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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2017/302 

av 15. februar 2017 

om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for intensiv fjørfe- eller svineavl, i 

henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU 

[meddelt under nummer K(2017) 688](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert 

forebygging og begrensning av forurensning)(1), særlig artikkel 13 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) legges til grunn ved fastsettelse av vilkår for tillatelser til anlegg 

som omfattes av kapittel II i direktiv 2010/75/EU, og vedkommende myndigheter bør fastsette utslippsgrenseverdier 

som sikrer at utslippene under normale driftsvilkår ikke overstiger de utslippsnivåene som er forbundet med de beste 

tilgjengelige teknikker, som fastsatt i BAT-konklusjonene. 

2) Forumet bestående av representanter for medlemsstatene, berørte industrier og ikke-statlige organisasjoner som fremmer 

miljøvern, og som er opprettet ved kommisjonsbeslutning av 16. mai 2011(2), avga 19. oktober 2015 sin uttalelse til 

Kommisjonen om det foreslåtte innholdet i BAT-referansedokumentet for intensiv fjørfe- eller svineavl. Uttalelsen er 

offentlig tilgjengelig. 

3) BAT-konklusjonene oppført i vedlegget til denne beslutning, er det sentrale elementet i nevnte BAT-referanse-

dokument. 

4) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 75 nr. 1 i direktiv 

2010/75/EU. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Konklusjonene om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for intensiv fjørfe- eller svineavl, som fastsatt i vedlegget, vedtas. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 15. februar 2017. 

 For Kommisjonen 

Karmenu VELLA 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 43 av 21.2.2017, s. 231, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 148/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 50. 

(1) EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17. 

(2) EUT C 146 av 17.5.2011, s. 3. 

2019/EØS/62/54 
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VEDLEGG 

BAT-KONKLUSJONER FOR INTENSIV FJØRFE- ELLER SVINEAVL 

VIRKEOMRÅDE 

Disse BAT-konklusjonene gjelder følgende former for virksomhet angitt i nr. 6.6 i vedlegg I til direktiv 2010/75/EU, dvs.  

«6.6. Intensiv fjørfe- eller svineavl» 

a) med mer enn 40 000 plasser til fjørfe, 

b) med mer enn 2 000 plasser til produksjonssvin (over 30 kg), eller 

c) med mer enn 750 plasser til purker. 

Disse BAT-konklusjonene omfatter særlig følgende prosesser og former for virksomhet på driftsenheten: 

— Ernæringsmessig styring av fjørfe og svin. 

— Tilberedning av fôr (maling, blanding og lagring). 

— Fjørfe- og svineavl (oppstalling). 

— Oppsamling og lagring av husdyrgjødsel. 

— Behandling av husdyrgjødsel. 

— Spredning av husdyrgjødsel. 

— Lagring av døde dyr. 

Disse BAT-konklusjonene omhandler ikke følgende prosesser eller former for virksomhet: 

— Disponering av døde dyr; dette kan omfattes av BAT-konklusjonene for slakterier og animalske biprodukter (SA). 

Andre BAT-konklusjoner og referansedokumenter som er relevante for de formene for virksomhet som omfattes av disse BAT-

konklusjonene, er følgende: 

Referansedokumenter Virksomhet. 

Avfallsforbrenning (WI). Forbrenning av husdyrgjødsel. 

Avfallsbehandlingsindustrien (WT). Kompostering og anaerob nedbryting av husdyrgjødsel. 

Overvåking av utslipp fra anlegg som omfattes av industri-

utslippsdirektivet (ROM). 

Overvåking av utslipp til luft og vann. 

Økonomi og virkninger på tvers av miljømedier (ECM). Økonomi og virkninger på tvers av miljømedier for ulike 

teknikker. 

Utslipp fra lagring (EFS). Lagring og håndtering av materialer. 

Energieffektivitet (ENE). Allmenne aspekter ved energieffektivitet. 

Nærings-, nytelsesmiddel- og meieriindustrien (FDM). Produksjon av fôr. 

Dersom disse BAT-konklusjonene omfatter lagring og spredning av husdyrgjødsel, berører ikke dette bestemmelsene i råds-

direktiv 91/676/EØF(1).  

  

(1) Rådsdirektiv 91/676/EØF av 12. desember 1991 om beskyttelse av vann mot forurensning forårsaket av nitrater fra landbruket (EFT L 375 

av 31.12.1991, s. 1). 
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Dersom disse BAT-konklusjonene omfatter lagring og disponering av døde dyr og behandling og spredning av husdyrgjødsel, 

berører ikke dette bestemmelsene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009(1). 

