det konstaterades att uteluft tillfördes stallet genom 
den utgående tvärkulverten samt genom urindräneringskanalerna på grund av bristfällig 
avstängning mot uteluften. Den luft som kom in denna väg hade höga ammoniakhalter. I 
urindräningskanalerna uppmättes vid ett tillfälle en så hög ammoniakhalt som 700 ppm. 

Under de 2 sista månaderna av stallperioden före ombyggnad var en gödselgasfläkt 
ansluten till utgödslingssystemet i utgående tvärkulvert utanför stallet. 
Ventilationsflödet hos denna fläkt var 2.100 m3/tim vilket motsvarade 16% av 
maximiventilationsflödet. Efter det att gödselgasfläkten installerats minskade stalluftens 
ammoniakkoncentration till i medeltal 4,2 ppm utan att stallets ammoniakemission 
ökade. Ammoniakkoncentrationen i flödet från gödselgasfläkten var i medeltal 13,9 
ppm, vilket motsvarade en emission av 12,6 g/ko och dygn. Ca 50% av stallets 
ammoniakemission skedde därför via gödselgasfläkten. 
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Stallets ventilationsflöden efter ombyggnad dimensionerades för en maximiventilation 
av 19.200 m3/tim och en minimiventilation av 6.400 m3/tim, motsvarande 457 
respektive 152 m3/ko och tim. Regleringen av stalltemperatur och ventilationsflöde 



 

gjordes med hjälp av en temperaturgivare placerad mitt i stallet och kopplad till en 
reglercentral (Primavent 3000, DeLaval AB, Södertälje). 

Samtliga frånluftsfläktar (DeLaval AB, Södertälje) placerades i ett fläkthus på norra 
långsidan av stallet. Placeringen av alla fläktarna tillsammans i ett fläkthus gav 
möjlighet till bullerdämpning och underlättade den elektriska ledningsdragningen. 
Fläktarnas frånluft trycktes in i en luftkanal som ledde till ett biofilter. Stallets och 
ventilationssystemets utformning visas i Figur 6. 

 

Figur 6. Stallets och ventilationssystemets utformning efter ombyggnad av stallet på 
Brogården. 

Figure 6. Design of the cowshed and ventilation system after rebuilding of the cowshed 
at Brogården. 

 
Utformningen av fläktsystemet efter ombyggnad redovisas i Tabell 1. Två av fläktarna 
(nr 1-2) var anslutna till urindräneringskanalen och utgående tvärkulvert och justerades 
manuellt till ett så lågt flöde att det precis förhindrade att luft trängde upp ur dessa 
kanaler till stalluften. Flödena hos dessa fläktar var 100 respektive 1.000 m3/tim. 
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Friskluft tillfördes stallet med en 25 m lång tilluftskanal (Duovent, DeLaval AB, 
Södertälje) (Figur 7). Kanalen var dimensionerad för ett ventilationsflöde av 19.500 
m3/tim. Vintertid kunde 4.500 m3/tim tillföras genom en luftgenomsläpplig skiva som 
möjliggjorde låga lufthastigheter i stallet. Resterande ventilationsbehov tillfördes 
horisontellt i taknivå med automatiskt reglerbara spaltdon (Figur 7). Tilluftskanalen 
matades med luft utifrån med en luftkanal som var placerad på höskullen. Reglering av 
frånluftsfläktar (nr 3-6, Tabell 1) och tilluftsdon skedde samordnat från reglercentralen. 



 

Tabell 1. Utformning av fläktsystem (DeLaval AB, Södertälje) efter ombyggnad av 
stallet på Brogården. 

Table 1. Ventilation system (DeLaval AB, Södertälje, Sweden) after rebuilding of the 
cowshed at Brogården. 

Fläkt Flöde 
(m3/tim) 

Totalt flöde 
(m3/tim) 

Anmärkning 

1 
 
 

2 
 
 
 

3, 4 

5, 6 

100 
 
 

1.000 
 
 
 

10.000 

10.000 

100 
 
 

1.100 
 
 
 

11.200 

21.200 

Varvtalsreglerad radialfläkt, som anslöts till 
gödselrännornas urindräneringskanaler för att förhindra
att gödselgaser trängde upp i stallet den vägen. 

Varvtalsreglerad radialfläkt, som evakuerade frånluft i 
utgående tvärkulvert för att dels förhindra luftläckage 
utifrån, dels begränsa gasuppgång från tvärkulverten 
till stallet. 

Varvtalsreglerade axialfläktar, vilka arbetade parallellt. 

Enhastighets axialfläktar, vilka arbetade parallellt, 
styrdes med till- och frånslag och var utrustade med 
självstängande spjäll. 

 

 
Figur 7. Tilluftskanal och reglerbara spaltdon för tilluft efter ombyggnad av stallet på 

Brogården. 

Figure 7. Duct and adjustable air inlets after rebuilding of the cowshed at Brogården. 
 
Vattenburen tillskottsvärme med en maximal effekt av ca 15 kW kunde tillföras med 
hjälp av värmerör på väggarna utmed stallets långsidor. 
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All frånluft filtrerades i ett s k biofilter, ursprungligen utvecklat för att minska problem 
med dålig lukt från biogasanläggningar. Ungefär som i en planbottentork trycktes luften 
från fläkthuset via en centralt placerad kanal upp genom en 0,5 m tjock och 140 m2 stor 
bädd av träflis, preparerad med en ammoniakbindande bakteriekultur (Figur 8). 
Motståndet i biofiltret gav upphov till ett tryckfall av 90-100 Pa. Bädden hölls fuktig 
med hjälp av ett klockstyrt bevattningssystem och utlakningsvattnet återfördes till 



 

gödselbehållaren. Materialet i biofiltret bröts successivt ned och det är oklart hur länge 
bädden skulle ha kunnat bibehålla sin funktion utan att restaureras. 

 
Figur 8. Biofiltret efter ombyggnad av stallet på Brogården. 

Figure 8. Biofilter after rebuilding of the cowshed at Brogården. 
 
Uteklimatet, stallklimatet och emissionen av ammoniak via stallets frånluft registrerades 
genom mätningar varje minut och medelvärdesbildning var 10:e minut. 

Ammoniakkoncentrationen i frånluften mättes kontinuerligt med hjälp av en infraröd 
spektrofotometer (Miran 203, Foxboro Analytical, Invensys, Foxboro, Massachusetts, 
USA) som var kopplad till ett mätdatorsystem. Kalibrering av instrumentets signal vid 
ammoniakfri luft utfördes varje vecka med nollgasfilter. Mätområdet var 0-50 ppm. 
Enligt tillverkaren var onoggrannheten mindre än ±5% av fullt skalutslag. Den löpande 
registreringen i mätdatorn kompletterades med mätningar en gång i veckan med 
reagensrör (Kitagawa, Sabre, Scott International Ltd., Lancashire, Storbritannien) för 
ammoniak och koldioxid. 

Stallets ventilationsflöde mättes med hjälp av medföljande fläktar, s k impellrar 
(Fancom BV, Panningen, Nederländerna), som monterats i en mätkammare efter stallets 
frånluftsfläktar. Utsignalen från impellrarna kalibrerades före och efter mätningarna i en 
mätkanal där ventilationsflödet bestämdes i ett gitter (9 punkter) med hjälp av en 
varmtrådsanemometer (TSA Inc., Alnor Products, Shoreview, Minnesota, USA). 
Förutom ammoniakkoncentration och ventilationsflöde mättes lufttemperatur, relativ 
luftfuktighet och koldioxidkoncentration i frånluft och uteluft. Temperaturer bestämdes 
med termoelement av typ T (koppar-konstantan) och relativ luftfuktighet med 
elektroniska fuktgivare (Rotronic MP 100, Rotronic AG, Bassersdorf, Schweiz). 

Dricksvattnets temperatur registrerades kontinuerligt i inlopp och utlopp från 
kylslangarna i gödselrännorna. 
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Bestämning av ammoniakhalter i frånluften från biofiltret utfördes genom 
stickprovsmätningar med reagensrör (Kitagawa, Sabre, Scott International Ltd., 



 

Lancashire, Storbritannien), placerade i luftflödet genom en kyvett som monterats i ytan 
på filtermaterialet. 

För att uppskatta hur olika enskilda faktorer och åtgärder påverkade 
ammoniakemissionen och stallklimatet genomfördes specialstudier efter ombyggnaden. 
De faktorer som undersöktes härvid var stalltemperatur och ventilationsflöde, kylning 
av gödseln, samt rening av frånluften med ett biofilter. Stalltemperaturen varierades 
genom att ändra inställningen av börvärdet för temperaturen på ventilationssystemets 
reglercentral. Ventilationsflödet påverkas indirekt av uteluftens temperatur, genom 
stallets värmebalans. Inverkan av ventilationsflödet undersöktes därför vid olika 
utetemperaturer. Inverkan av gödselkylning på ammoniakavgången undersöktes genom 
att periodvis stänga av vattenflödet genom slangarna i botten av gödselrännorna. 

Djur och skötsel 

Brogården hade en renrasig SRB-besättning med egen rekrytering. Produktionsdata från 
kontrollåren 1998-2002 sammanfattas i Tabell 2. Produktionsnedgången 2000 beror 
huvudsakligen på en sjunkande avkastning från maj månad och kan till största delen 
tillskrivas den omställning som djuren utsattes för i samband med ombyggnaden av 
ladugården. 

Tabell 2. Medelkoantal, antal kalvningar, rekryteringsprocent, utgångsprocent och 
officiell mjölkavkastning i projektbesättningen på Brogården kontrollåren 1998-2002. 

Table 2. Average number of cows, number of calvings, replacement rate (percentage of 
calvings in heifers among all calvings), culling rate (percentage of cows culled or sold 
live), and yearly milk yield (based on monthly test-days) in the project herd at 
Brogården 1998-2002 (yearly values from Sep. to Aug.). 

 1998 1999 2000 2001 2002 

Medelkoantal 
Antal kalvningar 
Rekryteringsprocent, % 
Utgångsprocent, % 
Mjölkavkastning, kg ECM/ko 

38,1 
49 
71 
58 

10.423 

40,6 
49 
44 
39 

10.313 

35,6 
39 
37 
50 

9.424 

38,8 
40 
46 
39 

9.789 

40,2 
53 
47 
35 

10.061 

 
Besättningen sköttes av en heltidsanställd djurskötare, avlöst av en annan anställd eller 
avbytare utifrån enligt ett rullande schema. Inseminationer av vuxna hondjur utfördes av 
djurskötaren och kalvningar var huvudsakligen samlade till perioden juli-december. 
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I samband med ombyggnaden på Brogården hölls korna inhysta på Uddetorps 
Naturbruksgymnasium i Skara från 15 maj till 21 september 2000, varefter de stallades 
in i den ombyggda ladugården. På Uddetorpsskolan hölls de tillsammans med skolans 
kor i ett lösdriftssystem med liggbås, spaltgångar, transponderstyrd kraftfoderutfodring 
och betesgång dagtid. Ett femtontal kor bedömdes ha mycket stora svårigheter att 
anpassa sig till förhållandena på Uddetorpsskolan, vilket bl a visade sig genom låg 
kraftfoderkonsumtion. 



 

Före ombyggnad hölls kalvar i ensambox till ca 2 mån ålder och därefter i spaltbox till 
ca 1 års ålder i samma byggnad. Uppfödningen av äldre kvigor var kontrakterad till en 
annan gård, varifrån kvigorna återköptes kort före kalvning. Efter ombyggnaden hölls 
kalvar i ensambox till ca 2-3 mån ålder och kunde vid behov placeras två och två i de 
relativt stora boxarna. Vid 2-3 mån ålder såldes kvigkalvarna till en kontrakterad 
uppfödare, för att köpas tillbaka som högdräktiga kvigor kort före kalvning. I motsats 
till före ombyggnaden innehöll således stallet inga ungdjur över 3 mån ålder. 
Stallpersonalens sammansättning och arbetsrutinerna skilde sig annars inte väsentligt 
från stallperioden närmast före ombyggnaden. 

I början av stallperioden 1998-99 omgrupperades korna för att uppnå så stor likhet som 
möjligt mellan båsraderna med avseende på laktationsnummer, laktationsstadium och 
mjölkavkastning. Korna flyttades inte mellan båsraderna under återstoden av denna 
stallperiod. Under stallperioderna 1999-02 flyttades korna av praktiska skäl i viss 
utsträckning mellan båsraderna. 

Före ombyggnad ströades bås utan gummispalt 2 ggr dagligen med 0,7 kg 
kutterspån/bås och dygn. Bås med gummispalt ströades med ca 3 kg hackad halm/bås 
och dygn. Båsgolvet skrapades manuellt när djurskötaren ansåg det nödvändigt för att 
hålla båsen rena, dock minst 2 ggr dagligen. Gummispalten rensades regelbundet med 
gödselskrapa eller borste. 

Före ombyggnad (stallperioden 1998-99) registrerades kornas renhet varannan vecka av 
en anställd vid HMH före arbetsdagens början i stallet. Nio olika kroppsdelar bedömdes 
visuellt: vänster och höger bakfot, skena och has, vänster och höger skank, lår och 
kruppa, vänster och höger sida av juvret, samt baksidan av juvret. Graden av 
nedsmutsning med gödsel eller urin graderades från 0 (ingen nedsmutsning) till 3 (mer 
än hälften av kroppsområdet täckt). Dessa värden summerades därefter inom tre större 
kroppsområden: bakfot-skena-has, skank-lår-kruppa och hela juvret. Vid varje 
registreringstillfälle beräknades för varje kroppsområde medianen för alla kor i stallet. 
Efter ombyggnad observerades kornas renhet vid fyra tillfällen från januari till april 
2001, med samma metodik som under stallperioden närmast före ombyggnaden. 

Alla kor klipptes med elektrisk klippmaskin i november varje år. Senare under 
stallperioden klipptes nytillkomna djur. Före ombyggnad ryktades korna 2 ggr dagligen, 
efter utfodring och mjölkning på morgonen samt före utfodring och mjölkning på 
eftermiddagen, varvid nedsmutsade kroppsdelar (ffa kruppa, lår, skank, has och juver) 
rengjordes manuellt med en metallskrapa. Efter ombyggnad bedömdes ingen 
rutinmässig rykt behövas. 

Klövverkning utfördes rutinmässigt 2-3 ggr/stallperiod av en professionell klövvårdare. 
I samband med verkning registrerades klövskador hos samtliga klövar av personal från 
HMH. Sex dagar före klövverkningen i början av perioden 2000-01 flyttades korna till 
det nyligen ombyggda stallet. Eftersom de flesta klövskadorna avläkte under 
betesperioden kan klövhälsan vid detta verkningstillfälle också betraktas som 
referensdata. 
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Akuta sjukdomar hos korna rapporterades och behandlades av djurskötaren, veterinärer 
vid HMH eller Jordbruksverkets distriktsveterinärer i Skara. Uppgifterna inhämtades 
från gårdsjournaler, samtal med djurskötaren och provmjölkningsredovisningar. Baserat 



 

på månadsvisa provmjölkningsresultat beräknades genomsnittliga mjölkcelltal före och 
efter ombyggnad (kontrollåren 1999-2000 respektive 2001-02). Förekommande 
klövskador hos korna registrerades i samtliga klövar i samband med den rutinmässiga 
verkningen, enligt en tidigare väl prövad metodik (Manske et al, 2002). Hudskador hos 
korna registrerades upprepat i samband med bedömningarna av renhet. Uppgifter om 
kornas fruktsamhet inhämtades från kokontrollen. 

 

UTFODRING 

Korna utfodrades med gräs/klöverensilage, hö, spannmål (70% havre och 30% vete) och 
proteinkoncentrat under stallperioden närmast före ombyggnaden. Inför första 
stallperioden efter ombyggnad ändrades spannmålsblandningen till 40% vete, 40% korn 
och 20% havre och betfor började utfodras till högmjölkare. Denna foderstat användes 
även under andra stallperioden efter ombyggnad. Proteinkoncentratet utgjordes av Unik 
(Svenska Lantmännen, Stockholm) och Unik-kvaliteten valdes med hänsyn till 
grovfodrets kvalitet. Grönmassan behandlades med Promyr (Perstorp AB, Perstorp) och 
lades in i två tornsilos om 600 resp 800 m3, en för varje skörd. 

All skörd av vall och spannmål vägdes och prover skickades till AnalyCen AB i 
Lidköping för analys av näringsinnehåll. Under stallperioden togs dessutom prover av 
samtliga fodermedel varje dygn, för analys av näringsinnehåll vid samma laboratorium. 
Samlingsprover (ett per skifte och skörd för ensilage, ett per parti för kraftfoder) 
analyserades för ts, aska, råprotein, omsättbar energi, neutral detergentfiber (NDF) och 
mineraler. Dessutom analyserades spannmålsproverna med avseende på halten av 
stärkelse och råfett och ensilaget med avseende på halten av socker, ammoniumkväve, 
etanol och organiska syror, samt pH. Prover på tankmjölk togs 3-4 ggr/mån för analys 
av mjölkens sammansättning, cellhalt, bakterieantal, fryspunkt, fettindex och innehåll av 
vassleprotein. 

Både grovfoder och kraftfoder utfodrades med datastyrda fodervagnar utrustade för 
viktutfodring, EnsiMaster respektive FeedMaster (DeLaval AB, Södertälje), den 
sistnämnda utrustad med Alpro-dator. Alla foderrester vägdes och noterades i 
restfoderlistor. Verklig foderkonsumtion beräknades för varje ko. Provmjölkning 
genomfördes en gång i månaden enligt gängse rutin i kokontrollen. Hullbedömningar 
gjordes vid varje provmjölkning under de två stallperioderna närmast efter 
ombyggnaden. 
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Justering av foderstater utfördes individuellt varje månad i IndividRAM (Svensk Mjölk, 
2003a) med ledning av senaste månadens provmjölkningsresultat och månadsvisa 
hullbedömningar. Vid foderstatsplaneringen togs också hänsyn till foderkvalitet (Tabell 
3) och träckens konsistens. Under stallperioden närmast före ombyggnaden (oktober 
1999 till april 2000) registrerades endast befintliga foderstater men inför efterföljande 
två stallperioder (oktober-april 2000-01 och 2001-02) sänktes råproteinhalten i 
foderstaten med i genomsnitt 8-10 g råprotein/kg ts och proteinkvaliteten, i form av 
AAT och proteinbalans i våmmen (PBV) samt effektivt råprotein (våmnedbrytbart 



 

råprotein) och våmstabilt råprotein, beaktades (se avsnittet om utfodring under ”Resultat 
och diskussion”, Tabell 13). Foderstatens råproteinhalt hölls konstant under de två 
stallperioderna efter ombyggnad för att studera uthålligheten i produktionen. 

Tabell 3. Ensilagens1 näringsinnehåll och hygieniska kvalitet före (1999-2000) och efter 
ombyggnad (2000-01 och 2001-02) av stallet på Brogården. 

