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Overslag over ammoniakdeposition omkring staldafkast fra Brørup Slagteri 
 
Den gennemsnitlige belægning af stalden er oplyst til 350 svin. Stalden har en kapacitet på 650 
svin. Der er normalt ikke svin i stalden om natten. 
 
Den for fordampning tilgængelige kvælstofmængde er 3,14 kgN/dyr/år. Af dette fordamper mellem 
10 og 20 % afhængig af staldsystemet. (Vejledning vedrørende sagsvurdering for lokale miljøeffek-
ter som følge af luftbårent kvælstof ved udvidelse og etablering af husdyrbrug, Skov- og Natursty-
relsen 2003 med rettelser fra 2005). 
 
Den maksimale emission kan på denne baggrund udregnes til: 
 
650 svin * 3,14 kgN/svin/år * 20% = 410 kgN/år   
 
Hvis den udledte ammoniak fordeles jævnt over et cirkulært område med en radius på 2 km, sva-
rende til afstanden til det nærmeste ammoniakfølsomme naturområde, vil den årlige deposition 
være: 
 
410 kg/12600 ha = 0,033 kg/ha. 
 
Tålegrænsen for de sårbare naturområder er 10 kg/ha/år.  
 
Den gennemsnitlige deposition i området er omkring 14 kg ammonium-N/år og 24 kg total-N/år. 
Afkast fra slagteriets stalde er derfor uden betydning for naturområderne.  
 
Ved Rockwool er der foretaget egentlige depositionsberegninger for en væsentligt større ammoniak 
emission gennem en 40 m høj skorsten. Der emiteres her 1030 tons pr. år. I en tilsvarende afstand 
og retning i forhold til skorstenen, som naturområderne har i forhold til slagteriet i Brørup er deposi-
tionen beregnet til 5 – 6 kg/ha/år. Skaleres denne lineært ned til slagteriets emission på 410 kg/år 
giver dette en deposition på 0,002 kg/ha/år. Ovenstående beregning synes således at være en 
konservativ betragtning. 
 
Hechr 
 
 



Bilag B: Oversigtsplan i 1:25.000 
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Bilag C: Virksomhedens omgivelser 
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