Disse BAT-konklusjonene får anvendelse uten å berøre annet relevant regelverk, for eksempel for dyrevelferd. 

DEFINISJONER 

I disse BAT-konklusjonene gjelder følgende definisjoner: 

Uttrykk Definisjon 

Appetittfôring (ad libitum) Fri tilgang til fôr eller vann som gjør at dyret selv kan regulere inntaket sitt etter biologiske 

behov. 

Dyreplass Den plassen som er avsatt til hvert dyr i et oppstallingssystem, idet det tas hensyn til høyeste 

kapasitet på anlegget. 

Redusert opparbeiding av jord Alle metoder for dyrking av jord som innebærer å etterlate foregående års avlingsrester (for 

eksempel maisstilker eller hvetestubber) på åkrene før og etter ny planting av vekster, for å 

redusere jorderosjon og avrenning. 

Eksisterende driftsenhet En driftsenhet som ikke er en ny driftsenhet. 

Eksisterende anlegg Et anlegg som ikke er et nytt anlegg. 

Driftsenhet Et anlegg som definert i artikkel 3 nr. 3 i direktiv 2010/75/EU, der det foregår svine- eller 

fjørfeavl. 

Husdyrgjødsel Bløtgjødsel og/eller fast husdyrgjødsel. 

Ny driftsenhet En driftsenhet som først blir tillatt etter offentliggjøringen av disse BAT-konklusjonene, 

eller en fullstendig erstatning av en driftsenhet etter offentliggjøringen av disse BAT-

konklusjonene. 

Nytt anlegg Et anlegg som først blir tillatt på området til driftsenheten etter offentliggjøringen av disse 

BAT-konklusjonene, eller en fullstendig erstatning av et anlegg på det eksisterende 

fundamentet etter offentliggjøringen av disse BAT-konklusjonene. 

Anlegg En del av driftsenheten der én av følgende prosesser eller former for virksomhet utføres: 

oppstalling av dyr, lagring av husdyrgjødsel og behandling av husdyrgjødsel. Et anlegg som 

består av én enkelt bygning (eller lokale) og/eller det utstyret som er nødvendig for å kunne 

utføre prosesser eller virksomhet. 

Følsomme omgivelser Områder som har behov for særlig vern mot forstyrrelser, for eksempel 

— boligområder, 

— områder der det pågår menneskelig virksomhet (f.eks. skoler, dagsentre, rekreasjons-

områder, sykehus eller pleiehjem), 

— følsomme økosystemer/habitater. 

Bløtgjødsel Avføring og urin, som eventuelt er blandet med noe strø og litt vann for å gi en flytende 

husdyrgjødsel med et tørrstoffinnhold på opp til cirka 10 %, og som flyter på grunn av 

tyngdekraften, og kan pumpes. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter 

og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske 

biprodukter) (EUT L 300 av 14.11.2009, s. 1). 
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Uttrykk Definisjon 

Fast husdyrgjødsel Avføring og urin, som eventuelt er blandet med noe strø, og som verken flyter på grunn av 

tyngdekraften eller kan pumpes. 

Samlet ammoniumnitrogen Ammonium-N (NH4-N) og ammoniumforbindelser, herunder urinsyre, som lett kan brytes 

ned til NH4-N. 

Totalnitrogen Totalnitrogen, uttrykt som N, omfatter fri ammoniakk og ammonium (NH4-N), nitritter 

(NO2-N), nitrater (NO3-N) og organiske nitrogenforbindelser. 

Totalnitrogen som utskilles Totalnitrogen som utskilles fra dyrenes stoffskifteprosesser gjennom urin og avføring. 

Totalfosfor Totalfosfor, uttrykt som P2O5, omfatter alle uorganiske og organiske fosforforbindelser, 

oppløst eller bundet til partikler. 

Totalfosfor som utskilles Totalfosfor som utskilles fra dyrenes stoffskifteprosesser gjennom urin og avføring. 

Spillvann Regnvannsavrenning som vanligvis er blandet med husdyrgjødsel, vann fra rengjøring av 

overflater (f.eks. gulv) og utstyr, og vann som stammer fra driften av luftrensingssystemer. 

Dette kan også betegnes som forurenset vann. 

Definisjoner for visse dyrekategorier 

Uttrykk Definisjon 

Avlsdyr Foreldreflokken (hanner og hunner) som holdes for produksjon av rugeegg. 

Broilere Kyllinger som avles til kjøttproduksjon. 