Table 3. Nutritional content and hygienic quality of silages before (1999-2000) and 
after rebuilding (2000-01 and 2001-02) of the cowshed at Brogården. 

 Före Efter, 2000-01 Efter, 2001-02 

 Första 
skörd 

Andra 
skörd 

Första 
skörd 

Andra 
skörd 

Första 
skörd 

Andra 
skörd 

Torrsubstans, % 
Råprotein, g/kg ts 
AAT2, g/kg ts 
PBV3, g/kg ts 
Eff. Rp4, g/kg ts 
Vstb. Rp5, g/kg ts 
Energi6, MJ/kg ts 
NDF7, g/kg ts 
EFD8, % av NDF 
Socker, g/kg ts 
pH 
NH4-N, % av total-N 
ADF-N9, % av total-N 
Mjölksyra, % av ts 
Ättiksyra, % av ts 
Propionsyra, % av ts 
Smörsyra, % av ts 
Etanol, % av ts 

29 
133 
68 
16 

106 
27 
9,7 
585 
46 
65 
4,3 

16,9 
3,9 

1,40 
0,23 

<0,10 
<0,02 

- 

26 
155 
73 
28 

124 
31 

11,6 
516 
59 
65 
4,5 

18,1 
3,5 

1,40 
0,23 

<0,10 
<0,02 

- 

35 
117 
71 
-5 
94 
23 

10,7 
522 
52 
89 
4,0 

15,3 
4,8 
4,3 

0,83 
0,37 

<0,03 
- 

28 
154 
66 
39 

123 
31 
9,2 
531 
42 
16 
4,0 

22,9 
7,1 

8,60 
1,50 
0,61 

<0,04 
- 

30 
173 
71 
50 

138 
35 

11,0 
515 
54 
6 

3,8 
14,4 
2,5 

7,20 
1,80 
0,33 

<0,07 
0,43 

32 
189 
70 
68 

151 
38 

10,4 
480 
50 
42 
3,9 

16,0 
4,5 

7,31 
1,16 
0,38 

<0,06 
0,16 

1 Promyr (Perstorp AB, Perstorp) användes som tillsatsmedel till vallensilage. 
2 AAT=aminosyror absorberade i tunntarmen. 
3 PBV=proteinbalans i våmmen. 
4 Eff. Rp=effektivt råprotein, mängd våmnedbrytbart råprotein. 
5 Vstb. Rp=våmstabilt råprotein. 
6 Omsättbar energi. 
7 NDF=neutral detergent fibre, neutraldetergentfiber. 
8 EFD=effective fibre degradation, andelen våmnedbrytbar NDF. 
9 ADF-N=acid-detergent-fibre nitrogen, fiberbundet kväve som ej kan utnyttjas av djuren. 
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STALLGÖDSELHANTERING 

Lagring 

Före ombyggnad hanterades all stallgödsel i två separata fraktioner utanför stallet, en 
fast och en flytande. Träck, foder- och strömedelsrester samt en del urin gödslades ut till 
en gödselplatta (längd 16,5 m, bredd 13,0 m, yta 215 m2) försedd med stödmurar. 
Avskild urin från stall och lagringsplatta, spillvatten från stall och uppsamlad nederbörd 
leddes via mellanbrunnar under gödselplattan till en separat urinbehållare. 
Urinbehållaren (diameter 11,8 m, djup 3,0 m, volym 330 m3) var sedan tidigare försedd 
med ett lager (ca 100 mm) flytande lättklinkerkulor för att bl a begränsa 
ammoniakavgången från urinen, enligt förordningen om miljöhänsyn i jordbruket. 

Efter ombyggnad leddes träck, urin, spillvatten, strö och visst foderspill till en 
gemensam pumpbrunn, som placerades nedgrävd strax utanför stallet. Pumpbrunnen 
hade en bruttovolym på 30 m3. Där mellanlagrades gödseln i 3-4 dygn innan den 
blandades om före vidare pumptransport till lagringsbehållaren för flytgödsel, som 
placerades där den gamla urinbehållaren legat. Flytgödselbehållaren (Larv Cementvaror 
AB, Grästorp) (diameter 22 m, djup 3,6 m, volym 1.300 m3) var uppförd i 
betongelement, nedgrävd i marken och försedd med ett kupoltak (import från 
Nederländerna, Kurt Paulsson i Söderto AB, Löberöd) (Figur 9). I behållarens mitt var 
en pelare placerad där kupoltakets centrum var fäst. Insvetsade spännband i den 
vävarmerade plastduken användes för att spänna takduken från pelaren och ut till 
behållarens överkant. Duken måste vara så hårt spänd att regn kunde rinna av från 
dukens yta och snö inte kunde ligga kvar och tynga ned duken. Lagringskapaciteten i 
detta system utökades till att klara knappt 1 års gödselproduktion, så att lämplig 
spridningstidpunkt kunde väljas med större flexibilitet än tidigare. 

 
Figur 9. Kupoltak på flytgödselbehållaren, efter ombyggnad av stallet på Brogården. 

Figure 9. Roof construction on the slurry storage container, after rebuilding of the 
cowshed at Brogården. 
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Mätning av ammoniakavgång utfördes före ombyggnad genom att under perioden 
november 1999 till maj 2000 göra direkta mätningar på respektive gödsellager (4 resp 5 
mätperioder om vardera 6-10 dygn). Ammoniakavgången efter ombyggnad mättes 
under perioden januari 2001 till februari 2002 med direkta mätningar på gödsellagret (6 
mätperioder om vardera 9-30 dygn). 

Ammoniakavgången från gödsellagren mättes med en metod som är avsedd att användas 
under fältmässiga förhållanden. Syftet var att mäta avgångens storlek under de faktiska 
förhållanden som rådde vid lagringsutrymmena under projektet. Vid lagring av såväl 
fastgödsel och urin som flytgödsel planerades att mäta ammoniakavgången under ett 
antal mätperioder utspridda över året, med 1-2 mån mellanrum. För ändamålet användes 
en massbalansmetod med passiva fluxprovtagare (Schjørring et al, 1992; Karlsson, 
1996). Principen bygger på att mätmaster placeras runt lagret som skall studeras. 
Masternas höjd anpassas till lagrets storlek och varierar vanligtvis mellan 4 och 8 m för 
fullskalelager. På varje mast monteras provtagare på fyra olika höjder och på varje höjd 
placeras dubbla provtagare. Provtagarna har en bestämd öppningsstorlek som gör att de 
binder en proportionell mängd ammoniak under den valda mätperioden. Provtagarna har 
en begränsad kapacitet och mätperiodens längd väljs därför med hänsyn till hur kraftig 
ammoniakavgången beräknas bli enligt tidigare erfarenheter. Normala exponeringstider 
vid den aktuella typen av gödsellager är 5-10 dygns kontinuerlig exponering. 

Den passiva fluxprovtagaren mäter såväl bakgrundsflödet av ammoniak i gårdens 
omgivning som flödet i det avgränsade område där gödsellagret är placerat. Med hjälp 
av denna information kan tillskottet av ammoniak till atmosfären från själva 
gödsellagret beräknas. Eftersom projekttiden före ombyggnad var begränsad och inte 
kunde anses vara representativ för ett helt års lagring, gjordes en förenklad uppskattning 
av avgången under övrig tid av året, med hänsyn till uppmätt avgång under 
mätperioderna samt tillförsel och bortförsel av gödsel i lagren under övrig tid. 

Före ombyggnad togs prover från såväl pumpbrunnen för urin som från 
gödselkulvertens mynning för analys av urinens och fastgödselns torrsubstanshalt, 
växtnäringsinnehåll (totalkväve, ammoniumkväve, fosfor och kalium) samt pH före 
lagrings- och spridningsförluster. Gödselproduktionen beräknades genom att väga den 
fullastade fastgödselspridaren och räkna antalet lass som åtgick för att tömma 
gödselplattan, som fyllts under en given tidsperiod. Fastgödseln var av en typ som 
bedömdes medge endast begränsad nedbrytning av organiskt material. 
Urinproduktionen inkl spillvatten från stallet beräknades genom att i ett första steg mäta 
upp volymförändringen i urinbrunnen över tiden. Därefter korrigerades denna siffra för 
uppmätt nederbörd och beräknad avdunstning med avseende på täckningen med 
lättklinkerkulor. 
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Efter ombyggnad togs prover från pumpbrunnen för analys av flytgödselns 
växtnäringsinnehåll före lagrings- och spridningsförluster. Gödseln blandades om med 
pumpen före provtagning för att säkerställa representativa prover. Prover togs ut med 1 
mån mellanrum under perioderna november 2000 till maj 2001 och november 2001 till 
maj 2002. Medelvärden beräknades för 5 analyserade provomgångar under varje 
stallperiod (1 provomgång i varje stallperiod bedömdes som ej representativ och 
uteslöts). Gödselproduktionen från stallet beräknades genom uppmätning av 



 

volymförändringar över tiden i flytgödselbehållare och pumpbrunn under 2,5 mån under 
första stallperioden efter ombyggnad. 

Spridning 

Före ombyggnad spreds gödseln från lagringsplattan med en konventionell 
fastgödselspridare (JF ST70H, JF-Fabriken J Freudendahl A/S, Sønderborg, Danmark) 
utrustad med ett spridningsaggregat försett med fyra stående spridarvalsar (Figur 10). 
Spridningsbredden uppmättes till 7,5 meter. Som väntat var dock gödselgivan betydligt 
lägre vid sidorna av spridaren jämfört med rakt bakom och den fick därför köras med 
överlappning mellan kördragen. Arbetsbredden för denna spridare uppgick därför bara 
till 3,8 meter. En spridartankvagn med en 12 meter bred släpslangsramp lejdes in från en 
närliggande gård för bandspridning av urin. Bandspridning innebär att urinen leds ned 
och läggs i strängar (band) på marken med cirka 30 cm mellanrum. 

 
Figur 10. Fastgödselspridning på hösten, före ombyggnad av stallet på Brogården. 

Figure 10. Manure spreading in autumn, before rebuilding of the cowshed at Brogården. 
 
Den ordinarie spridningsstrategin för gården (Tabell 4) avsågs att följas så långt som 
möjligt. När det gäller att beskriva den totala ammoniakavgången vid spridning på en 
gård, är det optimalt att kartlägga flödena vid samtliga spridningstillfällen under ett år, 
eftersom avgången även påverkas av väderleken och marken man sprider på. Eftersom 
studieperioden före ombyggnad var begränsad till ett halvt år, kunde dock inte alla 
ordinarie spridningstillfällen kartläggas med direkta mätningar. 
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Av Tabell 5 framgår vid vilka spridningstillfällen som mätningar av ammoniakavgång i 
fält gjordes före ombyggnad. Spridning av fastgödsel till vall på våren genomfördes 
endast som en kompletterande studie; det spridningstillfället användes normalt inte på 
Brogården. 



 

Tabell 4. Ordinarie spridningsstrategi för stallgödsel före ombyggnad av stallet på 
Brogården. 

Table 4. Regular spreading strategy for manure before rebuilding of the cowshed at 
Brogården. 

Gödselslag Tidpunkt Underlag 
 

Efterföljande 
nedbrukning 

Fördelning av 
årets 

produktion 

Fastgödsel 
Fastgödsel 
Fastgödsel 
Urin 
Urin 

Tidig vår 
Sensommar 

Sen höst 
Vår 

Sommar 

Svart jord 
Vall 

Stråsädesstubb 
Vall 
Vall 

Harvning (vårbruk)
Plöjning (höstbruk)

Plöjning 
Nej 
Nej 

50% 
25% 
25% 
50% 
50% 

 
Tabell 5. Studerade spridningstillfällen före ombyggnad av stallet på Brogården. 

Table 5. Studied spreading occasions before rebuilding of the cowshed at Brogården. 

Gödselslag Tidpunkt Underlag Efterföljande nedbrukning 

Fastgödsel 
Fastgödsel 
Fastgödsel 
Urin 

Tidig vår 
Vår 

Sen höst 
Vår 

Svart jord 
Vall 

Stråsädesstubb 
Vall 

Harvning (vårbruk) 
Nej 

Plöjning 
Nej 
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Efter ombyggnad till ett lagringssystem för flytgödsel kunde all gödsel i princip börja 
spridas med en enda typ av spridare, i detta fall tankvagn med möjlighet att koppla till 
olika spridaraggregat. Spridaren lejdes in från en maskinstation. Eftersom det vanligen 
råder en balans mellan näringsämnena i stallgödsel och vallgrödans näringsbehov finns 
det anledning att tillföra stallgödsel till vallarna på en mjölkkogård. För att minimera 
risken med kvalitetsstörningar i grovfodret har man dock i många fall varit restriktiv 
med denna gödslingsstrategi. Om rester av stallgödsel följer med grönmassan in i 
samband med skörd kan störningar uppstå vid ensileringsprocessen, som i sin tur kan 
leda till dåligt foder. För att tillgodose båda ståndpunkterna lades en del av flytgödseln 
på vall med myllningsteknik, sent på hösten (Tabell 6). I detta fall användes den 
ytmyllningsteknik som hittills gett säkrast resultat, även på tyngre jordar, när det gäller 
att få ned gödseln i marken utan att smutsa ned grödan, d v s myllningsaggregat med 
dubbla skivbillar (Samson Agro A/S, Bjerringbro, Danmark) (Figur 11). Tidpunkten 
medgav också en lång mellanliggande period före nästa skörd. Nackdelen med 
höstspridning är dock att grödan är i slutet av växtperioden och därmed har begränsade 
möjligheter till direkt växtnäringsupptag. En sen spridningstidpunkt med låga 
temperaturer som begränsar nitratbildning i kombination med bra körförhållanden, helst 
lätt tjäle, var de förutsättningar som eftersträvades. 



 

Tabell 6. Studerade spridningstillfällen efter ombyggnad av stallet på Brogården. 

Table 6. Studied spreading occasions after rebuilding of the cowshed at Brogården. 

Gödselslag Tidpunkt Underlag 
 

Spridnings- 
teknik 

Fördelning av 
årets produktion 

Flytgödsel 
Flytgödsel 

Vår-försommar 
Sen höst 

Växande stråsäd
Vall 

Bandspridning1

Ytmyllning2 
60% 
40% 

1 12 m bred släpslangsramp, c/c 400 mm. 
2 6 m brett myllningsaggregat, c/c 250 mm, myllningsdjup i medeltal 40 mm. 
 

 
Figur 11. Ytmyllning av flytgödsel på vall (höstspridning) efter ombyggnad av stallet på 

Brogården. 

Figure 11. Shallow injection of slurry on ley (spreading in autumn) after rebuilding of 
the cowshed at Brogården. 

 
Dessutom valdes att använda en i dagsläget väl beprövad spridningsteknik, 
bandspridning, för spridning på våren i växande stråsädesgröda, en ombyggd Volvo BM 
dumper med 15 m3 spridartank och släpslangsramp (Harsø, Årre, Danmark) (Figur 12). 
Såväl myllning som bandspridning kännetecknas av god förmåga att minimera 
ammoniakavgång och lukt samtidigt som det ger möjlighet att kontrollera gödselgiva 
och spridningsjämnhet. Båda spridningsteknikerna medger också att eventuellt blåsigt 
väder ej påverkar spridningsbilden negativt. 

Anslutningen från gödselsystemets pumpbrunn till den stora lagringsbehållaren var inte 
klar att tas i drift förrän 3-4 veckor efter att korna stallades in efter ombyggnaden av 
ladugården. Under mellantiden lagrades flytgödsel i pumpbrunnen för att tömmas och 
direktspridas på fält 1 gång/vecka (totalmängd ca 50 ton). 

Vid vart och ett av spridningstillfällena mättes ammoniakavgången upp på ett 
representativt avsnitt av de skiften som fick stallgödsel. Mätningarna påbörjades direkt 
efter att spridaren gått fram och pågick därefter tills avgången klingat av. 
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Figur 12. Bandspridning av flytgödsel i växande gröda (vårspridning) efter ombyggnad 

av stallet på Brogården. 

Figure 12. Band spreading of slurry in growing crops (spreading in spring) efter 
rebuilding of the cowshed at Brogården. 

 
Ammoniakavgången mättes med två olika metoder som var för sig är avsedda att 
användas under fältmässiga förhållanden. Syftet var att mäta direkt i samband med 
gödselspridning på gårdens fält. Utgångspunkten var att i så stor utsträckning som 
möjligt använda den ena metoden, som bl a bygger på uppmätning av 
jämviktskoncentration i luften nära marken (Svensson, 1993). Passiva 
diffusionsprovtagare för ammoniak placeras då nära marken, inuti respektive utanför 
ventilerade kammare (kyvetter). Provtagarna har en begränsad bindningskapacitet och 
exponeringstiden anpassas efter ammoniakavgångens förväntade styrka. Principen är att 
den första omgången provtagare och kyvetter placeras ut på fältet omedelbart efter det 
att spridaren har passerat ett förutbestämt avsnitt för mätning på fältet. Inför varje 
spridningstillfälle som skall studeras, förbereds för att totalt 4 omgångar av provtagare 
för ammoniak skall hinna exponeras efter varandra, eventuellt med uppehåll emellan 
vissa omgångar. Generellt förväntas ammoniakavgången starta direkt efter det att 
gödseln spridits och hamnat på marken. Därefter når ammoniakavgången vanligtvis sitt 
toppvärde under de första timmarna, för att därefter börja sjunka och under senare delen 
av förloppet avta till en knappt mätbar nivå och slutligen upphöra. Mätmomgångarna 
skall då placeras på ett sådant sätt i tiden, att ammoniakavgången kan beskrivas så bra 
som möjligt. Ammoniakförloppets längd varierar med rådande förutsättningar men kan 
grovt beräknas ta 1-4 dygn. För att kunna fatta beslut om lämpliga exponeringstider i 
varje mätomgång, gjordes snabbanalyser av aktuell jämviktskoncentration i kyvetterna 
med en kompletterande metod (reagensrör). 

I de fall gödselspridning sker på fält med gröda som överstiger 100-150 mm höjd, måste 
en alternativ metod användas för att bestämma ammoniakavgången. Metoden är en 
massbalansmetod med passiva fluxprovtagare och är samma metod som beskrivits ovan 
för lagringsstudierna. Den alternativa metoden användes i samband med spridning i 
växande stråsäd under vår-försommar. Båda metoderna ger tillförlitliga resultat, men 
metoden med kyvetter tillåter normalt högre upplösning (fler mätomgångar) över tiden 
än metoden med fluxprovtagare. Å andra sidan ger metoden med fluxprovtagare 
möjlighet att använda längre exponeringstid för varje provtagaromgång än vad som är 
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möjligt med den andra metoden. Detta gör att färre provtagare åtgår för att täcka in ett 
helt ammoniakförlopp utan uppehåll. Som en följd därav bedömdes att 3 separata 
mätomgångar med fluxprovtagare var tillräckligt för att täcka in och beräkna 
spridningsförlusten. 

Vid beräkningen av den totala ammoniakavgången användes den ordinarie 
spridningsstrategin som underlag. Gjorda mätningar kompletterades med tabellvärden 
för övriga spridningstillfällen, baserade på tidigare forskning och praktisk erfarenhet, 
bland annat under svenska förhållanden. Förlusterna vid de olika spridningstillfällena 
före ombyggnad summerades med hänsyn till hur mycket gödsel och urin som normalt 
spreds vid respektive tillfälle under ett år. De uppmätta värdena för spridningstillfället 
”Fastgödselspridning, april 2000” användes ej, eftersom det normalt inte ingick i 
växtodlingsplanen. Förlustfaktorer vid spridning av fastgödsel före vallbrott (60% av 
tillfört ammoniumkväve) samt vid bandspridning av urin efter första vallskörd (40% av 
tillfört ammoniumkväve) hämtades från bl a Jordbruksverkets växtnäringsprogram 
STANK (Jordbruksverket, 2001). Förlusterna i samband med spridning av flytgödsel 
efter ombyggnad beräknades under antagande att 60% av gödseln lades i växande gröda 
(vår-försommar) och 40% på vall (sen höst). På detta sätt kunde slutligen en beräkning 
göras av den genomsnittliga spridningsförlusten/ko och år. 

I samband med spridning provtogs gödseln för senare analys av växtnäringsinnehåll, ts-
halt och pH-värde. Provtagning med dubbelprover gjordes spridningsdagen i den stora 
lagringsbehållaren, efter omblandning med propelleromrörare. Gödselgivan beräknades 
vid varje spridningstillfälle genom att mäta utspridd mängd och areal. Vid urin- och 
flytgödselspridning vägdes därför lasset före och efter spridning samt uppmättes den yta 
som fått gödsel under spridning. På grund av fastgödselspridarens relativt ojämna 
spridningsbild valdes i detta fall ett alternativt tillvägagångssätt. Tvärs mot 
körriktningen täcktes spridningsbredden för ett lass med uppsamlingsytor (0,9x0,9 m). 
Efter det att spridaren gått fram över dessa ytor, vägdes dessa och givans storlek bakom 
respektive vid sidan av spridaren kunde beräknas. Spridningsmätningen upprepades 3 
ggr och en spridningsbild för den använda spridaren fastställdes. Den faktiska 
medelgivan kunde sedan beräknas, efter det att aktuell överlappning mellan kördragen 
beaktats.  

 

DATABEARBETNING 

Insamlade data sammanställdes och bearbetades av respektive arbetsgrupp. Den 
datorprogramvara som användes var huvudsakligen Microsoft Excel (Microsoft Corp., 
2001), samt statistikprogrampaketen JMP (SAS Institute Inc., 2000a) och SAS (SAS 
Institute Inc., 2000b). 
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Baserat på gjorda mätningar och vissa antaganden – med stöd av tidigare litteratur och 
praktiska erfarenheter – gjordes uppskattningar av den faktiska avgången av ammoniak 
från Brogården i olika delar av hanteringskedjan foder-ko-gödsel-fält. 



 

Jämförelser av resultaten från Brogården med tidigare studier eller beräkningsmodeller 
gjordes där så bedömdes vara relevant och möjligt. På uppdrag av Jordbruksverket 
gjorde JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik en översyn av Statistiska 
centralbyråns beräkning av ammoniakavgången i jordbruket (Karlsson & Rodhe, 2002). 
Översynen gällde de emissionsfaktorer som används av bl a STANK (Jordbruksverket, 
2001). Programmet användes av de flesta rådgivare för att beräkna växtnäringsbalanser 
och näringsförluster på gårdsnivå. Översynen inkluderade även en sammanfattning av 
befintligt litteraturunderlag. Det är viktigt att komma ihåg att de siffror som står i bl a 
STANK är uppskattade medelförluster; variationen mellan olika gårdar och deras 
speciella gödsel, mark, årsmån med väder och vind ger en naturlig variation runt dessa 
riktvärden. Översynen användes vid tolkningen av studierna av gödsellagring och 
gödselspridning. 

Underlag från växtodling, utfodring, mjölkproduktion och gödselhantering utnyttjades 
för att beräkna kväveflödet och kvävebalansen på gårdsnivå enligt den s k Farmgate-
metoden (van Eerdt & Fong, 1998) (Figur 13). En växtnäringsbalans överblickar flödet 
av olika växtnäringsämnen för ett avgränsat område, t ex en gård. Valet av avgränsning 
har betydelse för resultatet. I en gårdsbalans ställs alla produkter som har förts in till 
gården i relation till dem som förts bort. Vanligtvis koncentrerar man sig på de tre stora 
växtnäringsämnena kväve (N), fosfor (P) och kalium (K). Det är också dessa 
(framförallt N och P) som har den största betydelsen för övergödningen av vattendrag, 
sjöar och hav. Den växtnäring som cirkulerar inom gården, t ex stallgödsel och 
hemmaproducerat foder, omfattas inte av balansen. Därmed blir denna växtnäring och 
de förluster den orsakar inte heller synliga i balansresultatet. Balansen anger över- eller 
underskott av näringsämnena samt hur väl dessa har utnyttjats. I projektet gjordes en 
Farmgate-balans för hela Brogården, samt en separat balans för mjölkproduktionen. 
Balanserna omfattade endast kväve, medan fosfor och kalium utelämnades. 

Slutligen gjordes en bedömning av kostnadseffektiviteten hos olika åtgärder, baserad på 
faktiska eller uppskattade kostnader och uppnådd minskning av kväveförlusterna. Den 
ekonomiska analysen av foderstaterna gjordes över 7-mån stallperioder och 
stallperioden närmast före ombyggnad jämfördes med de följande 2 stallperioderna. För 
övriga åtgärder i projektet gjordes analysen över helår före och efter att åtgärderna hade 
genomförts. 
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Den ekonomiska nyttan av de olika åtgärderna för att reducera kväveförlusterna kan 
beskrivas på olika sätt. En metod är att uttrycka kostnaderna för varje åtgärd i relation 
till dess förmåga att reducera kväveförlusten, i kr/kg N. Detta mått visar det pris kvävet 
bör ha för att investeringen skall vara intressant. En annan metod är att beräkna värdet 
av den minskade kväveförlusten då kvävevärdet har satts till 8 kr/kg, baserat på aktuellt 
inköpspris för handelsgödselmedel. Detta mått kan jämföras med den årliga 
kapitalkostnaden – ränta och avskrivning – för investeringen. Båda dessa metoder 
användes i projektet. 
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Figur 13. Schematisk bild av växtnäringsbalansen på en mjölkgård enligt Farmgate-

metoden. 

Figure 13. Nutrient flows on a dairy farm according to the Farmgate method. 
 
Kapitalkostnaden för investeringarna beräknades med hjälp av annuitetsmetoden, 
eftersom investeringarna främst hade engångskaraktär. Den reala räntan sattes i 
beräkningarna till 6%, den ekonomiska livslängden till mellan 5 och 30 år, varefter 
restvärdet för investeringarna antogs vara 0. Den ekonomiska livslängden bestämdes 
utifrån investeringarnas alternativa värde och beräknad hållbarhet. För biofiltret vägdes 
också underhållskostnaden in eftersom denna hade en direkt effekt på biofiltrets 
förmåga att reducera kväveförlusten. 
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RESULTAT OCH DISKUSSION 

INHYSNING OCH DJURHÄLSA 

Stallklimat och ammoniakemission 

Tabell 7 sammanfattar mätvärden för stallperioden närmast före (1999-2000) och efter 
ombyggnad (2000-02). Efter ombyggnaden var stalltemperaturen i medeltal ca 2 ºC 
lägre och ammoniakkoncentrationen i stallet ca 5 ppm lägre än före ombyggnad. Den 
senare varierade före ombyggnad mellan 2,1 och 13,9 ppm och efter ombyggnad mellan 
1,1 och 5,1 ppm. 

Tabell 7.Lufttemperatur och relativ fuktighet i stallet och utomhus, samt koncentration 
av ammoniak och koldioxid i stalluften före (1999-2000) och efter ombyggnad (2000-
01) av stallet på Brogården (medelvärde ± standardavvikelse). 

Table 7. Air temperature and relative humidity in the building and outdoors, and air 
concentration of ammonia and carbon dioxide in the cowshed before (1999-2000) and 
after rebuilding (2000-01) of the cowshed at Brogården (mean ± SD). 

 Före ombyggnad Efter ombyggnad 

Temperatur i stallet, ºC 
Temperatur ute, ºC 
Relativ fuktighet i stallet, % 
Relativ fuktighet ute, % 
Ammoniakkoncentration, ppm 
Koldioxidkoncentration, ppm 

16,5 ± 0,7 
1,3 ± 3,7 
62 ± 11 
84 ± 10 

7,9 ± 3,2 
2.103 ± 424 

14,4 ± 2,4 
2,8 ± 5,4 
66 ± 6,1 

83 ± 10,8 
3,3 ± 0,72 

1.590 ± 259 

 
De mest sannolika orsakerna till klimatförbättringen i stallet var dels ett högre 
maximiventilationsflöde, som resulterade i en större utspädning av luftföroreningar, dels 
viss utsugning genom urindräneringskanaler och utgående gödselkulvert, vilket 
förhindrade läckage av gödselgaser till stallet. En lägre stalltemperatur kan också ha 
inneburit en minskad avgivning av gaser. Övriga åtgärder vad gäller speciell stallteknik, 
exempelvis kylning av gödselrännor och förbättrad urinseparering, bidrog med stor 
säkerhet också till minskningen av ammoniakhalterna i stallet. 
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Under stallperioden närmast före ombyggnad var ammoniakemissionen från stallet i 
medeltal 42 g/tim. Detta motsvarar 24 g/ko och dygn (Tabell 8), vilket är ungefär lika 
mycket som presenterades i en holländsk undersökning med bundna kor och 
gödsellagring i gödselkällare, 27 g/ko och dygn (Monteny och Kant 1997). Emissionen 



 

motsvarade en kväveförlust av ca 6,3%. När gödselgasfläkten installerades minskade 
stalluftens ammoniakkoncentration utan att stallets ammoniakemission ökade. 
Medelvärdet av ammoniakemissionen för de två stallperioderna efter ombyggnaden var 
17 g/ko och dygn, vilket motsvarar en minskning med 30% jämfört med före 
ombyggnaden. 

Tabell 8. Ammoniakavgång från stallet före (1999-2000) och efter ombyggnad (2000-
01) på Brogården (medelvärde ± standardavvikelse). 

Table 8. Ammonia emission from the cowshed before (1999-2000) and after rebuilding 
(2000-01) at Brogården (mean ± SD). 

  Före ombyggnad Efter ombyggnad 

Avgiven mängd, g NH3/tim 
g NH3/ko och dygn 

42 ± 9,2 
24 ± 4,6 

29 ± 7,4 
17 ± 4,2 

 
På dygnsbasis varierade emissionen före ombyggnad mellan 13 och 37 g/ko och dygn 
(Figur 14). Förklaringar till denna variation kan vara variationer i lufttemperatur men 
också i vindriktning och vindhastighet utomhus, vilket kan ha påverkat stallets 
luftläckage. Under dygnet kunde ammoniakemissionen variera med 24 g/ko och dygn 
och ammoniakkoncentrationen med 6,5 ppm (max-min). Två tydliga toppar i 
ammoniakemission uppträdde, en omkring kl 8 och den andra omkring kl 17 (Figur 15). 
Vid dessa tider pågick utgödsling i stallet. Mycket höga ammoniakhalter (i vissa fall 
över 700 ppm) uppmättes i gödselrännornas urindräneringskanaler. 
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Figur 14. Ammoniakavgång från stallet före ombyggnad (1999-2000) på Brogården. 

Figure 14. Ammonia emission from the cowshed before rebuilding (1999-2000) at 
Brogården. 
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Figur 15. Exempel på variation under dygnet av ammoniakavgång från stallet (upptill) 
och ammoniakkoncentration (nedtill) i stalluften före ombyggnad (18 februari 2000) på 

Brogården. 

Figure 15. Example of variations during the day of ammonia emisson from the cowshed 
(top) and ammonia concentration in the cowshed (bottom) before rebuilding (Feb. 18, 

2000) at Brogården. 
 
Under första stallperioden efter ombyggnad var den totala mängden ammoniak i 
ventilationsluften från stallet (före biofiltret) i medeltal 27 g/tim, eller 15 g/ko och dygn. 
Det innebar en reduktion med 40% från året före ombyggnaden. Under samma 
stallperiod varierade ammoniakemissionen mellan 8 och 26 g/ko och dygn (Figur 16). 
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Figur 16. Ammoniakavgång från stallet under första stallperioden efter ombyggnad 
(2000-01) på Brogården. 

Figure 16. Ammonia emission from the cowshed during first housing period after 
rebuilding (2000-01) at Brogården. 
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Under andra stallperioden efter ombyggnad var ammoniakemissionen i medeltal 31 
g/tim eller 18 g/ko och dygn, vilket motsvarade en reduktion med 25% från året före 



 

ombyggnad. Variationen mellan dygn var likvärdig med den under tidigare år (Figur 
17). 
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Figur 17. Ammoniakavgång från stallet under andra stallperioden efter ombyggnad 
(2001-02) på Brogården. 

Figure 17. Ammonia emission from the cowshed during second housing period after 
rebuilding (2001-02) at Brogården. 

 

Inverkan av stalltemperatur och ventilationsflöde 
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Ammoniakavgången hade ett mycket starkt linjärt samband med stalluftens temperatur. 
För varje ºC högre stalltemperatur ökade mängden avgiven ammoniak med 2,6 g/ko och 
dygn (Figur 18). Även ventilationsflödet hade en kraftig påverkan på 
ammoniakavgivningen (Figur 19). Ammoniakavgången ökade med 0,35 g/ko och dygn 
för varje 10 m3/ko och tim större ventilationsflöde. Orsaken är att ventilationsflödet 
påverkade ångtrycksskillnaden mellan ammoniak i gödseln och stalluften. Givet de 
enkla förklaringsmodellerna kan den totala variationen i ammoniakavgång mellan de 
medräknade mättillfällena förklaras till ca 90% av stalltemperaturen eller 
ventilationsflödet var för sig. 
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Figur 18. Samband mellan stalltemperatur och ammoniakavgång från stallet vid 

ventilationsflöden inom intervallet 190-230 m3/ko och tim, efter ombyggnad (2001-02) 
på Brogården (y=2,60x - 14,2; R2=0,91; 12 observationer). 

Figure 18. Relationship between indoor air temperature and ammonia emission from the 
cowshed at ventilation rates in the range of 190 to 230 m3/cow and h, after rebuilding 

(2001-02) at Brogården (y=2.60x – 14.2; R2=0.91; 12 records). 
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Figur 19. Samband mellan ventilationsflöde och ammoniakavgång från stallet vid en 
medeltemperatur hos stalluften inom intervallet 11-13 ºC, efter ombyggnad (2000-01) 

på Brogården (y=0,035x + 3,14; R2=0,88; 7 observationer). 

Figure 19. Relationship between ventilation rate and ammonia emission from the 
cowshed at indoor air temperatures in the range of 11 to 13 ºC, after rebuilding (2000-

01) at Brogården (y=0.035x + 3.14; R2=0.88; 7 records). 
 

Inverkan av kylning av gödseln 

 42 

Temperaturstegringen på dricksvattnet som cirkulerade genom de slangar som efter 
ombyggnaden var nedgjutna i gödselrännorna varierade mellan 3 och 6 ºC. I medeltal 
passerade 85 l/ko och dygn igenom slangarna. Den värme som togs upp från 



 

gödselrännorna varierade mellan 1,1 och 2,1 MJ/ko och dygn. Temperaturen i ingående 
och utgående vatten från slangarna under stallperioden 2001-02 visas i Figur 20. 
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Figur 20. Temperatur i ingående (nedtill) och utgående vatten (upptill) från slangarna i 
gödselrännorna efter ombyggnad (2001-02) av stallet på Brogården. 

Figure 20. Water temperatures in inlets (bottom) and outlets (top) of the pipes in the 
gutters after rebuilding (2001-02) of the cowshed at Brogården. 

 
Kylningen minskade ammoniakavgången med mellan 15 och 40% i de olika försöken. 
Resultat från ett av försöken visas i Figur 21. 
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Figur 21. Ammoniakavgång från stallet under ett försök med (vänster; medelvärde 24,3 
g/ko och dygn) respektive utan gödselkylning (höger; medelvärde 30,1 g/ko och dygn) 

efter ombyggnad (2001-02) på Brogården. 

Figure 21. Ammonia emission from the cowshed in a trial with (left; mean 24.3 g/cow 
and day) and without manure cooling (right; mean 30.1 g/cow and day) after rebuilding 

(2001-02) at Brogården. 
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Inverkan av biofilter 

Den luft som passerat biofiltret innehöll så små mängder ammoniak att de endast vid ett 
fåtal tillfällen kunde detekteras med reagensrör. Den luft som släpptes ut från biofiltret 
beräknades innehålla i medeltal 0,8 ppm ammoniak, vilket motsvarade 4 g/ko och dygn. 
Detta innebär att det nyligen ombyggda stallet utan biofilter avgav 70% och med 
biofilter högst 17% av den mängd ammoniak som släpptes ut före ombyggnaden. 

Djurens hälsa och välfärd 

Renhet 

Graden av nedsmutsning av olika kroppsområden på korna framgår av Tabell 9. Vid 
varje registreringstillfälle var variationen i nedsmutsning mellan enskilda kor stor. 
Årstidsvariationen var marginell, med tendens till högre värden under senvintern på 
bakfötter och juver än under övriga delar av stallperioden. Det är inte möjligt att jämföra 
renheten hos korna på Brogården med den hos andra besättningar, eftersom liknande 
registreringar inte utförs rutinmässigt med den beskrivna metodiken eller i någon större 
omfattning över huvud taget. Korna som före ombyggnaden var placerade i bås med 
gummispaltgolv var betydligt renare än korna i bås med helt golv (Hultgren och 
Bergsten, 2001). 

Tabell 9. Grad av nedsmutsning av olika kroppsområden före (1998-99) och efter 
ombyggnad (2000-01) av stallet på Brogården (min-max medianvärden). 

Table 9. Degree of dirtiness in different body areas before (1998-99) and after 
rebuilding (2000-01) of the cowshed at Brogården (min.-max. median values). 

Kroppsområde Före ombyggnad Efter ombyggnad 

Bakfot-skena-has1 
Skank-lår-kruppa2 
Juver3 

8-9 
2-3 
2-4 

3-4 
1-2 
0-1 

1, 2, 3 Maximal summapoäng som kunde uppnås var 12, 6 respektive 9. 
 

Akut sjuklighet 
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Förekomsten av olika sjukdomar upptäckta under stallperioden (september-april) och 
betesperioden (maj-augusti) före (1999-2000) och efter ombyggnad (2000-02) framgår 
av Tabell 10. Återfall under samma tidsperiod har medräknats. Under 2000 inträffade 3 
av mastitfallen, samtliga 11 klövsjukdomsfall (huvudsakligen klövspaltflegmon) och 2 
av de övriga sjukdomsfallen under den tid då korna vistades på en annan gård. 
Majoriteten av dessa fall kan sannolikt förklaras av förhållandena på den gården. 