Avlsdyr for broilere Foreldreflokken (hanner og hunner) som holdes for produksjon av egg beregnet på 

produksjon av broilere. 

Purker med unger Purker fra perinatalperioden til avvenning av spedgrisene. 

Oppfôringssvin Produksjonssvin som vanligvis fôres opp fra en levendevekt på 30 kg til slakting eller første 

bedekning. Denne kategorien omfatter smågriser, slaktegriser og ungpurker som ikke er blitt 

bedekt. 

Drektige purker Drektige purker, herunder ungpurker. 

Verpehøner Høner beregnet på eggproduksjon som er minst 16-20 uker gamle. 

Purker klare til bedekning Purker som er klare til bedekning, og før de er drektige. 

Svin Svin i enhver alder som holdes for avl eller oppfôring. 

Spedgriser Svin fra fødsel til avvenning. 

Fjørfe Høns (kyllinger), kalkuner, perlehøns, ender, gjess, vaktler, duer, fasaner og rapphøns som 

oppdrettes eller holdes i fangenskap med sikte på avl, produksjon av kjøtt eller egg for 

konsum, eller for å gjenoppbygge viltbestander. 
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Uttrykk Definisjon 

Unghøner Kyllinger som er for unge til å legge egg. En unghøne som oppdrettes til eggproduksjon, blir 

en verpehøne når den er 16-20 uker gammel og begynner å legge egg. Unge hunn- og 

hannkyllinger som oppdrettes til avl, defineres som unghøner inntil de er 20 uker gamle. 

Purker Hunndyr av svin i periodene for bedekning, drektighet og grising. 

Smågriser Unge svin fra avvenning til oppfôring, vanligvis fra en levendevekt på ca. 8-30 kg. 

GENERELLE BETRAKTNINGER 

De teknikkene som er oppført og beskrevet i disse BAT-konklusjonene, er verken normative eller uttømmende. Det kan brukes 

andre teknikker som sikrer minst et tilsvarende miljøvernnivå. 

Med mindre annet er angitt, får BAT-konklusjonene generell anvendelse. 

Med mindre annet er angitt, viser utslippsnivåene som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for 

utslipp til luft i disse BAT-konklusjonene, til massen av stoffer som slippes ut per dyreplass for alle avlssykluser som er 

gjennomført i løpet av ett år (dvs. kg stoff/dyreplass/år). 

Alle konsentrasjonsverdier uttrykt som massen av stoff som slippes ut per volum i luft, viser til standardforhold (tørr gass ved 

en temperatur på 273,15 K og et trykk på 101,3 kPa). 

1. GENERELLE BAT-KONKLUSJONER 

De sektor- eller prosesspesifikke BAT-konklusjonene i avsnitt 2 og 3 får anvendelse i tillegg til disse generelle 

BAT-konklusjonene. 

1.1. Miljøstyringsordninger (EMS) 

BAT 1. Beste tilgjengelige teknikk for å forbedre den samlede miljøprestasjonen til driftsenhetene er å gjennomføre 

og følge en miljøstyringsordning (EMS) som omfatter samtlige av følgende punkter: 

 1. Engasjement fra ledelsens side, herunder den øverste ledelsen. 

 2. Fastsettelse fra ledelsens side av en miljøpolitikk som omfatter kontinuerlig forbedring av anleggets 

miljøprestasjon. 

 3. Planlegging og fastsettelse av de framgangsmåtene, målsetningene og målene som er nødvendige, sammen med 

finansiell planlegging og investeringer. 

 4. Gjennomføring av framgangsmåtene, med særlig vekt på følgende: 

a) Struktur og ansvar. 

b) Opplæring, bevissthet og kompetanse. 

c) Kommunikasjon. 

d) Medarbeidernes deltakelse. 

e) Dokumentasjon. 

f) Effektiv prosesstyring. 

g) Vedlikeholdsprogrammer. 

h) Kriseberedskap og innsats i nødssituasjoner. 

i) Sikring av overholdelse av miljølovgivningen.  
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 5. Kontroll av prestasjoner og iverksetting av korrigerende tiltak, med særlig vekt på følgende: 

a) Overvåking og måling (se også Det felles forskningssenters referanserapport om overvåking av utslipp fra 

anlegg som omfattes av industriutslippsdirektivet – ROM). 

b) Korrigerende og forebyggende tiltak. 

c) Føring av registre. 

d) Uavhengig (dersom det er mulig) intern og ekstern revisjon for å fastslå om miljøstyringsordningen 

fungerer som planlagt og er korrekt gjennomført og vedlikeholdt. 

 6. Gjennomgåelse av miljøstyringsordningen og dens fortsatte egnethet, tilstrekkelighet og virkning, utført av den 

øverste ledelsen. 

 7. Tilpasning til utviklingen av renere teknologier. 

 8. Vurdering av miljøvirkningene forbundet med den endelige avviklingen av anlegget i prosjekteringsfasen for et 

nytt anlegg, og i hele dets levetid. 

 9. Regelmessige sammenligninger med andre foretak innenfor samme sektor (f.eks. EMAS’ sektorreferanse-

dokument). 

Særlig for sektoren for intensiv fjørfe- eller svineavl består beste tilgjengelige teknikk også i å innlemme 

følgende punkter i miljøstyringsordningen: 

10. Gjennomføring av en plan for støyhåndtering (se BAT 9). 

11. Gjennomføring av en plan for håndtering av lukt (se BAT 12). 

Tekniske vurderinger som er relevante for bruken 

Miljøstyringsordningens omfang (f.eks. detaljnivå) og art (f.eks. standardisert eller ikke-standardisert) henger 

sammen med driftsenhetens art, størrelse og kompleksitet samt de miljøvirkningene det kan ha. 

1.2. God driftspraksis 

BAT 2. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere miljøvirkningen og forbedre den samlede 

prestasjonen er å bruke alle teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Bruk 

a Riktig plassering av anlegget/driftsenheten og romlig fordeling av 

de forskjellige formene for virksomhet for å 

— redusere transporten av dyr og materialer (herunder husdyr-

gjødsel), 

— sikre tilstrekkelig avstand til følsomme omgivelser som 

krever vern, 

— ta hensyn til rådende klimaforhold (f.eks. vind og nedbør), 

— vurdere den potensielle framtidige utviklingsmuligheten for 

driftsenheten, 

— hindre forurensning av vann. 

Kan muligens ikke brukes generelt på 

eksisterende anlegg/driftsenheter. 

b Utdanning og opplæring av personale, særlig med hensyn til 

— relevante regler, husdyrhold, dyrehelse og -velferd, 

håndtering av husdyrgjødsel, sikkerhet for arbeidstakere, 

— transport og spredning av husdyrgjødsel, 

— planlegging av virksomhet, 

— beredskapsplanlegging og håndtering av nødssituasjoner, 

— reparasjon og vedlikehold av utstyr. 

Kan brukes generelt. 
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 Teknikk Bruk 

c Utarbeiding av en beredskapsplan for håndtering av uventede 

utslipp og hendelser, for eksempel forurensning av 

vannforekomster. Dette kan omfatte 

— en plan over driftsenheten som viser dreneringssystemer og 

vann- og avløpsvannkilder, 

— handlingsplaner for håndtering av visse potensielle hendelser 

(f.eks. brann, bløtgjødsellagre som lekker eller kollapser, 

ukontrollert avrenning fra gjødseldynger, oljeutslipp), 

— tilgjengelig utstyr for å håndtere en forurensningshendelse 

(f.eks. utstyr for plugging av dreneringsrør, oppdemming av 

grøfter samt oljelenser). 

Kan brukes generelt. 

d Regelmessig kontroll, reparasjon og vedlikehold av bygninger og 

utstyr, for eksempel 

— bløtgjødsellagre for å oppdage eventuelle skader, brister, 

lekkasje, 

— bløtgjødselpumper, blandere, separatorer og spredere, 

— systemer for forsyning av vann og fôr, 

— ventilasjonsanlegg og temperaturfølere, 

— siloer og transportutstyr (f.eks. ventiler og rør), 

— luftrensingssystemer (f.eks. ved regelmessige inspeksjoner). 

Dette kan omfatte rengjøring av driftsenheten og bekjempelse av 

skadedyr. 

Kan brukes generelt. 

e Oppbevaring av døde dyr på en måte som hindrer eller reduserer 

utslipp. 

Kan brukes generelt. 

1.3. Ernæringsmessig styring 

BAT 3. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere totalnitrogen som utskilles og dermed ammoniakkutslipp, og 

samtidig oppfylle dyrenes ernæringsmessige behov, er å bruke en fôrblanding og en ernæringsstrategi som omfatter 

en eller flere av de teknikkene som er angitt nedenfor. 

 Teknikk(1) Bruk 

a Redusere innholdet av råprotein ved hjelp av et N-balansert fôr 

basert på energibehov og fordøyelige aminosyrer. 

Kan brukes generelt. 

b Fasefôring med en fôrblanding som er tilpasset de særlige 

behovene i produksjonsperioden. 