 

Tabell 10. Frekvens av akuta sjukdomar under stallperioden (september-april) 
respektive betesperioden (maj-augusti) före (1999-2000) och efter ombyggnad 
(medelvärden av årliga incidenser 2000-02) av stallet på Brogården. 

Table 10. Incidences of acute diseases during housing (Sep.-Apr.) and grazing period 
(May-Aug.) before (1999-2000) and after rebuilding (means of yearly incidences 2000-
02) of the cowshed at Brogården. 

Sjukdom Före ombyggnad Efter ombyggnad 

 Stall Bete Stall  Bete 

Kalvningssvårighet, % av kalvningar
Kvarbliven efterbörd, % av kalvn 
Kalvningsförlamning, % av kalvn 
Acetonemi, fall/100 koår 
Spenskada, fall/100 koår 
Akut mastit, fall/100 koår 
Akut klövsjukdom, fall/100 koår 
Övrigt, fall/100 koår 

3,4 
3,4 
4,4 

19,0 
7,4 

68,6 
11,1 
26,9 

0 
10,8 

0 
4,2 
3,7 

34,8 
50,0 
19,5 

1,4 
1,4 
4,2 
3,9 
7,7 

30,4 
0 

3,7 

0 
0 

3,1 
3,9 

15,1 
3,9 
3,9 
0 

 
Under samma period var incidensen av veterinärbehandlade sjukdomar hos alla 
kontrollerade kor i Sverige (fall/100 avslutade eller avbrutna laktationer, baserat på hela 
kontrollår) 0,5-0,6 fall av kalvningssvårighet, 2,1-3,0 fall av kvarbliven efterbörd, 3,2-
4,0 fall av kalvningsförlamning, 1,5-2,0 fall av acetonemi, 0,6-0,9 av spenskada, 14,8-
18,3 av mastit, 1,9-2,7 av klövsjukdom (inkl fång) och 4,8-6,3 av övrigt (Svensk Mjölk, 
2002). Offentliga uppgifter om incidenser uttryckta i antal fall/100 koår eller antal 
fall/påbörjad laktation saknas. Brogårdens besättning besöktes ofta av veterinärer vid 
HMH och tillsynen i stallet bedömdes vara bättre än vad som oftast är fallet i 
bruksbesättningar. Det övervägande antalet fall av spenskada och några av 
klövsjukdomsfallen på Brogården föranledde dessutom inte någon veterinärbehandling. 
Det är därför svårt att jämföra sjukligheten på Brogården med de redovisade offentliga 
siffrorna. 

Sammantaget var förekomsten av akut mastit och klövsjukdom tydligt förhöjd på 
Brogården under perioden före ombyggnaden, medan förekomsten av annan 
akutsjuklighet var i samma storleksordning som för landet som helhet. Efter 
ombyggnaden var förekomsten av alla de redovisade sjukdomsgrupperna i samma 
storleksordning på Brogården som för landet som helhet. 

Celltal och bakteriella fynd i mjölken 
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Genomsnittligt mjölkcelltal för Brogårdens besättning (beräknat tankcelltal) var 143.000 
celler/ml både före (kontrollåren 1999-2000) och efter ombyggnad (kontrollåren 2001-
02). Detta kan jämföras med det aritmetiska medelvärdet av alla kontrollanslutna 
besättningars geometriska medelvärde under samma period, 185.000-212.000 celler/ml 
(Svensk Mjölk, 2002). De månadsvisa beräknade tankcelltalen på Brogården varierade 
mellan 58.000 och 380.000 celler/ml före och mellan 38.000 och 270.000 celler/ml efter 
ombyggnad och det fanns ingen skönjbar långsiktig stigande eller sjunkande trend i 
celltalen. 



 

I jämförelse med andra svenska besättningar var celltalet lågt och förekomsten av 
subklinisk mastit ringa såväl före som efter ombyggnaden. Organiserat juverhälsoarbete 
(tjänsten Individjuver) under kontrollåret 2003 bekräftade det goda juverhälsoläget, med 
få nyinfektioner, lågt celltal hos flertalet djur, enstaka kor med högt celltal och viss 
förekomst av olika mikroorganismer – i ett fåtal fall även Stafylococcus aureus. 

Klövskador vid verkning 

Förekomsten av olika skador i samband med vårverkning före (1999-2000) och efter 
ombyggnad (2000-02) framgår av Tabell 11. Siffrorna kan jämföras med den sjuklighet 
som beräknats från registreringar med samma metodik hos 4.976 kor i 101 västsvenska 
besättningar 1996-98 (projektet Kofot 2000; Manske et al, 2002), se Tabell 11. Den 
totala skadeprevalensen (andel kor med någon skada) vid alla verkningstillfällen på 
Brogården varierade mellan 60 och 92% före och mellan 50 och 76% efter ombyggnad. 

Tabell 11. Prevalens (andel sjuka kor) av olika klövskador och någon klövskada i 
samband med klövverkning på våren före (2000; n=81) och efter ombyggnad (2001-02; 
n=127) av stallet på Brogården, samt i projektet Kofot 2000 (n=4.976) (medelvärden 
av frekvenser vid förekommande verkningstillfällen). 

Table 11. Prevalence (percentage of cows diseased) of different claw lesions at claw 
trimming in the spring before (2000; n=81) and after rebuilding (2001-02; n=127) of 
the cowshed at Brogården, and in the project Kofot 2000 (n=4,976) (means of 
percentages at applicable trimming occasions). 

Klövskada Före ombyggnad Efter ombyggnad Kofot 2000 

Eksem, % 
Klövröta, %1 
Blödning, %1,2 
Klövsulesår, % 
Hålvägg, % 
Övriga skador, %3 
Någon skada, % 

12,3 
29,6 
38,3 
6,2 

16,0 
3,7 

86,4 

20,5 
6,3 

13,4 
0,8 
5,5 
2,4 

70,9 

28 
41 
35 
9,8 
8,8 
27 
90 

1 Måttlig eller grav skada. 
2 Blödning i sulan eller vita linjen. 
3 Dubbelsula, vårtor, sprickor eller avvikande klövform. 
 
På våren före ombyggnaden var andelen Brogårdskor med klöveksem eller klövröta som 
regel mindre i bås med gummispaltgolv än i bås med helt golv (Hultgren och Bergsten, 
2001). Frekvensen hålvägg var förhöjd i början av varje stallperiod, vilket sannolikt kan 
tillskrivas förhållandena på betet, snarare än djurmiljön i stallet. 
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Sammantaget var klövhälsan relativt god före ombyggnaden, med undantag av en något 
stor förekomst av hålvägg vid stallperiodens start och av sulblödningar senare under 
stallperioden. Efter ombyggnaden var klövhälsan god eller mycket god, med undantag 
av en fortsatt stor förekomst av hålvägg vid stallperiodens början. 



 

Hudskador 

Den vanligast förekommande typen av hudskada var ett lindrigt tryck- eller skrubbsår 
på hasens utsida. Före ombyggnaden (1998-99) varierade prevalensen (andel skadade 
kor) mellan observationstillfällena mellan 57 och 100% (medelvärde 97%). Liknande 
skador på andra kroppsdelar förekom knappast alls. Efter ombyggnaden (2000-01) var 
skadeprevalensen 83% för hasen, 2% för knäområdet och 62% för framknäet. Även 
skador intill kronranden på utsidan av foten noterades i ett fåtal fall. Skadorna var i 
nästan samtliga fall ytliga, lindriga och utan nämnvärda komplikationer; måttlig 
svullnad i framknä observerades hos en del kor. Det fanns en tendens till 
årstidsvariation med något högre skadeprevalens under senvintern. Före ombyggnaden 
var förekomsten regelmässigt lägre i bås med gummispaltgolv än på helt golv. 

För att utreda orsakerna till den ökade förekomsten av hudskador genomfördes en studie 
av läggnings- och resningsbeteende hos 24 parvis matchade kor, varvid båsfronten 
ställdes fram 13 cm för hälften av korna för att öka rörelsefriheten i båset. 
Kroppsrörelser registrerades med hjälp av videokamera under två hela 24-
timmarsperioder. Inga signifikanta skillnader mellan de två båsfrontsplaceringarna 
kunde påvisas vad gäller förekomst av hudskador, tid för läggning, tid för resning, 
liggtid eller onormala läggnings-/resningsrörelser. Den nya båspallsmattan kan ha 
bidragit till hudskadorna. 

Fruktsamhet 

Tabell 12 sammanfattar fruktsamhetsmått för perioden före (kontrollåren 1999-2000) 
och efter ombyggnad (2001-02). Av tabellen framgår även fruktsamhetsmått för 
samtliga kontrollanslutna kor i Skara Semin under samma period. Fruktsamhetsindex på 
Brogården var 74 för kontrollåret 1999 och 97 för 2000. 

Sammanfattningsvis var fruktsamheten på Brogården mycket god såväl före som efter 
ombyggnaden. Dock var andelen dödfödslar förhöjd från 2000. Under 2002 utreddes 
detta problem och antikroppar mot den encelliga parasiten Neospora caninum påvisades 
hos 5 vuxna djur och 2 ungdjur. Det är okänt hur smittan hade förts in i besättningen. En 
svagfödd kalv obducerades i januari 2002, varvid hjärtmissbildning påvisades. 

Djurskötarens bedömning 
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Den ordinarie djurskötarens kommentarer om djur- och arbetsmiljön i den ombyggda 
ladugården – i jämförelse med den gamla – karakteriseras av enbart positiva omdömen, 
såsom ”som natt och dag”, ”betydligt ljusare”, ”bättre luft, svalare och inte så fuktigt 
vintertid”, ”båsen och djuren mycket renare, betydligt mindre arbete med rengöring, 
ingen rykt alls längre”, ”mindre stress, mindre passning av båsgrindar och fodervagnar”. 
Utan att göra större anspråk på objektivitet vittnar detta om avsevärda förbättringar i 
stallmiljön vad gäller hygien och luftkvalitet, i full överensstämmelse med 
registreringarna av stallklimat samt djurens renhet och klövhälsa. 



 

Tabell 12. Fruktsamhetsmått före (kontrollåren 1999-2000) och efter ombyggnad 
(kontrollåren 2001-02) av stallet på Brogården (medelvärden av årliga värden). 

Table 12. Reproductive performance of the project herd before (1999-2000) and after 
rebuilding (2001-02) of the cowshed at Brogården (means of yearly values Sep. to 
Aug.). 

 Före 
ombyggnad

Efter 
ombyggnad

Skara 
Semin 

Fruktsamhetsindex (median) 
Inkalvningsålder (mån) 
Kalvning - första ins (dagar) 
Kalvning - senaste ins (dagar) 
Antal ins/hondjur 
Kalvningsintervall (mån) 
Incidens dödfödslar, % av kalvningar 
Incidens äggstockscysta, fall/100 koår 
Incidens livmoderinflam, fall/100 koår 
Incidens brunstsvaghet, fall/100 koår 
Incidens fruktsamhetsbehandl, fall/100 koår 
Utslagna pga frukt/ej dr, % av utslagna 

86 
26,0 
66 
81 
1,4 

11,7 
5 
0 
4 
1 
5 

10 

76 
27,6 
71 
87 
1,6 

12,0 
21 
0 
5 
0 
5 

11 

44-46 
29,5-29,6 

86-87 
117-120 

1,7 
12,9-13,1 

5 
1-3 
3 

4-5 
8,8-10,1 

11 

 
 

UTFODRING 

Foderkonsumtion, mjölkavkastning och mjölkkvalitet 
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Totalkonsumtionen var i genomsnitt 1,9 kg ts/dygn högre under de två stallperioderna 
efter ombyggnad jämfört med stallperioden närmast före (Tabell 13). Den förhöjda 
konsumtionen resulterade i genomsnitt i 1,8 kg ECM/ko och dygn mer efter 
ombyggnaden än före, trots att råproteinhalten i foderstaten hade sänkts med i 
genomsnitt 8 g/kg ts under de två första stallperioderna efter ombyggnad (Tabell 13 och 
14). 



 

Tabell 13. Foderkonsumtion, fodereffektivitet och foderstatens sammansättning för 
mjölkande kor i olika produktionsgrupper (kg ECM/ko och dygn, exkl sinkor) före 
(1999-2000) och efter ombyggnad (2000-02) av stallet på Brogården. 

Table 13. Feed intake, feed efficiency and ration composition for milking cows in 
different production groups (kg ECM/cow and day, dry cows excluded) before (1999-
2000) and after rebuilding (2000-02) of the cowshed at Brogården.  

 Före Efter 

 >35 25-35 <25 Medel >35 25-35 <25 Medel 

Antal kor 
Grovfoder1, kg ts 
Spannmål2, kg ts 
Protkonc3, kg ts 
Betfor, kg ts 
Kraftfoder, kg ts 
Totalfoder, kg ts 
Grovfoder, % av totfod 
Fodereff4, kg ts/kg ECM 
Fodereff4, MJ/kg ECM 
Råprotein, g/kg ts 
AAT5, g/MJ 
PBV6, g/dygn 
Eff. Rp7, g/kg ts 
Vstb. Rp8, g/kg ts 
Energi9, MJ/kg ts 
NDF10, g/kg ts 
EFD11, % av NDF 
Stärkelse, g/kg ts 

8,0
8,6
6,0
6,6
0,0

12,6
21,2
41 

0,54
6,81
170
7,7
362
109
61 

12,6
375
50 

172 

21,0
8,5 
4,6 
5,3 
0,0 
9,9 

18,4
46 

0,62
7,74
168 
7,7 
340 
110 
58 

12,5
394 
50 

151 

6,3
8,6
3,4
3,6
0,0
7,0

15,7
55 

0,70
8,55
163
7,5
288
111
52 

12,2
424
51 

126 

35,3
8,5 
4,7 
5,3 
0,0 

10,0
18,5
46 

0,61
7,56
168 
7,7 
336 
110 
58 

12,5
395 
50 

151 

13,2
8,2
7,1
5,9
1,8

14,8
23,0
36 

0,57
7,13
163
8,0
185
103
60 

12,4
352
51 

202 

15,7
8,0 
6,1 
4,5 
1,1 

11,7
19,7
41 

0,65
8,00
159 
7,8 
170 
105 
54 

12,3
366 
50 

201 

5,8 
8,9 
5,1 
2,4 
0,0 
7,5 

16,4 
54 

0,78 
9,21 
154 
7,3 
175 
109 
45 

11,8 
398 
50 

198 

34,7 
8,2 
6,3 
4,7 
1,2 

12,2 
20,4 
40 

0,63 
7,76 
160 
7,8 
178 
104 
55 

12,3 
366 
50 

201 
1 Grovfoder innehöll vallensilage och 2 kg hö. 
2 Spannmål innehöll en blandning av 70% havre och 30% vete före ombyggnad. Efter ombyggnad 
innehöll spannmålsblandningen 40% korn, 40% vete och 20% havre. 
3 Proteinkonc.=proteinkoncentrat (Unik från Lantmännen). 
4 Fodereff.=fodereffektivitet, kg ts foder/kg ECM (energi korrigerad mjölk) och megajoule (MJ) / 
kg ECM. 
5 AAT=aminosyror absorberade i tunntarmen. 
6 PBV=proteinbalans i våmmen. 
7 Eff. Rp=effektivt råprotein, mängd våmnedbrytbart råprotein. 
8 Vstb. Rp=våmstabilt råprotein. 
9 Omsättbar energi. 
10 NDF=neutral detergent fibre, neutral detergentfiber. 
11 EFD=effective fibre degradation, andelen våmnedbrytbar NDF. 
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Tabell 14. Hull samt genomsnittlig mjölkavkastning och mjölksammansättning enligt 
månatliga provmjölkningar och veckovisa tankmjölksanalyser före (1999-2000) och 
efter ombyggnad (2000-02) av stallet på Brogården. 

Table 14. Body condition score and average milk yield and milk composition according 
to monthly test-day recordings and weekly analyses of delivered tank milk before (1999-
2000) and after rebuilding (2000-01 and 2001-02) of the cowshed at Brogården. 

 Före Efter, 2000-01 Efter, 2001-02 

Hull 
ECM1, kg/dygn 
Mjölk1, kg/dygn 
Fett1, % 
Protein1, % 
Fett1, kg/dygn 
Protein1, kg/dygn 
Urea1, mmol/l 
Vassleprotein2, % 
Kasein2, % 
Cellhalt2, 1000/ml 
Totalantalet bakterier2, 1000/ml 
Fryspunkt2, ºC 
Fettindex2 
Lukt-/smakfel2 

- 
30,6 
30,1 
4,3 
3,3 
1,3 
1,0 
5,0 

0,95 
2,24 
106 
10,8 

-0,532 
0,02 

utan anmärkn 

3,0 
31,7 
31,1 
4,3 
3,3 
1,3 
1,0 
5,1 

0,91 
2,31 
90 

10,0 
-0,527 
-0,03 

utan anmärkn 

3,4 
33,0 
31,9 
4,4 
3,4 
1,4 
1,1 
4,2 

0,95 
2,39 
128 
9,8 

-0,526 
-0,06 

utan anmärkn 
1 Enligt provmjölkning. 
2 Enligt tankmjölkanalyser. 
 
Den ökade konsumtionen hos korna efter ombyggnaden kan delvis bero på att 
spannmålsmängden i foderstaten ökade med 1,6 kg ts/ko och dygn jämfört med 
stallperioden närmast före ombyggnaden. Dessutom utfodrades betfor till kor som 
producerade mer än 30 kg ECM/ko och dygn efter ombyggnaden.  

Som framgår av Tabell 13 lyckades vi inte sänka råproteinhalten till rekommenderade 
130-140 g/kg ts till kor i sen laktation (Kalscheur et al, 1999; Wu och Satter, 2000). 
Detta berodde främst på att råproteinhalten i ensilagen var högre än önskvärt (se 
avsnittet om utfodring under ”Genomförande”, Tabell 3). Vi försökte att styra 
råproteinhalten i vallen genom att anpassa kvävegivan och skördetidpunkten (genom 
prognosprover) men såväl årsmån som väder och andra praktiska omständigheter 
påverkade skördetidpunkten och vallens kvalitet. Halterna i mjölken av fett och protein 
var relativt oförändrade efter ombyggnaden (Tabell 14). Koncentrationen av urea var 
normal (Gustafsson, 1993) och ungefär lika hög efter som före ombyggnad. Även 
mjölkens fryspunkt låg inom normalt intervall (-0,530±0,015 ºC), liksom fettindex 
(0±0,08) (Karlsson, U, MSAB, Jönköping, pers medd, 2003). 
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Figur 22 visar genomsnittliga laktationskurvor för förstakalvare och äldre kor före och 
efter ombyggnad. Hos förstakalvare var avkastningen fram till femte laktationsmånaden 
högre men avkastningsminskningen senare i laktationen var samtidigt snabbare under 
första stallperioden efter ombyggnaden än före densamma. Under andra stallperioden 
efter ombyggnad var däremot förstakalvarnas avkastning fram till femte 
laktationsmånaden ungefär lika hög som före ombyggnad, varefter den steg och gav en 



 

flackare laktationskurva än under tidigare år. Äldre kors avkastning i första 
laktationsmånaden var efter ombyggnad lägre än före ombyggnad. Från tredje till sjätte 
laktationsmånaden var dock avkastningen hos äldre kor högre under andra stallperioden 
efter ombyggnad än före ombyggnad. 
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Figur 22. Laktationskurvans form hos förstakalvare (vänster) och äldre kor (höger) före 
(1999-2000, –●–) och efter ombyggnad (2000-01, –□– och 2001-02, –∆–) av stallet på 

Brogården (exkl sinkor). 