Kan brukes generelt. 

c Tilsetting av kontrollerte mengder av essensielle aminosyrer til 

fôr med et lavt innhold av råprotein. 

Bruksmulighetene kan være begrenset 

når fôr med et lavt proteininnhold ikke er 

økonomisk tilgjengelig. Syntetiske 

aminosyrer brukes ikke i økologisk 

husdyrhold. 
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 Teknikk(1) Bruk 

d Bruk av godkjente fôrtilsetninger som reduserer utskilt 

totalnitrogen. 

Kan brukes generelt. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 4.10.1. Opplysninger om hvor effektive teknikkene er for å redusere ammoniakkutslipp, 

finnes i anerkjente europeiske eller internasjonale retningslinjer, f.eks. i UN-ECE-veiledningen «Options for ammonia 

mitigation». 

Tabell 1.1 

Utskilt totalnitrogen forbundet med beste tilgjengelige teknikk 

Parameter Dyrekategori 
Utskilt totalnitrogen forbundet med BAT(1)(2) 

(kg N utskilt/dyreplass/år) 

Utskilt totalnitrogen, uttrykt 

som N. 

Smågriser 1,5-4,0 

Oppfôringssvin 7,0-13,0 

Purker (herunder spedgriser) 17,0-30,0 

Verpehøner 0,4-0,8 

Broilere 0,2-0,6 

Ender 0,4-0,8 

Kalkuner 1,0-2,3(3) 

(1) Den laveste verdien i intervallet kan oppnås ved å bruke en kombinasjon av teknikker. 

(2) Utskilt totalnitrogen forbundet med BAT, får for alle fjørfearter ikke anvendelse på unghøner eller avlsdyr. 

(3) Den høyeste verdien i intervallet er forbundet med avl på hannkalkuner. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 24. Nivåene for utskilt totalnitrogen forbundet med BAT, kan 

muligens ikke brukes i økologisk husdyrhold eller i avl av fjørfearter som ikke er angitt ovenfor. 

BAT 4. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere totalfosfor som utskilles, og samtidig oppfylle dyrenes ernærings-

messige behov, er å bruke en fôrblanding og en ernæringsstrategi som omfatter en eller flere av de teknikkene som 

er angitt nedenfor. 

 Teknikk(1) Bruk 

a Fasefôring med en fôrblanding som er tilpasset de 

særlige behovene i produksjonsperioden. 

Kan brukes generelt. 

b Bruk av godkjente fôrtilsetninger som reduserer 

utskilt totalfosfor (f.eks. fytase). 

Fytase kan muligens ikke brukes i forbindelse med 

økologisk husdyrhold. 

c Bruk av lettfordøyelige uorganiske fosfater som en 

delvis erstatning av konvensjonelle fosforkilder i 

fôret. 

Kan brukes generelt med de begrensningene som er 

knyttet til tilgangen på lettfordøyelige uorganiske 

fosfater. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 4.10.2. 
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Tabell 1.2 

Utskilt totalfosfor forbundet med beste tilgjengelige teknikk 

Parameter Dyrekategori 
Utskilt totalfosfor forbundet med BAT(1)(2) 

(kg P2O5 utskilt/dyreplass/år) 

Utskilt totalfosfor, uttrykt 

som P2O5. 

Smågriser 1,2-2,2 

 Oppfôringssvin 3,5-5,4 

Purker (herunder spedgriser) 9,0-15,0 

Verpehøner 0,10-0,45 

Broilere 0,05-0,25 

Kalkuner 0,15-1,0 

(1) Den laveste verdien i intervallet kan oppnås ved å bruke en kombinasjon av teknikker. 

(2) Utskilt totalfosfor forbundet med BAT, får for alle fjørfearter ikke anvendelse på unghøner eller avlsdyr. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 24. Nivåene for utskilt totalfosfor forbundet med BAT, kan 

muligens ikke brukes i økologisk husdyrhold eller i avl av fjørfearter som ikke er angitt ovenfor. 

1.4. Effektiv utnyttelse av vann 

BAT 5. Beste tilgjengelige teknikk for å utnytte vann på en effektiv måte er å bruke en kombinasjon av teknikkene 

nedenfor. 

 Teknikk Bruk 

a Registrering av vannforbruket. Kan brukes generelt. 

b Påvisning og utbedring av vannlekkasjer. Kan brukes generelt. 

c Bruk av høytrykksspylere for rengjøring av hus-

dyrlokaler og utstyr. 