Figure 22. Lactation curves for primaparious (left) and multiparous cows (right) before 
(1999-2000, –●–) and after rebuilding (2000-01, –□– and 2001-02, –∆–) of the cowshed 

at Brogården (dry cows excluded). 
 

Kväveutnyttjande 

Som framgår av Figur 23 och 24 ökade kväveeffektiviteten (mängd N i mjölk/mängd N 
i foder) med ökad mjölkavkastning. Baserat på 558 observationer från samtliga 3 
stallperioder ökade kväveeffektiviteten linjärt med 0,29 procentenheter för varje kg 
ökning i ECM. Detta enkla samband bör tolkas med försiktighet eftersom andra 
faktorer, såsom foderstatens råproteinhalt och proteinets nedbrytbarhet, också påverkar 
kons kväveeffektivitet (Frank et al, 2002; Monteils et al, 2002). Givet den enkla 
förklaringsmodellen kan ca 40% av den totala variationen i kväveeffektivitet förklaras 
av variationen i mjölkavkastning (Figur 23). 
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Både före och efter ombyggnad använde kor som mjölkade mer än 35 kg ECM/dygn 
32,4-32,8% av sitt foderkväve till att producera mjölkproteiner (Figur 24). 
Kväveutnyttjandet hos medelavkastande (25-35 kg ECM/ko och dygn) och 
lågavkastande kor (<25 kg ECM/ko och dygn) var lägre, 30,2-30,7% respektive 26,5-
28,0%. Den högre kväveeffektiviteten hos lågavkastande kor under stallperioden 
närmast före ombyggnaden än under första och andra stallperioden efter ombyggnaden 
berodde främst på högre mjölkavkastning (22,4 jämfört med 21,0 kg ECM/ko och dygn) 
och bättre foderutnyttjande. I medeltal för samtliga mjölkande kor, exklusive sinkor, var 
kväveutnyttjandet 30,5-30,8%. De endast marginella skillnaderna i kväveeffektivitet 
mellan tiden före och efter ombyggnad berodde på att både kvävekonsumtion och 
kvävemängd i mjölk ökade i samband med ombyggnaden. 
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Figur 23. Samband mellan mängd energikorrigerad mjölk (ECM) och kväveeffektivitet 
hos mjölkande kor före (1999-2000) och efter ombyggnad (2000-02) av stallet på 

Brogården (y=0,29x + 21,2; R2=0,40; 558 observationer). 

Figure 23. Relationship between amount of energy-corrected milk (ECM) and nitrogen 
efficiency of lactating cows before (1999-2000) and after rebuilding (2000-02) of the 

cowshed at Brogården (y=0.29x + 21.2; R2=0.40; 558 records). 
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Figur 24. Kväveeffektivitet hos mjölkande kor i olika produktionsgrupper och totalt 

över alla produktionsgrupper före (1999-2000, svart) och efter ombyggnad (2000-01, 
grått och 2001-02, vitt) av stallet på Brogården. 

Figure 24. Nitrogen efficiency of lactating cows in different production groups and 
totally over all production groups before (1999-00, black) and after rebuilding (2000-01, 

grey and 2001-02, white) of the cowshed at Brogården. 
 

 52 

När kväveeffektiviteten beräknades för helårskor (inkl sinperiod) förbättrades den 
däremot från 27,8% under stallperioden närmast före ombyggnad till 29,1 och 29,8% 
under första respektive andra stallperioden efter ombyggnad, vilket illustreras av Figur 
25. Som förväntat var kväveeffektiviteten lägre när sinperioden inkluderades än när 
kväveeffektiviteten endast beräknades på mjölkande kor. 
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Figur 25. Kväveflöden från foder till mjölk och gödsel i relation till mängden mjölk hos 

helårskor (inkl sinperiod) från oktober till april (7 mån) före (1999-2000, svart) och 
efter ombyggnad (2000-01, grått och 2001-02, vitt) av stallet på Brogården. 

Figure 25. Nitrogen flows from feed to milk and manure in relation to annual milk 
production by dairy cows (dry period included) before (1999-00, black) and after 

rebuilding (2000-01, grey and 2001-02, white) of the cowshed at Brogården. 
 
Mängden kväve i färsk stallgödsel minskade något, från 138 till 132 kg N/ko och år och 
kväveeffektiviteten baserat på helår ökade från 25 till 27% (se ”Kväveflöden på 
gårdsnivå”). Detta överensstämmer med tidigare studier, som visade att en sänkt 
råproteinhalt i foderstaten resulterar i ett förbättrat kväveutnyttjande (Smits et al, 1995; 
Frank et al, 2002; Monteils et al, 2002). Den lägre kväveeffektiviteten på helår jämfört 
med stallperioden för helårskor berodde på att korna producerade mindre mjölk under 
betesperioden än under stallperioden, speciellt under ombyggnaden på Brogården 
sommaren 2000, då de vistades i ett lösdriftsstall på Uddetorpsskolan. Minskningen av 
mjölkproduktionen under betesperioden jämfört med stallperioden var 40% under 
ombyggnad och i genomsnitt 11% efter ombyggnad. Det kunde inte visas att justeringen 
av kornas foderstat minskade ammoniakavgången från gården. 

 

STALLGÖDSELHANTERING 

Lagring 
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Under stallperioden före ombyggnad beräknades produktionen av gödsel som lagrades 
på gödselplattan uppgå till i genomsnitt ca 1,5 ton gödsel/dygn. Urin- och 
spillvattenproduktionen från stallet uppgick till 0,7 ton/dygn. Resultaten från analyserna 
av gödselprover visas i Tabell 15. Tabellen visar att fastgödseln låg i gränszonen mellan 



 

fast- och kletgödsel (gräns ca 20% ts). I fortsättningen kallas dock gödseln endast 
”fastgödsel”. 

Tabell 15. Analysvärden på stallgödsel före lagrings- och spridningsförluster, före 
ombyggnad av stallet på Brogården. 

Table 15. Analyses of manures before storage and spreading losses, before rebuilding 
of the cowshed at Brogården. 

 Fastgödsel Urin 

Torrsubstanshalt, % 
Totalkväve, kg/ton 
Ammoniumkväve, kg/ton 
Fosfor, kg/ton 
Kalium, kg/ton 
pH 

18,6 
5,6 
1,8 
1,2 
4,3 
8,4 

3,4 
4,1 
3,7 
0,1 
7,4 
8,6 

 
Ammoniakavgången före ombyggnad framgår av Figur 26. Som väntat var avgången 
lägst under vintermånaderna. Under själva mätperioden beräknas totalt 37 respektive 16 
kg ammoniakkväve från gödselplatta respektive urinbehållare ha avgått. Beräkningarna 
på årsbasis visar att avgången från gödselplattan och urinbehållare i genomsnitt uppgick 
till 3,2 kg NH3-N/ko och år (gödselplatta) och 0,9 kg NH3-N/ ko och år (urinbehållare), 
vilket motsvarade 6,5 respektive 5,0% förlust av inkommande mängd totalkväve från 
stall till lager. 
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Figur 26. Ammoniakavgång vid lagring av gödsel på platta (upptill; 4 mätperioder) och 
i urinbehållare (nedtill; 5 mätperioder) före ombyggnad (november 1999 till juni 2000) 

av stallet på Brogården. 

Figure 26. Ammonia emissions during storage of manure on a farm-yard manure pad 
(top; 4 measuring periods) and in a urine container (bottom; 5 measuring periods) before 

rebuilding (November 1999 to June 2000) of the cowshed at Brogården. 
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Under första stallperioden efter ombyggnad beräknades den genomsnittliga totala 
produktionen av flytgödsel uppgå till ca 4,4 m3/dygn. Vid jämförelse av 
växtnäringskoncentrationer före och efter lagring verkade det som att en viss utspädning 
ägt rum under lagringsperioden, trots kupoltaket. Detta kan förklaras med att bl a 



 

överskottsvattnet från biofiltret och en del regnvatten samlades upp i den gamla 
urinbrunnen och pumpades vid behov över till pumpbrunnen. Flytgödselproduktionen 
under andra stallperioden efter ombyggnad var 4,9 m3/dygn. Den ökade produktionen 
kan delvis ha sin förklaring i gödselns något sänkta ts-halt (se nedan). 

Resultaten från analyserna av flytgödsel visas i Tabell 16 och kan jämföras med en 
tidigare kartläggningsstudie (Steineck et al, 1999) av bl a ett 15-tal gårdar med 
konventionell odling. Kartläggningsstudiens genomsnittliga analysresultat angående ts-, 
totalkväve-, ammoniumkväve- och fosforhalter överensstämmer väl med 
analysresultaten för första stallperioden efter ombyggnad på Brogården. De 
genomsnittliga kaliumvärdena ligger något lägre på Brogården än i studien. Det skall 
dock poängteras att proverna i kartläggningsstudien till övervägande delen togs ut från 
lagrad gödsel. 

Tabell 16. Analysvärden på flytgödsel före lagrings- och spridningsförluster, efter 
ombyggnad av stallet på Brogården (medelvärden av 5 separata provtagningar/år). 

Table 16. Analyses of slurry before storage and spreading losses, after rebuilding of the 
cowshed at Brogården (means of 5 separate sampling periods/year). 

 2000-01 2001-02 

Torrsubstanshalt, % 
Totalkväve, kg/ton 
Ammoniumkväve, kg/ton 
Fosfor, kg/ton 
Kalium, kg/ton 
pH 

9,9 
3,9 
1,7 
0,8 
3,1 
8,2 

9,3 
3,4 
1,7 
0,7 
3,1 
- 

 
Ammoniakavgångens utveckling visas i Figur 27. I en jämförelse med främst 
fastgödsellagring på platta och i viss mån urinlagring i behållare med flytande täckning, 
visade mätningarna att ammoniakavgången låg på en betydligt lägre och stabilare nivå 
än tidigare. Vid en jämförelse mellan lagringssystemen skall dessutom de sammanlagda 
kväveförlusterna från gödselplattan och urinbehållaren jämföras med förlusten från 
flytgödselbehållaren. Skillnaderna bedöms främst orsakas av att flytgödsel generellt 
avger mindre ammoniak än både fastgödsel och urin. Dessutom minskade det 
tättslutande taket luftväxlingen över gödselytan och därmed utbytet av ammoniak med 
omgivande luft. I den helt nedgrävda flytgödselbehållaren kunde också 
gödseltemperaturen (och därmed ammoniakavgången) hållas lägre och jämnare än i ett 
lager ovan mark. Därutöver hade taket en luktreducerande effekt. 

En längre sammanhängande mätperiod fick utgå under hösten 2001 p g a tekniska 
störningar. Av den anledningen har ammoniakavgången fått interpoleras vid beräkning 
för ett helt år. Det anses inte påverka utvärderingen i stort eftersom ammoniakavgången 
verkar att ha legat på en jämn nivå i övrigt. Beräkningarna visar att avgången från 
flytgödselbehållaren i genomsnitt uppgick till 0,2 kg NH3-N/ko och år, vilket motsvarar 
mindre än 1% förlust av inkommande totalkvävemängd från stall till lager. 

 55 

Projektets åtgärder ledde till att utsläppen av ammoniak vid lagring av stallgödsel 
minskade med ca 95%. 
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Figur 27. Ammoniakavgång vid lagring av flytgödsel efter ombyggnad (januari 2001 till 

februari 2002; 6 mätperioder) av stallet på Brogården. 

Figure 27. Ammonia emissions during storage of slurry after rebuilding (January 2001 
to February 2002; 6 measuring periods) of the cowshed at Brogården. 

 

Spridning 

Resultat från analyserna av den gödsel som spreds före ombyggnad visas i Tabell 17. En 
kännetecknande skillnad mellan dessa två typer av stallgödsel framgår tydligt av 
tabellen, nämligen andelen ammoniumkväve av det totala kväveinnehållet. 
Ammoniumkväveandelen är det kväve som blir växttillgängligt på kort sikt efter 
spridning, samtidigt som det är källan till ammoniakavgången vid lagring och spridning. 
Fastgödseln hade enligt Tabell 17 i genomsnitt bara 31% ammoniumkväve medan 
motsvarande siffra för urinen var 92%. Trots den låga andelen ammoniumkväve i 
fastgödseln var dock totalkvävemängden (inkl organiskt bundet kväve) relativt hög. Vad 
som också är typiskt för just nötkreatursgödsel är den relativt höga halten av kalium. 
Slutligen illustreras effekten av täckning med lättklinkerkulor väl, vid en jämförelse 
mellan värdena på urin i Tabell 15 (före lagring) med dem i Tabell 17 (efter lagring). 
Lättklinkerkulor låter all nederbörd som faller i behållaren blandas med urinen men 
hindrar samtidigt huvuddelen av den avdunstning som skulle skett. Det gör att den 
volym urin som måste lagras ökar samtidigt som halterna av torrsubstans och växtnäring 
sjunker. 
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Resultat från spridningen av fastgödsel och urin före ombyggnad redovisas i Tabell 18 
och 19. Ammoniakavgången vid gödselspridning uppgick till i genomsnitt 5,6 kg NH3-
N/ko och år (fastgödselspridning) och 4,8 kg NH3-N/ko och år (urinspridning), vilket 
motsvarade 12,0 respektive 29,5% förlust av tillförd totalkvävemängd till marken. 



 

Tabell 17. Analysvärden för lagrad stallgödsel före spridningsförluster, före 
ombyggnad av stallet på Brogården. 

Table 17. Analyses of manures in storage before spreading losses, before rebuilding of 
the cowshed at Brogården. 

 Fastgödsel,
nov 1999 

Fastgödsel, 
mar 2000 

Fastgödsel,
apr 2000 

Urin, 
apr 2000 

Torrsubstanshalt, % 
Totalkväve, kg/ton 
Ammoniumkväve, kg/ton 
Fosfor, kg/ton 
Kalium, kg/ton 
pH 

18,0 
4,1 
0,8 
1,2 
3,3 
8,2 

21,8 
6,0 
2,0 
1,4 
5,2 
8,4 

19,1 
5,1 
2,0 
1,4 
4,4 
8,3 

2,2 
2,5 
2,3 
0,1 
4,7 
8,0 

 
Tabell 18. Sammanställning av resultat från spridning av fastgödsel och urin före 
ombyggnad av stallet på Brogården. 

Table 18. Summary of results concerning spreading of manures before rebuilding of the 
cowshed at Brogården. 

 Fastgödsel,
nov 1999 

Fastgödsel,
mars 2000 

Fastgödsel,
apr 2000 

Urin, 
apr 2000 

Underlag 
Gödselgiva, ton/ha 
Totalkvävegiva, kg N/ha 
Ammoniumkvävegiva, kg N/ha 
Ammoniakavgång, 
   kg ammoniumkväve/ha 
   % av totalkvävegiva 
   % av ammoniumkvävegiva 

Stubb 
28 

117 
23 

 
11 
9 

48 

Svart jord 
30 

183 
61 

 
26 
14 
43 

Vall 
15 
76 
30 

 
16 
21 
53 

Vall 
24 
60 
55 

 
14 
22 
24 

 
Tabell 19. Kompletterande data från spridning av fastgödsel respektive urin före 
ombyggnad. 

Table 19. Supplementary data concerning spreading of manures before rebuilding of 
the cowshed at Brogården. 

 Fastgödsel, 
nov 1999 

Fastgödsel, 
mars 2000 

Fastgödsel, 
apr 2000 

Urin, 
apr 2000 

Väder 
 
Dagtemperatur 
Nattemperatur 
Nedbrukning 
av gödsel 

Klart, soligt, 
ingen nederbörd

7°C 
-2°C 

1-2 dygn efter 
spridning1 

Ingen nederbörd 
 

8-14°C 
-6°C 

>>1-2 dygn efter 
spridning2 

Ingen nederbörd 
 

5-8°C 
0-3°C 
Nej 

 
 
 
 

Nej 

1 Plöjning. 
2 Harvning. 
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Fastgödselspridning, november 1999: På Brogården spreds fastgödsel på stubbåker och 
förlusterna beräknades till 48% av ammoniumkvävet. Detta förutsätter att gödseln plöjs 
ned först 1-2 dygn efter spridning. På Brogården plöjdes i vissa fall gödseln ner inom 1 
dygn. I STANK redovisas 20-30% förlust (den högre siffran om gödseln inte brukas ned 
alls efter spridning). Litteraturen visar att förlusterna kan nå betydligt högre än 20-30% 
vid spridning på orörd stubb i oktober-november (Karlsson & Rodhe, 2002). Studierna 
är dock fortfarande få, men resultaten på Brogården pekar även de på det förhållande att 
ammoniakavgången märkbart kan överstiga 30%. 

Fastgödselspridning, mars 2000: På Brogården spreds fastgödsel på höstplöjd mark i 
slutet av mars, på morgontjälen, med förlust av 43% av ammoniumkvävet. Harvning 
skedde senare, under vårbruket. Enligt STANK är förlusten på vårvinter 20% medan 
spridning i vårbruk med sen nedbrukning ca 50%. Resultatet på Brogården 
överensstämmer väl med STANK. 

Fastgödselspridning, april 2000: På Brogården spreds fastgödsel på vall i mitten av 
april, med förlust av 53% av ammoniumkvävet. Enligt STANK är förlusten vid 
motsvarande spridning 70%. Eventuellt kan förlusten på Brogården ha legat ännu lite 
högre än uppmätta 53%; avgången hade inte klingat av lika snabbt som förväntat vid 
sista mättillfället. Normalt förekom dock inte detta spridningstillfälle på Brogården, utan 
var bara med som en specialstudie. Normalt skulle istället gödseln spridits tidigt på 
hösten inför vallbrott. Enligt riktvärdena som återges i STANK skulle dock även det 
spridningstillfället ha kunnat resultera i en förlust på 50-70%. 

Urinspridning, april 2000: På Brogården spreds urin på vall i mitten av april, med 
förlust av 24% av ammoniumkvävet. Detta överensstämmer väl med tabellvärdet i 
STANK, 25%. 

Flytgödselns sammansättning och växtnäringsinnehåll vid de studerade 
spridningstillfällena framgår av Tabell 20. Ts-halterna i den lagrade gödseln från 2001, i 
synnerhet från november, framstår dock som lägre än förväntat, med tanke på övriga 
analysvärden och i jämförelse med tidigare värden från pumpbrunnen (Tabell 16).  