Brukes ikke på fjørfeanlegg som bruker systemer for 

kjemisk rengjøring. 

d Valg og bruk av egnet utstyr (f.eks. drikkenippel, 

runde og rette trau) for den aktuelle dyrekategorien, 

samtidig som det sikres tilgang til vann (ad libitum). 

Kan brukes generelt. 

e Kontroll og (om nødvendig) regelmessig justering av 

kalibreringen av utstyr til drikkevann. 

Kan brukes generelt. 

f Gjenbruk av ikke-forurenset regnvann til rengjøring. Kan muligens ikke brukes på eksisterende drifts-

enheter på grunn av høye kostnader. 

Bruksmulighetene kan være begrenset av bio-

sikkerhetsrisikoer. 
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1.5. Utslipp fra spillvann 

BAT 6. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere produksjonen av spillvann er å bruke en kombinasjon av 

teknikkene nedenfor. 

 Teknikk(1) Bruk 

a Hold omfanget av forurensede områder på gårds-

plassen så lite som mulig. 

Kan brukes generelt. 

b Reduser vannforbruket så mye som mulig. Kan brukes generelt. 

c Sørg for at regnvann som ikke er forurenset, holdes 

atskilt fra spillvannsstrømmer som må renses. 

Kan muligens ikke brukes på eksisterende drifts-

enheter. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 4.1. 

BAT 7. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til vann fra spillvann er å bruke en eller flere av teknikkene 

nedenfor. 

 Teknikk(1) Bruk 

a Led spillvannet over i en egen beholder eller til et 

bløtgjødsellager. 

Kan brukes generelt. 

b Rens spillvannet. Kan brukes generelt. 

c Spredning av spillvann, f.eks. ved hjelp av et 

vanningsanlegg som en spreder, en selvkjørende 

vanningsmaskin, en vanningsvogn eller en 

slangespreder. 

Bruksmulighetene kan være begrenset på grunn av 

begrenset tilgang på egnet grunn i nærheten av 

driftsenheten. 

Gjelder bare for lett forurenset spillvann. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 4.1. 

1.6. Effektiv energiutnyttelse 

BAT 8. Beste tilgjengelige teknikk for å oppnå en effektiv energiutnyttelse på en driftsenhet er å bruke en 

kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk(1) Bruk 

a Høy virkningsgrad for varme-, kjøle- og ventila-

sjonsanlegg. 

Kan muligens ikke brukes på eksisterende anlegg. 

b Optimering av varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg 

og håndtering av disse, særlig der det brukes luftren-

singssystemer. 

Kan brukes generelt. 

c Isolering av vegger, gulv og/eller tak i 

husdyrlokaler. 

Kan muligens ikke brukes på anlegg som bruker 

naturlig ventilasjon. Isolering kan muligens ikke 

brukes på eksisterende anlegg på grunn av 

konstruksjonsmessige begrensninger. 

d Bruk av energieffektiv belysning. Kan brukes generelt. 
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 Teknikk(1) Bruk 

e Bruk av varmevekslere. Ett av følgende systemer 

kan brukes: 

1. Luft-til-luft. 

2. Luft-til-vann. 

3. Luft-til-bakke. 

Luft-til-bakke-varmevekslere er plasskrevende og 

kan bare brukes dersom det er nok plass. 

f Bruk av varmepumper til varmegjenvinning. Bruksmulighetene for varmepumper basert på 

geotermisk gjenvinning er begrenset når det brukes 

horisontale rør, på grunn av behovet for tilgjengelig 

plass. 

g Varmegjenvinning med oppvarmet og kjølt gulv 

dekket med strø (combideck-system). 

Brukes ikke på svineanlegg. 

Bruksmulighetene avhenger av muligheten for å 

installere lukket lagring under jorden til det 

sirkulerende vannet. 

h Bruk av naturlig ventilasjon. Brukes ikke på anlegg med et sentralt ventila-

sjonsanlegg. 

På svineanlegg kan dette muligens ikke brukes i 

— oppstallingssystemer i et varmt klima med gulv 

dekket med strø, 

— oppstallingssystemer uten gulv dekket med strø 

eller uten tildekkede og isolerte båser (f.eks. 

husdyrrom) i et kaldt klima. 

På fjørfeanlegg kan dette muligens ikke brukes 

— i den innledende oppdrettsfasen, unntatt for 

produksjon av ender, 

— på grunn av ekstreme klimaforhold. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 4.2. 

1.7. Støyutslipp 

BAT 9. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, redusere støyutslipp er 

å utarbeide og gjennomføre en plan for støyhåndtering som en del av miljøstyringsordningen (se BAT 1), som 

omfatter følgende elementer: 

i. En protokoll som inneholder egnede tiltak og frister. 

ii. En protokoll for overvåking av støy. 

iii. En protokoll for tiltak som skal iverksettes når støykilden er påvist. 

iv. Et program for å redusere støy, for eksempel for å identifisere kilden(e), overvåke støyutslipp, fastsette kildenes 

bidrag og/eller gjennomføre tiltak for fjerning og/eller reduksjon. 

v. En gjennomgåelse av historiske støyhendelser og utbedringstiltak samt formidling av kunnskap om 

støyhendelser. 

Bruk 

BAT 9 får bare anvendelse i tilfeller der det forventes og/eller er dokumentert støyplager i følsomme omgivelser.  
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BAT 10. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, redusere støyutslipp 

er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse Bruk 

a Sikre tilstrekkelig 

avstand mellom anleg-

get/driftsenheten og de 

følsomme omgivelsene. 

Ved planleggingen av anlegget/driftsenheten 

skal det sikres tilstrekkelig avstand mellom 

anlegget/driftsenheten og de følsomme omgi-

velsene ved å anvende standarder for minste-

avstander. 

Kan muligens ikke brukes 

generelt på eksisterende 

anlegg/driftsenheter. 

b Plassering av utstyr. Støynivået kan reduseres ved å 

i. øke avstanden mellom støykilden og 

mottakeren (ved å plassere utstyret så langt 

vekk som praktisk mulig fra følsomme 

omgivelser), 

ii. redusere lengden på fôrrør, 

iii. plassere fôrbeholdere og fôrsiloer slik at 

bruken av kjøretøyer på driftsenheten 

reduseres så mye som mulig. 

For eksisterende anlegg kan 

muligheten til å flytte utstyr 

være begrenset på grunn av 

plassmangel eller på grunn av 

for høye kostnader. 

c Driftstiltak. Dette omfatter tiltak som for eksempel at 

i. dører og større åpninger i bygningen 

lukkes, særlig i forbindelse med fôring, 

dersom det er mulig, 

ii. utstyret betjenes av personale med erfaring, 

iii. støyende virksomhet unngås om natten og i 

helgene, dersom det er mulig, 

iv. det iverksettes tiltak for støykontroll i 

forbindelse med vedlikehold, 

v. transportbånd og transportskruer brukes når 

de er fulle med fôr, dersom det er mulig, 

vi. det området utendørs som skrapes, 

minimeres for å redusere støy fra traktorer 

med gjødselskrape. 

Kan brukes generelt. 

d Utstyr med lavt 

støynivå. 

Dette omfatter utstyr som for eksempel 

i. høyeffektive vifter, når naturlig ventilasjon 

ikke er mulig eller tilstrekkelig, 

ii. pumper og kompressorer, 

iii. fôringssystem som gir lavt lydnivå fra 

dyrene i forbindelse med fôring (f.eks. 

fôrtrakter, passive ad libitum-fôrautomater, 

kompakte fôrautomater). 

BAT 7.d. iii brukes bare på 

svineanlegg. 

Passive ad libitum-fôrauto-

mater brukes bare når utstyret 

er nytt eller skiftes ut, eller når 

dyrene ikke krever restriktiv 

fôring. 
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 Teknikk Beskrivelse Bruk 

e Støydempende utstyr. Dette omfatter 

i. støydempere, 

ii. vibrasjonsisolering, 

iii. avskjerming av støyende utstyr (f.eks. 

møller, pneumatiske transportbånd), 

iv. lydisolering av bygninger. 

Bruksmulighetene kan være 

begrenset på grunn av plass-

behov og helse- og sikkerhets-

spørsmål. 

Får ikke anvendelse på støyab-

sorberende materialer som 

hindrer effektiv rengjøring av 

anlegget. 

f Støyreduksjon. Støyspredning kan reduseres ved å sette opp 

hindringer mellom støykilder og mottakere. 

Kan muligens ikke brukes 

generelt av årsaker tilknyttet 

biosikkerhet. 

1.8. Støvutslipp 

BAT 11. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere støvutslipp fra hvert husdyrlokale er å bruke en eller flere av 

teknikkene nedenfor. 

 Teknikk(1) Bruk 

a Redusere støvdanning inni husdyrlokalene. For dette 

formål kan en kombinasjon av følgende teknikker 

brukes: 

 

1. 1. Bruk grovere strø (f.eks. langhalm eller 

kutterspon istedenfor opphakket halm). 