Tabell 20. Analysvärden för flytgödsel från lagringsbehållaren, före 
spridningsförluster, efter ombyggnad av stallet på Brogården. 

Table 20. Analysis values for slurry from the storage container, before spreading 
losses, after rebuilding of the cowshed at Brogården. 

 Maj 2001 Nov 2001 Maj 2002 

Torrsubstanshalt, % 
Totalkväve, kg/ton 
Ammoniumkväve, kg/ton 
Fosfor, kg/ton 
Kalium, kg/ton 
pH 

6,7 
3,2 
1,4 
0,6 
2,5 
7,3 

5,0 
2,8 
1,5 
0,6 
2,8 
6,9 

8,0 
2,9 
1,6 
0,6 
3,0 
6,9 
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Resultat från spridningen av flytgödsel efter ombyggnad visas i Tabell 21 och 22. 
Ammoniakavgången vid flytgödselspridning uppgick till i genomsnitt 6,1 kg NH3-N/ko 
och år, vilket motsvarade 5,5% av tillförd totalkvävemängd till marken. 

Tabell 21. Sammanställning av resultat från spridning av flytgödsel efter ombyggnad av 
stallet på Brogården. 

Table 21. Summary of results concerning spreading of slurry after rebuilding of the 
cowshed at Brogården. 

 Bandspridning,
maj 2001 

Myllning, 
nov 2001 

Bandspridning, 
maj 2002 

Underlag, gröda 
 
Gödselgiva, ton/ha 
Totalkvävegiva, kg N/ha 
Ammoniumkvävegiva, kg NH4-N/ha
Ammoniakavgång, 
   kg ammoniumkväve/ha 
   % av totalkvävegiva 
   % av ammoniumkvävegiva 

Växande 
stråsädesgröda

38 
122 
53 

 
9 
7 

16 

Vall 
  

27 
76 
41 

 
2,5 
3 
6 

Växande 
stråsädesgröda 

36 
- 

59 
 

8 
- 

13 

 
Tabell 22. Kompletterande data från spridning av flytgödsel efter ombyggnad av stallet 
på Brogården. 

Table 22. Supplementary data concerning spreading of slurry after rebuilding of the 
cowshed at Brogården. 

 Bandspridning, 
maj 2001 

Myllning, 
nov 2001 

Bandspridning, 
maj 2002 

Grödans höjd 
Myllningsdjup 
Väder 
 
Dagtemperatur 
 
Nattemperatur 

15-25 cm 
- 

Regn började 2 dygn 
 efter spridning (26 

mm) 
15-20°C 

(vid regn: 10-15°C) 
- 

2-10 cm 
2-6 cm 

Ingen nederbörd
  

-3 - +5°C 
 

-3°C 

35-40 cm 
- 

Regn började 3-4 dygn 
efter spridning 

15-24°C 
(vid regn: 13-17°C) 

- 
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Flytgödselspridning, maj 2001 och 2002: På Brogården studerades spridning av 
flytgödsel i växande stråsädesgröda på våren-försommaren. Med en 12 meter bred 
släpslangsramp för bandspridning kan gödseln läggas på marken utan att grödan 
smutsas ned. Grödan verkar därefter som ett skyddande täcke som bl a avskärmar 
gödseln från vindrörelser. Karlsson & Rodhe (2002) redovisar litteraturuppgifter om 
ammoniakförluster av 7-15% vid denna typ av spridning. Den högre siffran gäller 
relativt tidig spridning med kortare och glesare gröda, medan den lägre siffran gäller vid 
kraftigare gröda, längre fram mot sommaren. Brogårdens uppmätta ammoniakförluster 
av 16 respektive 13% ligger i den övre delen av det området, med den något högre 
siffran vid spridning i kortare och glesare gröda det första året (2001). Det är inte 



 

uteslutet att förlusterna hade kunnat sänkas något mer, genom att vänta in ytterligare 
tillväxt hos grödan. Dock skulle det även ha kunnat leda till ökade körskador på grödan, 
i hjulspåren efter spridarens relativt breda däcksutrustning. 

Myllning, november 2001: På Brogården myllades flytgödsel på vall sent på hösten. Det 
relativt tunga ekipaget lämnade endast svaga spår efter hjulen, när spridningen skedde 
på förmiddagarna med lätt tjäle i markytan. Tjälen verkade dock inte påverka själva 
myllningsresultatet i någon större utsträckning, då de dubbla skivbillarna placerade 
gödseln på i genomsnitt 4 cm djup. Gödselgivan 27 ton/ha var anpassad till fårorna efter 
billarna, så att ingen gödsel flöt ut ovanpå marken. Myllningen gav också bättre resultat 
än en tidigare redovisade bandspridningen. Litteraturuppgifterna över gödselspridning 
sent på hösten är mycket få och bör betraktas som osäkra uppskattningar. Förluster vid 
myllning i vall finns inte tidigare beskrivna, men en jämförelse kan göras med den 
förlust om 3% kan förväntas vid bandspridning av flytgödsel följt av omedelbar 
nedbrukning. Brogårdens myllningsresultat på 7% når inte riktigt ned till just den 
”teoretiskt” uppskattade nivån, men får ändå betraktas som ett viktigt resultat eftersom 
det är en av de första studierna med direkta ammoniakmätningar vid myllning under 
dessa förhållanden. 

Projektets åtgärder ledde till att utsläppen av ammoniak vid spridning av stallgödsel 
minskade med ca 40%. 

 

KVÄVEFLÖDEN PÅ GÅRDSNIVÅ 

Kväveförluster 

Ammoniakavgången från stallet minskade från 7,2 kg till 5,0 kg NH3-N/ko och år efter 
ombyggnaden. Det var mycket svårt att uppskatta vilken effekt olika byggnadstekniska 
åtgärder hade på ammoniakavgången. Den enda åtgärd som hade en klar effekt var 
kylning av gödselrännorna med hjälp av inkommande dricksvatten. När effekten av 
biofiltret inkluderades minskade ammoniakavgången från stallet till ca 1 kg NH3-N/ko 
och år.  
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Mjölkproduktionen ökade under projekttiden från 30,6 kg ECM/ko och dygn under 
stallperioden närmast före ombyggnad till 33,0 kg ECM/ko och dygn under 
stallperioden 2001-02. Foderkonsumtionen ökade under samma period med knappt 2 
kg, från 18,5 till 20,4 kg ts/ko och dygn. Förändringar i foderstaten och 
mjölkavkastningen resulterade i en ökning av kväveeffektiviteten med ca 2 
procentenheter, från 25 till 27%, räknat på helårsbasis för helårskor (inkl sinkor). 
Mängden kväve i färsk stallgödsel minskade från 138 till 132 kg N/ko och år (Tabell 
23). 



 

Övergången till flytgödselhantering med lagring i en nedgrävd och täckt behållare 
medförde att lagringsförlusterna minskade från 4,1 till 0,2 kg NH3-N/ko och år. 
Övergången till flytgödsel med en stor lagringsvolym medförde också ett byte av 
spridningsteknik. Spridning efter ombyggnad genomfördes i huvudsak med 
bandspridning i växande gröda och på detta sätt minskade spridningsförlusterna från 
10,4 till 6,1 kg NH3-N/ko och år. 

Tabell 23. Kväveflöde före (1999-2000) och efter ombyggnad (2000-02) av stallet på 
Brogården. 

Table 23. Nitrogen flow before (1999-2000) and after rebuilding (2000-02) of the 
cowshed at Brogården. 

 Kg N/ko och år 

 Före, 1999-2000 Efter, 2000-02 

I foder 
Levererat i mjölk 
I färsk stallgödsel2 

Förlust med stalluften 
Till gödsellager2 

Förluster under lagringstiden 
Återstår att sprida 

Spridningsförluster 
Återstår till grödan 

185 
-47 
138 

-7,2 
131 

-4,1 
127 

-10,4 
117 

180 
-48 
132 

-5,01 
127 

-0,2 
127 

-6,1 
121 

1 Inkl det kväve som bands i biofiltret. 
2 Inkl foder och gödsel på bete 
 
Totalt minskade ammoniakavgången på Brogården från 21,7 kg NH3-N/ko och år under 
stallperioden närmast före ombyggnaden till 11,3 kg NH3-N/ko och år efter 
ombyggnaden (Tabell 23). Om effekten av biofiltret inkluderas var förlusterna så låga 
som totalt 7,3 kg NH3-N/ko och år efter ombyggnaden. Eftersom kväveinnehållet i den 
färska stallgödseln var ungefär lika stort före och efter ombyggnaden kan minskningen 
av ammoniakavgången från stallet nästan uteslutande hänföras till tekniska åtgärder i 
stallet. De insatta åtgärderna i projektet innebar att mängden N som kunde spridas till 
grödorna ökade med ca 4 kg N/ko och år. 

Växtnäringsbalans 
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Kvävebalanserna för Brogården framgår av Tabell 24. De omfattar perioden från 1 
oktober till 30 september för respektive år. Balansen för året närmast före ombyggnaden 
jämförs med en samlad balans för de två åren närmast efter ombyggnaden (medelvärde). 



 

Tabell 24. Kvävebalans enligt Farmgate-metoden (94,6 ha odlingsbar mark) före (1999-
2000) och efter ombyggnad (medelvärden 2000-02) av stallet på Brogården. 

Table 24. Nitrogen balance according to the Farmgate method (94.6 ha arable land) 
before (1999-2000) and after rebuilding (means 2000-02) of the cowshed at Brogården. 

  Mängd N, kg 

  Före, 
1999-2000 

Efter, 
 2000-02 

Differens 
Efter-Före 

In Stall Foder kor 
Foder ungdjur 
Strö 
Totalt 

3.670 
76 
26 

3.772 

3.877 
69 
0 

3.946 

207 
-8 

-26 
174 

  Odling Handelsgödsel
Utsäde 
Kvävefixering 
Nedfall 
Totalt 

13.242 
193 

1.500 
435 

15.370 

9.737 
188 

1.500 
435 

11.860 

-3.505 
-6 
0 
0 

-3.510 

 Totalt in  19.142 15.805 -3.337 

Ut Stall Mjölk 
Djur 
Totalt 

1.636 
275 

1.911 

1.919 
275 

2.136 

283 
0 

225 

 Odling Spannmål 
Halm 
Totalt 

6.482 
735 

7.217 

6.015 
596 

6.611 

-467 
-139 
-606 

 Totalt ut  9.128 8.805 -323 

Överskott (in-ut) Total mängd N
Mängd N/ha 

10.014 
106 

7.000 
74 

-3.014 
-32 

Utnyttjandegrad, %  48 56 8 
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Inflödet av foder motsvarade den faktiskt konsumerade mängden kraftfoder och 
mineraler (d v s inom gårdssystemet). Grovfodret medräknades inte, eftersom det 
producerades på gården. Allt foder som korna konsumerade vägdes och analyserades. 
För ungdjuren uppmättes fodermängden inte lika exakt. ”Strö” omfattar spån som 
köptes in under stallperioden närmast före ombyggnaden. Övrigt strömedel var halm, 
vilken inte ingår eftersom den producerades på gården. ”Handelsgödsel” är faktiskt 
spridda mängder handelsgödsel under växtodlingsåret (från höstsådd till skörd), enligt 
nedtecknade uppgifter av utförande personal. ”Utsäde” är faktiskt inköpta och under 
växtodlingsåret utsådda mängder (från höstsådd till skörd). Kvävefixeringen beräknades 
utifrån analyserade vallprover, som ett medelvärde av resultaten från två olika 
beräkningsmodeller, dels enligt STANK (Jordbruksverket, 2001) och dels enligt Høgh-
Jensen et al. (1998). Uppgifter om atmosfäriskt kvävenedfall för området där Brogården 
är beläget hämtades från STANK. Mängden fixerat kväve avrundades till helt hundratal 
kg och den konstanta flödespost som användes var medelvärdet av fixerat kväve under 
de 2 åren närmast efter ombyggnaden. 



 

Utflödet av kväve i mjölk beräknades efter analyserat proteininnehåll i levererad mjölk. 
”Djur” omfattar sålda tjurkalvar, beräknat som ett medelvärde över alla år. All spannmål 
lämnade gården. Levererade skördar av spannmål vägdes och kväveinnehållet baserades 
på analysresultat. ”Halm” omfattar försåld halm. Det beräknade kväveöverskottet 
omfattade kväveförluster till luft av ammoniak (NH3), lustgas (N2O) och kvävgas (N2) 
efter denitrifikation, utlakning till vatten av nitrat (NO3) samt sannolikt också en viss 
fastläggning i marken (mulluppbyggnad). Det beräknade kväveöverskottet minskade 
med drygt 3.000 kg kväve för hela gården och utnyttjandegraden av kväve på gården 
ökade med 8 procentenheter. 

Det vallfoder som produceras ett år kommer normalt att konsumeras först året därpå, 
vilket är viktigt att vara medveten om när balanserna tolkas. Är vallareal, skördemängd 
och djurantal exakt detsamma vart år har förskjutningen ingen betydelse, men detta är 
sällan fallet. Mängden producerat och konsumerat grovfoder på Brogården framgår av 
Tabell 25. Beräkningarna baserades på årsperioder från 1 oktober till 31 september. 
Normalt räknas balanser på kalenderår vilket innebär att det skördade vallfodret också 
till stor del hinner konsumeras samma år. 

Tabell 25. Mängd kväve i producerat och konsumerat grovfoder före (1999-2000) och 
efter ombyggnad (2000-02) av stallet på Brogården. Foder som producerades ett år 
konsumerades det följande året. 

Table 25. Amount of nitrogen in produced and consumed roughages before (1999-2000) 
and after rebuilding (2000-02) of the cowshed at Brogården. Feed produced during one 
year was consumed the following year. 

 Mängd N, kg/år 

 Före, 1999-2000 Efter, 2000-01 Efter, 2001-02 

Producerat grovfoder 
Konsumerat grovfoder 

Differens 

5.704 
2.561 

3.143 

3.802 
2.414 

1.388 

3.028 
3.173 

-145 

 
En närmare analys av kväveflöden och kväveanvändning förklarar varför 
kväveöverskottet på Brogården minskade kraftigt, från 106 kg N/ha och år före 
ombyggnad till 74 kg N/ha och år efter ombyggnad: 

• Fördelningen mellan höstsäd och vårsäd förändrades. Under året närmast före 
ombyggnaden odlades ca 17 ha mer höstsäd än vårsäd jämfört med de 2 
följande åren. Eftersom höstvetets kvävebehov är ca 60 kg N/ha högre än 
vårsädens innebär detta att grödornas kvävebehov (och därmed inflöde av 
handelsgödselkväve) var ca 1.000 kg högre före ombyggnaden. 

• De totala kvävegivorna (inkl utnyttjbart ammoniumkväve i stallgödseln) till 
höst- och vårsäden minskade i samband med ombyggnaden med ca 30 kg N/ha 
för höstsäd och 25 kg N/ha för vårsäd vilket minskade det totala kväveinflödet 
med ca 1.600 kg N/år. 
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• De vidtagna åtgärderna i stallet och gödselhanteringen innebar att en större 
mängd stallgödselkväve bevarades i gödseln, i stället för att förloras som 
ammoniak. I och med att gödseln efter ombyggnaden lagrades och spreds som 
flytgödsel med släpslang eller myllare, kunde mer kväve i gödseln utnyttjas 



 

och därmed minskade behovet av inköpt handelsgödsel. Hur stor denna 
minskning var beror på vilket kväveutnyttjande man räknar med i stallgödseln. 
Utifrån standardvärden i STANK (Jordbruksverket, 2001) beräknades att ca 
700 kg N/år mindre handelsgödselkväve köptes in till följd av den förbättrade 
stallgödselhanteringen. 

Att Brogårdens kvävebalans förbättrades kraftigt under projektet berodde 
huvudsakligen på förändringar av kvävetillförseln, vilket alltså till 30% kan hänföras till 
övergången från höstsäd till vårsäd, till 50% de reducerade kvävegivorna och till 20% 
den förändrade stallgödselhanteringen. Det var särskilt användningen av 
handelsgödselkväve som minskade (Tabell 24). De åtgärder som vidtogs vad gäller 
utfodring, inhysning och stallgödselhantering svarade således för drygt 20% av 
förbättringen av Brogårdens kvävebalans. De minskade ammoniakförlusterna om totalt 
ca 425 NH3-N/år (exkl biofilter) utnyttjades därmed helt  i gårdens växtodling genom 
minskade handelsgödselgivor. 

De beräknade kvävebalanserna för Brogården avviker i två väsentliga avseenden från de 
faktiska förhållandena. För det första påverkas inflödet av kväve i form av 
kvävefixering i vallarna av vallskördens storlek och baljväxtinnehållet. Inflödesposten 
”kvävefixering” är satt konstant under hela observationstiden, eftersom inga åtgärder 
som vidtogs i projektet aktivt påverkade kvävefixeringens storlek. För det andra togs 
inte utflödet av grovfoder med i de gjorda beräkningarna. I en Farmgate-balans blir 
mängden skördat grovfoder endast synligt om den förs bort från gården. Eftersom det 
var mycket svårt att få fram korrekta uppgifter om kasserade eller sålda mängder 
grovfoder har inget utflöde av grovfoder beaktats. Därigenom blir jämförelsen mellan 
olika år mer rättvis. Eftersom Brogårdens vallareal var konstant under hela 
observationstiden är det övervägande tillfälliga årsmånsvariationer som har påverkat 
vallarnas avkastning och kvävefixering. Genom att använda ett fast värde för 
kvävefixeringen och exkludera utflödet av grovfoder beskriver kvävebalansen för 
Brogården endast förändringar i kväveflödena som är resultat av åtgärder i projektet. 
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Odlingsdelen på projektgården var i förhållande till mjölkproduktionsdelen mycket stor 
om man ser till mängden kväve som omsattes. Det innebär att förändringar i 
mjölkproduktionen lätt överskuggades av små förändringar i växtodlingen orsakade av  
t ex årsmånsvariationer. Detta framgår tydligt av att kvävemängden i den totala 
mängden levererad mjölk är mindre än skillnaden i kvävefixering i de båda balanserna, 
eller att en förändring av förhållandet mellan höstsådd och vårsådd areal kan innebära 
en skillnad i inköpt handelsgödsel som vida överstiger skillnaden i t ex inköpt foder. 
Hade areal och djurproduktion varit mer anpassade till varandra, hade effekterna av de 
vidtagna åtgärderna sannolikt blivit tydligare. 



 

KOSTNADSEFFEKTIVITET HOS OLIKA ÅTGÄRDER 

Utfodring 

I Tabell 26 redovisas ett antal nyckeltal för stallperioden närmast före ombyggnad och 
de 2 påföljande stallperioderna. Mjölkintäkten beräknades utifrån Arla Food AB’s 
betalningsregler, där hänsyn tagits till säsongspris, efterlikvid och mjölkens halter av 
fett och protein. Foderkostnaden beräknades med standardpriser för samtliga 
fodermedel. Standarpriset på grovfodret baserades på ersättningsvärdet för fodret, vilket 
styrs av energi- och råproteininnehållet. Standardpriset för spannmål sattes till 
marknadsvärdet. Övrigt kraftfoder värderades efter deras faktiska inköpspris. Priset på 
samtliga fodermedel sattes till det genomsnittliga värdet för alla 3 åren, då dels 
grovfodrets kvalitet och dels koncentratpriset varierade mellan åren. Det innebär att 
effektiviteten i foderstyrningen kan beskrivas oberoende av hur effektiv 
foderproduktionen har varit. Foderkostnaden speglar endast kostnaden för det 
konsumerade fodret. Inga mätningar av mängden kasserat foder utfördes. 

Tabell 26. Årlig avkastad och levererad mängd mjölk, fett- och proteinhalt, mjölkintäkt, 
foderkostnad, nettot mjölkintäkt minus foderkostnad, samt kväveeffektivitet per 7-mån 
period, före och efter ombyggnad av stallet på Brogården. 

Table 26. Yearly produced and delivered amounts of milk, fat-and protein content, milk 
revenue, feed cost, milk revenue minus feed cost, and nitrogen efficiency per 7-mo 
period, before and after rebuilding of the cowshed at Brogården.  

 Före, 
1999-00 

Efter, 
2000-01 

Efter, 
2001-02 

Avkastning1, kg mjölk/lakterande ko och dygn 
Levererad mjölk, kg/lakterande ko och dygn 
Levererad mjölk, kg/medelko och dygn 
Fetthalt1, % 
Proteinhalt1, % 
Mjölkintäkt, öre/kg levererad mjölk 
Foderkostnad, öre/kg levererad mjölk2 
Mjölkintäkt - foderkostnad, öre/kg lev mjölk2 
Foder, kg ts/kg levererad mjölk2 
Kväveeffektivitet2, % 

30,1 
30,8 
25,6 
4,34 
3,33 
298 
95 

203 
0,62 
27,8 

31,1 
29,3 
25,0 
4,27 
3,25 
294 
101 
193 
0,69 
29,1 

31,9 
32,8 
25,6 
4,34 
3,33 
298 
96 

203 
0,67 
29,8 

1 Enligt provmjölkning. 
2 Baserat på medelko (inkl sinkor). 
 
Ur ekonomiskt perspektiv är det mest intressant att studera avkastningen i kg levererad 
mjölk. Eftersom huvudsakligen lakterande kor studerades i projektet redovisas också 
avkastningen för denna grupp i Tabell 26. 
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Avkastningen, fett- och proteinhalterna samt mjölkintäkten var relativt hög. För 
samtliga år var foderkostnaden, mätt i öre/kg mjölk, relativt låg. Den verkliga 



 

foderkostnaden var dock högre, eftersom de presenterade siffrorna inte speglar den 
verkliga åtgången inkl kasserat foder i foderlager. 

Under första stallperioden efter ombyggnad, oktober-maj, sjönk den levererade 
mängden mjölk något, för att återhämta sig under den resterande delen av kontrollåret. 
Sänkningen berodde förmodligen inte på foderstaten utan snarare på kornas svårighet att 
ställa om sig till förhållandena i den ombyggda ladugården. Den sänkta avkastningen i 
kombination med en större fodergiva medförde dock att foderkostnaden steg. Under 
denna period sjönk också mjölkintäkten p g a lägre fett- och proteinhalter i mjölken. 
Detta gjorde att nettot mjölkintäkt minus foderkostnad blev sämre än före ombyggnad. 

Under den andra stallperioden efter ombyggnad steg mjölknettot (mjölkintäkt – 
foderkostnad). Foderkostnaderna sjönk men inte till samma nivå som under 
stallperioden närmast före ombyggnaden. Däremot medförde de ökade fett- och 
proteinhalterna i mjölken att mjölkintäkten för den andra stallperioden efter ombyggnad 
var lika stor som före ombyggnad. 

Jämfört med kokontrollen var kontrollavkastningen och avkastningsökningen högre för 
besättningen på Brogården. Trots detta lyckades man förbättra kväveeffektiviteten. Den 
goda foderstyrningen hade positiva effekter på både avkastningen och 
kväveeffektiviteten. Foderstyrningen resulterade även i god mjölkintäkt i och med de 
förbättrade fett- och proteinhalterna i mjölken. Samtidigt lyckades man behålla de 
relativt låga foderkostnaderna. 

Inhysning och stallgödselhantering 

Tabell 27 visar minskningen av kväveförlusten, investeringskostnaden, den årliga 
kapitalkostnaden och kostnaden för att minska kväveförlusterna för olika åtgärder, samt 
värdet av de minskade kväveförlusterna. 

De totala kostnaderna för åtgärder i projektet vad avser inhysning och 
stallgödselhantering uppgick till 1.231 tkr. I stallet utfördes även en del 
utfodringsrelaterade åtgärder, till en kostnad av 363 tkr. Dessutom gjordes en allmän 
upprustning av ladugården, som inte kunde hänföras till projektet, till en kostnad av 
3.278 tkr. 

 66 

Kylningen av gödselrännorna och biofiltret är de åtgärder i stallet vars effekt på 
kväveförlusten var möjlig att uppskatta. Den ekonomiska livslängden för kylningen av 
gödselrännan beräknades till 15 år och för biofiltret till 12 år. Biofiltret hade en årlig 
underhållskostnad på ca 4.700 kr. Trots att biofiltret hade en större förmåga att reducera 
kväveförlusten hade det en mindre ekonomisk nytta än kylningen, eftersom kostnaden 
för investeringen var 229 kr/kg N för biofiltret jämfört med 110 kr/kg N för kylningen. 



 

Tabell 27. Minskning av kväveförlust, investeringskostnad, kapitalkostnad och kostnad 
för att minska kväveförlusten från stall, gödsellagring och gödselspridning på 
Brogården. 

Table 27. Reduction of nitrogen losses, and costs for reduction of nitrogen losses from 
the cowshed, and from storage and spreading of manure at Brogården. 

Stall  

Totalt Biofilter Kylning 

Gödsel-
lagring 

Gödsel- 
spridning 

Minskning av 
kväveförlust,  
kg N/ko och år 

-6,2 -4,0 -1,4 -3,9 -4,3 

Värdet av minskad  
kväveförlust1, kr/år 

2.083 1.333 470 1.307 1.446 

Investeringskostnad, tkr/år 1.230,66 280,77 64,77 1.145,93 0 

Kapitalkostnad resp ökad 
spridningskostnad, tkr/år 

170,19 33,49 6,67 125,51 0 

Kostnad för minskad  
kväveförlust, kr/kg N 

654 229 110 768 1 

1 Kvävet värderat till 8 kr/kg. 
 
Gödsellagringen innebar lagring i en nedgrävd gödselbehållare med tak. Den totala 
kväveförlusten minskade med 3,9 kg N/ko och år. Det innebär att värdet av det sparade 
kvävet uppgår till 1.307 kr/år. Investeringskostnaden för hela flytgödselhanteringen 
uppgick till totalt 1.145.925 kr, varav kupoltaket svarade för 220.000 kr. Det motsvarar 
en årlig kapitalkostnad av 125.506 respektive 29.891 kr. Den ekonomiska livslängden 
för pump och tak sattes till 10 år, markarbeten till 30 år samt pumpbrunn och 
gödselbehållare till 15 år. Kostnaden för gödsellagringsåtgärderna var således 768 kr/kg 
sparat kväve. 

Utnyttjandet av bäst kända teknik för att sprida flytgödsel innebar att kväveförlusten 
reducerades med 4,3 kg N/ko och år. Värdet på det sparade kvävet uppgick till 1.446 
kr/år. Det är svårt att ange vad den fördyrade tekniken för gödselspridning kostade i 
kr/kg sparat kväve. Detta beror främst på att olika maskinstationer tillämpar olika taxor 
för gödselspridning; ibland debiteras i kr/tim och ibland i kr/m3 etc. På Brogården var 
kostnaden för spridning av urin och flytgödsel med släpslangsramp 16 kr/m3, för 
fastgödsel 42 kr/m3 och för flytgödsel med myllningsaggregat 25 kr/m3. Totalt ökade 
spridningskostnaden vid övergången till flytgödsel med ett par hundra kr, varför 
kostnaden för den minskade avgången har satts till 1 kr/kg N.  

Helheten 
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Minskade kväveförluster, högre kväveffektivitet i mjölkproduktion och ökat foderintag 
resulterade i att den totala mängden växttillgängligt kväve ökade med ca 14 kg/ko och 
år. (Tabell 23), vilket motsvarar ca 588 kg N/år till ett värde av 4.700 kr/år. 



 

Genom en anpassad foderstat kunde kväveeffektiviteten höjas utan att avkastningen 
påverkades negativt. Foderkostnaden ökade något men var fortfarande relativt låg. 
Mjölkintäkten bibehölls med den anpassade foderstaten, tack vare högre fett- och 
proteinhalter i mjölken. 

Den förbättrade spridningstekniken var den åtgärd som minskade kväveförlusten mest 
och samtidigt kostade minst, vilket gjorde den till den i särklass mest kostnadseffektiva 
åtgärden. Den förbättrade gödsellagringen var också betydelsefull, men inte alls lika 
kostnadseffektiv. Kylningen av gödselrännorna var relativt kostnadseffektiv men 
medförde en jämförelsevis liten minskning av kväveförlusterna. Biofiltret stod för en 
väsentlig del av de minskade kväveförlusterna till en måttlig kostnad. 

Kostnaderna för olika åtgärder kan variera mycket mellan olika gårdar. De redovisade 
kostnaderna på Brogården skall därför endast ses som typvärden. Att bygga om en 
befintlig ladugård kan också innebära att vissa åtgärder blir dyrare än om man bygger en 
ny ladugård av samma standard. Exempelvis är kostnaden för kylning av gödselrännor 
marginell vid nybyggnad. Vid en nybyggnad av ett stall motsvarande det på Brogården 
skulle kostnaden för att minska kväveförlusten sannolikt ha varit betydligt lägre än den 
nu var. Skillnaden mellan den utförda ombyggnaden och en tänkt nybyggnad var dock 
inte möjlig att uppskatta. 

De vidtagna åtgärderna i projektet hade även andra positiva effekter än en minskad 
ammoniakavgång. Kylningen av gödselrännorna medförde att temperaturen på kornas 
dricksvatten steg med 3-6°C, vilket visats kunna ha en positiv effekt på 
mjölkproduktionen (Andersson, 1985). Någon sådan effekt på produktionen kunde dock 
inte iakttas på Brogården. Den förbättrade stallmiljön kan antas öka djurens trivsel och 
kunde även visas vara förknippad med en i vissa avseenden förbättrad djurhälsa. Den 
förbättrade stalluften och stallhygienen bidrog också till att skapa en bättre arbetsmiljö. 
Täckningen av gödselbehållaren och den förbättrade gödselspridningstekniken hade en 
luktreducerande effekt och ledde till jämnare spridning och bättre kontroll av 
gödselgivan på fältet, minskad nedsmutsning av grödan samt ökade möjligheter att 
tillföra växtnäring när grödan behöver den. Dessa bieffekter hade sannolikt en avsevärd 
ekonomisk betydelse, som dock inte var möjlig att uppskatta i siffror. 

 

INFORMATION 

Studiebesök och föreläsningar 
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Under projekttiden besöktes Brogården av ca 1.600 lantbrukare, lantbrukselever, 
rådgivare och myndighetspersoner. Dessa besök var arrangerade av husdjursföreningar, 
studiecirklar, länsstyrelser, skolor m fl. Utöver detta medverkade projektdeltagarna som 



 

föreläsare i flera sammanhang utanför Skara, bl a kurser för REKO-stöd i Jönköpings 
och Gotlands län, träffar för Jordbruksverkets rådgivare och diverse lantbrukarträffar. 

Konferensdeltagande 

Projektet resulterade i ett flertal föredrag och skärmutställningar vid internationella och 
svenska konferenser och mässor bl a CIGR/NJF-konferensen ”Gaseous and odour 
emission from animal production facilities” i Horsens, Danmark i juni 2003, EAAP-
konferensen i Rom i augusti 2003, Svensk Mjölks Djurhälso- & Utfodringskonferens i 
Kalmar i augusti 2003 och Skjervoldsymposiet i Nannestad, Norge i oktober 2003. Vid 
Smedjeveckan på SLU i Skara i september 2003 presenterades alla huvudresultat i 
projektet 

Publikationer 

Under projekttiden färdigställdes flera publikationer. En tryckt projektfolder med 
övergripande information framställdes i både svenskt och engelskt utförande under 2000 
och användes vid ett stort antal tillfällen under återstoden av projektet. Samtidigt 
tillverkades en skärmutställning på svenska, vilken senare kompletterades med aktuell 
information och användes i olika sammanhang. I november 2002 publicerades ett 
faktablad i SLU’s serie Fakta Jordbruk. I oktober 2003 distribuerades en 10-sidig 
broschyr med titeln ”Praktiska råd från projektet Life Ammoniak” som bilaga till 
tidningen Husdjur till dess 18.700 abonnenter, bland dem de flesta av Sveriges 
mjölkproducenter. 

Hemsida på Internet 

En hemsida på Internet utformades i nära samarbete med en arbetsgrupp inom det som 
senare utvecklades till Greppa Näringen (2003). Grundlayouten gjordes och överfördes 
till HTML-kod av en IT-konsult. Under det första projektåret tog de olika 
arbetsgrupperna fram detaljerade bakgrundsfakta för respektive kompetensområde, för 
att skapa en faktadel på hemsidan. Hemsidesadressen (http://www.ammoniak.nu/) var i 
funktion från oktober 2000. Hemsidan uppdaterades vid behov med aktuell information 
och länkar till andra relevanta och aktuella hemsidor. Figur 28 visar det månadsvisa 
antalet unika besökare 2001-03, ca 200-700/mån. 

Mediabevakning 
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Projektet rönte tidigt stort intresse i pressen och att antal artiklar publicerades, dels i 
fackpressen, dels i lokalpressen. Utöver detta intervjuades projektledning av 



 

radioreportrar, både i lokalradion och i riksradion. En intervju med projektledaren 
sändes i vetenskapsradion i maj 2003. 
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Figur 28. Antalet unika besökare/mån på projektets hemsida 
(http://www.ammoniak.nu/) från mars 2001 till september 2003.  

Figure 28. Number of unique visitors/mo at the project home-page 
(http://www.ammoniak.nu/) from Mar. 2001 to Sep. 2003. 

 70 

 
 



 

SLUTSATSER 

Följande slutsatser kan dras från projektet: 

• Minskning av de gödseltäckta ytorna, bättre urindränering, balanserad 
ventilation för gödselkulverten och urindräneringen, lägre stallufttemperatur 
samt kylning av gödseln minskade ammoniakavgången från stallet med 
sammanlagt 30%. Minskningen kunde helt hänföras till dessa tekniska åtgärder 
i stallet. 

• Ammoniakavgivningen minskade då gödselrännorna och däri liggande gödsel 
och urin kyldes genom att ingående dricksvatten leddes genom slangar som 
gjutits ned i gödselrännornas botten. 

• Ammoniakhalten i utgående luft från ett biofilter var i de flesta fall så låg att 
den inte gick att detektera med reagensrör. Ett biofilter är emellertid en dyr 
investering. Biofiltrets livslängd och behov av underhåll behöver studeras 
ytterligare. 

• En kväveeffektivitet på närmare 31% hos mjölkande kor är fullt realistisk att 
uppnå i svenska besättningar, som utfodras med vallensilage och eventuellt ett 
komplement av betfor. 

• En råproteinhalt av 160-170 g/kg ts i totalfoderstaten till kor i tidig laktation är 
fullt rimlig att använda och har potential att öka mjölkavkastningen. Ju bättre 
foderstyrningen och uppföljningen av produktionen är i den aktuella 
besättningen, desto lägre kan råproteinhalten i foderstaten vara. 

• Det fanns ett positivt samband mellan kornas mjölkavkastning och deras 
kväveutnyttjande. 

• Det kunde inte visas att de vidtagna utfodringsåtgärderna i projektet ledde till 
en minskad ammoniakavgång. Kväveinnehållet i färsk stallgödsel minskade 
något och kväveeffektiviteten i mjölkproduktionen ökade med 2 procentenheter 
för helårskor. 

• Med flytgödselhantering av gårdens stallgödsel ges ett flertal möjligheter att 
begränsa ammoniakavgången vid lagring och spridning. 
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• Vid nybyggnation eller utökning av produktionen är det viktigt att projektera 
för en tillräckligt stor lagringskapacitet för stallgödsel, vilket medger att 
spridning under dåliga förhållanden kan undvikas. 



 

• Ett tättslutande tak på flytgödselbehållaren medger minimal ammoniakavgång 
till en relativt hög investeringskostnad. Flera andra tillgängliga 
täckningsalternativ är billigare och kan även de minska förlusterna effektivt, 
även om effekten är mindre och kan variera. Alternativen fordrar ofta också 
mer tillsyn och medför högre underhållskostnader. 

• Bandspridning och myllning av flytgödsel medger spridning i olika typer av 
växande gröda kombinerat med låg ammoniakavgång. Den förbättrade 
tekniken för spridning av projektgårdens stallgödsel var den i särklass mest 
kostnadseffektiva åtgärden. Givet ett värde av 8 kr/kg sparat kväve var den 
också lönsam. 

• Olika tekniska åtgärder för att öka växtnäringsutnyttjandet i allmänhet och 
begränsa ammoniakavgången i synnerhet medför ofta kostsamma investeringar. 

• Sammantaget förbättrade de företagna åtgärderna projektgårdens kvävebalans. 
Framför allt det förbättrade gödselhanteringssystemet, med möjlighet att lagra 
och sprida stallgödseln som flytgödsel, bidrog till förbättringen. 
Stallgödselkvävet kunde utnyttjas bättre och mindre handelsgödsel behövde 
köpas in. Tillsammans svarar åtgärderna dock inte för hela förbättringen av 
gårdsbalansen, utan endast drygt 20%. 

• Kornas renhet och klövhälsa förbättrades avsevärt i samband med den gjorda 
ombyggnaden och förekomsten av akut mastit minskade. Fruktsamheten var 
mycket god och celltalet i mjölken lågt såväl före som efter ombyggnaden. Den 
övriga djurhälsan var i nivå med andra svenska besättningar. 

• Djurskötarens omdöme om stallmiljön bekräftade övriga observationer med 
avseende på stallklimat och hygien. 

• Det finns inget som talar för att de vidtagna åtgärderna i syfte att uppnå en 
sänkt ammoniakavgång i mjölkkostallar skulle vara oförenliga med en god 
djurhälsa, god omgivningshygien, hög mjölkproduktion och god mjölkkvalitet. 

• Kostnadseffektiviteten hos de vidtagna åtgärderna kan under olika förhållanden 
och på olika gårdar antas skilja sig väsentligt från den beräknade på 
projektgården. De redovisade kostnaderna skall endast ses som typvärden. 
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• De vidtagna åtgärderna i projektet hade även andra positiva effekter än en 
minskad ammoniakavgång, vars ekonomiska betydelse inte var möjlig att 
uppskatta. Dokumenterade positiva bieffekter var uppvärmt dricksvatten till 
korna, en förbättrad djurmiljö med positiva följder för djurhälsan, en förbättrad 
arbetsmiljö i stallet, minskad gödsellukt, jämnare spridning och bättre kontroll 
av gödselgivan på fältet, minskad nedsmutsning av grödan samt ökade 
möjligheter att tillföra växtnäring när grödan behöver den. 



 

• Information om ammoniakens miljöeffekter och metoder för att minska 
ammoniakavgången från mjölkproducerande gårdar spreds på olika sätt till ett 
stort antal lantbrukare, rådgivare, myndigheter och lantbruksstudenter. Särskilt 
projektets hemsida på Internet förefaller ha varit ett effektivt sätt att nå ut med 
information. 
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PRAKTISKA RÅD TILL MJÖLKPRODUCENTER 

Baserat på erfarenheterna från projektet kan följande praktiska råd ges till svenska 
mjölkproducenter, i syfte att sänka ammoniakavgången i mjölkproduktionen på ett 
kostnadseffektivt sätt. 

Sänk råproteinhalten i foderstaten! 

Den mängd kväve i fodret som inte används för mjölkproduktion, tillväxt och dräktighet 
utsöndras istället i träck och urin. Det finns ett klart samband mellan råproteinhalten i 
foderstaten och mängden kväve i gödseln. En minskning av proteinhalten vid god 
foderstyrning är därför ett effektivt sätt att öka kväveutnyttjandet och minska 
ammoniakförlusterna. 

Det har förekommit en medveten överutfodring av protein på mjölkgårdar, bl a för att 
hålla en viss säkerhetsmarginal. Perioder med för låg halt innebär näringsbrist för korna 
och sänkt produktion. Variationen i näringstillgång över tiden beror på flera faktorer,  
t ex grovfodrets kvalitet och i vilken ordning man ger olika foder. 

Det är främst i mjölkbesättningar med hög råproteinnivå, mer än 18% av fodrets ts i 
tidig laktation, som en sänkning av råproteinhalten rekommenderas. Åtgärden kan även 
vara effektiv och rimlig på gårdar med 17-18% råprotein i tidig laktation om de har bra 
foderstyrning och uppföljning av mjölkavkastning och mjölkkvalitet. Högmjölkande kor 
skall hanteras försiktigt när det gäller att sänka råproteinhalten. Vi rekommenderar 16-
17% råproteinhalt till kor i tidig laktation. Råproteinhalten kan vara så låg som 13% i 
sen laktation. 

Om foderstatens råproteinhalt sänks med en procentenhet (t ex från 18 till 17%) ökar 
kväveeffektiviteten med ca 1,5 procentenheter. Hur mycket ammoniakförlusterna 
påverkas är osäkert, men en bedömning är att förlusterna kan sänkas med någon eller 
några procentenheter. I Sverige ligger ammoniakförlusterna från stall och under 
lagringen normalt mellan 10 och 20%.  

Minska råproteinhalten i foderstaten stegvis och följ upp med kontroll av 
mjölkavkastning och mjölkens ureahalt, för att hitta en proteinnivå i foderstaten som 
förbättrar kväveutnyttjandet utan att minska produktionen eller ge andra negativa 
effekter. Att utfodra en blandning av två olika grovfodertyper är mycket fördelaktigt för 
att öka eller bibehålla grovfoderkonsumtionen när råproteinhalten i foderstaten sänks. 
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Att sänka råproteinhalten i foderstaten medför inga kostnader så länge som 
mjölkavkastningen kan bibehållas. Kostnaderna för foder kommer att sjunka eftersom 
andelen proteinkraftfoder kan minskas. 



 

Analysera ditt foder! 

Det går inte att styra utfodringen utan att veta fodrets sammansättning. Med egna 
analysvärden på fodrens näringsinnehåll, såsom råprotein, NDF, energi och stärkelse, 
blir precisionen i foderstatsberäkningarna bättre. Utfodringen kan styras effektivare och 
därmed minimeras förlusterna av t ex ammoniak. 

Alla mjölkbesättningar har stor nytta av foderanalyser. Foderproverna skall vara 
representativa för de partier de avser. Det lättaste är att ta ut prover i samband med 
skörden. Ofta behöver man även ta ut prover ur foderlagret under stallperioden, trots att 
det är svårare att få representativa prover då. 

Hur mycket ammoniakavgången kan minskas med hjälp av foderanalyser är svårt att 
säga. Det beror på att även andra faktorer, som foderstatens sammansättning, 
utfodringsrutiner och laktationsstadium, samtidigt påverkar förlusterna. 

Tag ut representativa prover under vallskörden. Råd om hur provtagningen bör göras 
ges i rådgivningsmaterialet ”Kvalitetssäkrad mjölkproduktion” (Svensk Mjölk, 2003b). 
Sänd proverna till ett foderlaboratorium och beställ analys av torrsubstans, råprotein, 
NDF och energi och andra önskade parametrar. Använd sedan analysresultaten och 
tillhörande beräknade värden som underlag för foderstatsberäkningarna på gården. 

Ett grönmasseprov på grovfodret med ovanstående analyser kostar ca 350 kr och ett 
spannmålsprov ca 390 kr.  

Undvik hög temperatur i stall och gödsel! 

Stalluftens temperatur påverkar gödselns. Eftersom ammoniakförlusterna är starkt 
temperaturberoende kommer de att minska om temperatur i luften och gödseln sänks.  

Nötkreatur har måttliga krav på temperaturen. En sänkning av lufttemperaturen är därför 
en enkel åtgärd som lämpar sig i alla kostallar. Undvik högre stalltemperaturer än vad 
djuren kräver för en effektiv produktion och god komfort. Stalluftens temperaturnivå 
kan sänkas genom att öka ventilationsflödet under de perioder när flödet ligger under 
maximiventilation, d v s vintertid. Sänkt stalltemperatur uppnås genom att sänka 
reglerutrustningens börvärde och kräver ingen investering. I fläktventilerade stallar 
innebär åtgärden dock viss ökning av elförbrukningen på grund av ökad ventilation. 

I stallar med fast-, klet- och flytgödsel kan gödselrännorna kylas med hjälp av 
dricksvatten. Plaströr för inkommande vatten gjuts in på ca 50 mm djup i botten på 
gödselrännorna. 
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En sänkning av gödseltemperaturen från 15 till 10 oC minskade i en svensk 
undersökning ammoniakavgången med ca 40%. På Brogården minskade nedgjutna 
slangar i gödselrännorna ammoniakavgången med 15-40% då ingående 
dricksvattentemperatur höjdes med 3-6 oC. 



 

Vid nybyggnation är kostnaderna för ingjutning av plaströr i gödselrännorna 
begränsade; i en 60-80 cm bred ränna åtgår två längder med vanlig vattenslang med 
ytterdiameter 32 mm. 

Minska de gödseltäckta ytorna i stallet! 

Avgången av ammoniak beror på hur stor yta av gödsel och urin som exponeras för den 
omgivande luften. Ju mindre yta, desto mindre ammoniakförluster. Huvuddelen av den 
ammoniak som avges kommer från urinen. Beräkningar har visat att genom att minska 
gödselytorna i lösdriftstallar med 20% kan avgången av ammoniak reduceras med cirka 
15%. 

Det gäller att minska föroreningen av båspallar och djur. Att begränsa gödselytorna i 
djurstallar kräver stort planeringsarbete för att djurtrafiken och djurens naturliga 
rörelsemönster och beteende inte skall förändras negativt. Begränsas de naturliga 
gödselytorna alltför mycket kommer djuren att gödsla på bl a liggytor. 

De gödseltäckta ytorna kan framförallt påverkas när ett nytt stall planeras. Men även i 
befintliga stallar kan de exponerade ytorna minskas. 

Stall för bundna kor har oftast mindre gödseltäckta ytor än lösdriftsstallar. Rätt 
anpassade båsmått, rätt inställda båsfronter, rätt utformat foderbord, båsavskiljare, 
gummispaltgolv, renskrapning av båspallen i förhållande till utfodring och övrig skötsel 
är några praktiska tips för bundna kor. 

I lösdrift kan hygienen i gångarna förbättras genom att förse skrapor med gummikant, 
skrapa oftare och vid om/nybyggnad utforma gångarna med lutning så att urinen rinner 
av golvytan. 

Att gödsla ut ofta minskar exponeringen av urin och träck för stalluften. Utgödsling 2 
ggr/dygn i stallar med bundna kor är tillräckligt för att förhindra en ökning av 
ammoniakavgång på grund av gödselns lagring. Urindränering i gödselrännorna är 
mycket viktigt och ju snabbare urinen kan separeras och ledas bort från stallet desto 
lägre avgång blir det av ammoniak. 

I Holländska undersökningar (Braam et al, 1997a; b) har man provat lutande golvyta 
och olika utgödslingsintervall för att minska avgivningen från skrapgångar i 
lösdriftssystem. Framför allt lutning av gödselrännorna minskade ammoniakavgången 
betydligt (Tabell 28). 
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Kostnaden för att minska de gödseltäckta ytorna kommer att variera kraftigt beroende på 
olika förutsättningarna i varje enskilt fall. 



 

Tabell 28. Inverkan på ammoniakavgången från skrapade gödselgångar i lösdrift av 
antal utgödslingstillfällen/dygn och golvlutning1. 

Table 28. Influence on ammonia loss of no. of manure removals/d and inclination of 
alley floor1. 

Golvlutning och utgödslingsintervall Minskning av ammoniakavgång, % 

Ingen lutning, skrapning 12 ggr/dygn 
Ingen lutning, skrapning 96 ggr/dygn 
3% lutning mot en sida, skrapning 12 ggr/dygn 
3% lutning mot mitten, skrapning 12 ggr/dygn 

0 (jämförelsenivå) 
-5 

-21 
-50 

1 Braam et al, 1997a; b. 
 

Bygg tillräcklig lagringskapacitet för stallgödsel! 

En tillräckligt stor lagringskapacitet minskar risken för att spridning måste ske på grund 
av en full behållare. Olämpliga spridningsförhållanden ökar riskerna för dåligt 
växtnäringsutnyttjande, dålig lukt och skador på mark, gröda och miljö. I torrt, varmt 
och blåsigt väder är ammoniakavgången hög. Under nederbördsrika perioder ökar ofta 
utlakningen och ytavrinningen. Under blöta förhållanden är risken för körskador och 
jordpackning också större. Spridning av gödsel efter växtperiodens slut eller till 
spannmål i höstbruket ökar risken för kväveutlakning eftersom växtnäringsupptaget då 
är lågt. 

När nya lagringsutrymmen skall byggas, t ex vid nybyggnation eller vid utökning av 
djurhållningen, är det självklart att projektera för gårdens lagringsbehov av gödsel. Det 
är billigare och mer praktiskt att bygga en tillräckligt stor behållare från början än att 
relativt snart tvingas bygga igen. 

Ammoniakavgången påverkas starkt av förhållandena under spridningsdagen och tiden 
närmast därefter. Förlusterna varierar generellt mellan 5 och 90% av gödselns innehåll 
av ammoniumkväve. Genom att undvika olämpliga spridningsförhållanden kan 
förlusterna mer än halveras. 

Svensk lagstiftning reglerar minsta tillåtna lagringskapacitet för stallgödsel. Din 
byggnadsrådgivare hjälper dig att utifrån djurslag, djurantal och planerad lagringstid 
beräkna totala lagringsbehovet. Med stor lagringskapacitet erhålls ett flexibelt system 
med förbättrade möjligheter att sprida under bra körförhållanden och med högt 
växtnäringsutnyttjande, även under svåra år.  
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Materialkostnaden, inkl frakt och montering, för en betonghållare kan grovt uppskattas 
till 250 kr/m3. Marginalkostnaden per m3 är betydligt lägre. Därtill skall läggas 
kostnader för grävning, schaktning, övriga markarbeten och installationer. 



 

Täck gödselbehållaren! 

Från en gödselbehållare avgår ammoniakkväve till luften, året runt. Avgångens storlek 
varierar under året. När det blåser för vinden snabbt med sig ammoniak bort från luften 
ovanför behållaren, vilket får till följd att gödseln avger ännu mer ammoniak. En 
tättslutande täckning på behållaren stänger effektivt av denna förlustväg. 

Alla lagringsbehållare för flytgödsel eller urin kan förses med täckning. Eftersom 
ammoniakavgång sker så fort det finns gödsel i behållaren, skall täckningen vara i 
funktion året runt. Urinbehållare har hög ammoniakavgång och därför är det speciellt 
viktigt att täcka dessa.  

Beroende på vilken typ av täckning man väljer kan förlusterna från gödselbehållaren 
minska med 50-95%. Från en urinbehållare kan uppemot hälften av kväveinnehållet gå 
förlorat om ingen täckning används. 

På flytgödsel från framför allt mjölkkor bildas normalt ett svämtäcke i behållaren. Det är 
den enklaste varianten av täckning. I gödsel som endast bildar ett svagt svämtäcke eller 
inget alls, kan tillsats av exempelvis fastgödsel, halm eller torv följt av omblandning ge 
ett svämtäcke när materialet fått flyta upp till ytan. Observera att tillsats av hackad halm 
inte rekommenderas till urin eftersom halmen sjunker till botten i sådana behållare. 
Andra exempel på flytande täckningsmaterial är ett lager lättklinkerkulor (Leca®) eller 
en flytande plastduk. 

Ett annat täckningsalternativ är olika typer av överbyggnader (tak eller lock) som vilar 
på behållarens överkant och på en mittpelare, antingen av trä eller betong. Kostnaden 
varierar beroende på täckningsalternativ (Tabell 29). 

Tabell 29. Kostnad för olika täckningsalternativ för gödselbehållare. 

Table 29. Costs for different types of covers for liquid manure storages. 

Täckningsalternativ Årlig kostnad 

Svämtäcke 
Hackad halm/torv 
Lättklinkerkulor1 
Flytande plastduk 
Tak, lock 

- 
5-13 kr/m3 + skötsel och underhåll 

14 kr/m3 
20 kr/m3 

25-40 kr/m3 
1 Leca®, AB Svensk Leca, Linköping. 
 

Välj lämplig spridningstidpunkt för stallgödsel! 
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Väderförhållanden såsom lufttemperatur, luftfuktighet och vindhastighet påverkar 
kraftigt ammoniakavgångens storlek. Kombinationen låg lufttemperatur, hög 
luftfuktighet och låg vindhastighet ger vanligtvis lägst ammoniakavgång.  



 

Vid all form av stallgödselspridning och i synnerhet då gödseln sprids ut över hela 
markytan (bredspridning) eller delar av markytan (bandspridning), bör 
väderförhållandena tas med i beräkningen. Myllad gödsel är mindre känslig för 
väderfaktorerna. 

Vid spridning på vall, kan förlusterna halveras om spridningen sker under våren jämfört 
med varma blåsiga sommardagar efter förstaskörd. 

Välj spridningstidpunkt i två steg. Utifrån tillgänglig spridningsteknik och grödor 
planerar du först i grova drag vilka perioder under året du kan och vill använda. Ur 
ammoniaksynpunkt är spridning vårvinter, vår och i vissa fall även sen höst att föredra 
framför spridning på sommaren om du exempelvis inte kan mylla gödseln efter första 
eller andra skörd på vall. När en spridningsperiod därefter närmar sig bör du eftersträva 
att följa väderutvecklingen de närmaste dagarna och undvika att sprida de dagar som 
förväntas bli varma, torra och blåsiga. Sprid gärna före regn. 

Tänk på att valet av spridningstidpunkt inte enbart påverkas av risken för 
ammoniakavgång. Även utlakning av växtnäring, andra kväveförluster till luften och 
risk för körskador har betydelse för växtnäringsutnyttjandet och miljöbelastningen. 
Spridning under blöta perioder ökar dessa risker. Om höstspridning planeras, så bör det 
ske till grödor som höstoljeväxter eller vall. 

Valet av spridningstidpunkt är i princip en arbetsplaneringsfråga, som inte 
nödvändigtvis behöver innebära merkostnader. I vissa fall medför dock ändrad 
spridningstidpunkt att jordpackningskostnaden riskerar ökar vid ökad andel 
vårspridning. Att sprida i växande gröda ställer krav på mer avancerad 
spridningsutrustning. En läglighetskostnad (lägre skörd) kan uppstå om exempelvis 
gödselspridning inför vårbruket försenar sådden: 

Välj rätt spridningsteknik för stallgödsel! 

Att mylla gödseln eller att bruka ned den direkt efter spridning, leder till avsevärt 
minskade förluster jämfört med att låta gödseln ligga kvar på markytan efter spridning. I 
jorden binds gödselkvävet till jordpartiklarna och ligger skyddat för vind och höga 
lufttemperaturer, som annars skulle medföra hög ammoniakavgång. I en växande gröda 
kan gödseln istället läggas på markytan med hjälp av en släpslangsramp. Slangarna 
leder ned och placerar gödseln i strängar på marken (bandspridning). På det sättet 
skyddas gödselkvävet till viss del från vind och sol. 

Dagens myllningsaggregat är främst avsedda för spridning på vall, direkt efter skörd. I 
stråsäd kan de skada den höga grödan. Bandpridning med släpslang kommer bäst till sin 
rätt i växande gröda på våren eller försommaren. Befintliga sprutspår kan utnyttjas om 
rampens bredd är anpassad till dessa. 
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Myllning eller snabb nedbrukning efter spridning kan minska ammoniakavgången med 
80-95% jämfört med vanlig bredspridning. Motsvarande siffror för bandspridning är 30-
50%. Bandspridningen blir dock mindre effektiv ju lägre och glesare grödan är. 



 

Förutom lägre ammoniakavgång får du en jämnare spridning, bättre kontroll av 
gödselgivan samt minskad lukt vid spridningen. Myllningsaggregatens fördel är 
dessutom att du minskar riskerna med kvalitetsstörningar i ensilaget eftersom 
nedsmutsning av grödan kan minimeras. Genom myllning kan flytgödseln från 
nötkreatur återföras till vallen i större utsträckning och gödselns växtnäringsinnehåll 
därmed utnyttjas. 

Om du inte själv vill investera i ny spridningsteknik, kan du gå samman med kollegor 
för inköp av gemensam spridare eller leja in spridningen från en 
maskinstation/maskinring. 

En släpslangsramp till flytgödselspridaren kostar ca 120.000 kr extra jämfört med en 
vanlig spridarplatta för bredspridning. Motsvarande kostnad för ett myllningsaggregat 
för körning på vall är ca 200.000 kr. Observera att kostnaderna skiljer sig åt mellan 
olika fabrikat och utföranden. En maskinstation tar ca 5 kr/m3 extra för att mylla 
gödseln jämfört med släpslangspridning. 
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