Langhalm brukes ikke i bløtgjødselbaserte systemer. 

2. Fyll på nytt strø med en strømetode som ikke 

produserer så mye støv (f.eks. for hånd). 

Kan brukes generelt. 

3. Anvend appetittfôring (ad libitum). Kan brukes generelt. 

4. Bruk våtfôr, fôrpelleter eller tilsett oljeholdige 

råstoffer eller bindemidler i tørrfôrsystemer. 

Kan brukes generelt. 

5. Utstyr tørrfôrlagre, som fylles ved hjelp av 

trykkluft, med støvutskillere. 

Kan brukes generelt. 

6. Konstruer og bruk et ventilasjonsanlegg med lav 

lufthastighet i husdyrlokalet. 

Bruksmulighetene kan være begrenset av dyrevel-

ferdshensyn. 

b Redusere støvkonsentrasjonen inni husdyrlokalet 

ved hjelp av en av følgende teknikker: 

 

 1. Sprøyting med vanntåke. Bruksmulighetene kan være begrenset av dyrenes 

opplevelse av at temperaturen faller i forbindelse 

med sprøytingen, særlig på følsomme stadier i dyrets 

liv og/eller i et kaldt og fuktig klima. 

Bruksmulighetene kan også være begrenset for 

systemer med fast husdyrgjødsel på slutten av opp-

drettsperioden på grunn av høye ammoniakkutslipp. 
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 Teknikk(1) Bruk 

 2. Sprøyting med olje. Brukes bare på fjørfeanlegg med fugler som er eldre 

enn ca. 21 dager. Bruksmulighetene for anlegg for 

verpehøner kan være begrenset på grunn av risikoen 

for kontaminering av det utstyret som finnes i 

husdyrlokalet. 

3. Ionisering. Kan muligens ikke brukes på svineanlegg eller 

eksisterende fjørfeanlegg på grunn av tekniske 

og/eller økonomiske årsaker. 

c Behandling av avtrekksluft ved hjelp av et luftren-

singssystem, for eksempel: 

 

 1. Vannlås. Brukes bare på anlegg som har et system med 

tunnelventilasjon. 

 2. Tørrfilter. Brukes bare på fjørfeanlegg som har et system med 

tunnelventilasjon. 

3. Våtskrubber. Denne teknikken kan muligens ikke brukes generelt 

på grunn av høye gjennomføringskostnader. 

Brukes bare på eksisterende anlegg dersom et sentralt 

ventilasjonsanlegg er i bruk. 
4. Våtskrubber med kjemisk væske. 

5. Bioskrubber (eller et biologisk rislefilter). 

6. To- eller tretrinns luftrensingssystem. 

7. Biofilter. Brukes bare på bløtgjødselbaserte anlegg. 

Det kreves et tilstrekkelig stort område utenfor 

husdyrlokalet for å få plass til filterbeholderne. 

Denne teknikken kan muligens ikke brukes generelt 

på grunn av høye gjennomføringskostnader. 

Brukes bare på eksisterende anlegg dersom et sentralt 

ventilasjonsanlegg er i bruk. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 4.3 og 4.11. 

1.9. Luktutslipp 

BAT 12. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, redusere luktutslipp 

fra en driftsenhet er å utarbeide, gjennomføre og regelmessig revidere en plan for håndtering av lukt innenfor 

rammen av miljøstyringsordningen (se BAT 1) som omfatter følgende elementer: 

i. En protokoll som inneholder egnede tiltak og frister. 

ii. En protokoll for overvåking av lukt. 

iii. En protokoll for tiltak som skal iverksettes når luktproblemet er påvist. 

iv. Et program for å forebygge og fjerne lukt som er beregnet på for eksempel å identifisere luktkildene(e), 

overvåke luktutslipp (se BAT 26), bestemme de enkelte kildenes medvirkning og gjennomføre tiltak for 

fjerning og/eller reduksjon. 

v. En gjennomgåelse av historiske lukthendelser og utbedringstiltak samt formidling av kunnskap om 

lukthendelser. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 26.  
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Bruk 

BAT 12 får bare anvendelse i tilfeller der det forventes og/eller er dokumentert luktproblemer i følsomme 

omgivelser. 

BAT 13. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, redusere luktutslipp 

og/eller luktpåvirkning fra en driftsenhet er å bruke en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk(1) Bruk 

a Sikre tilstrekkelig avstand mellom driftsenheten/ 

anlegget og de følsomme omgivelsene. 

Kan muligens ikke brukes generelt på eksisterende 

driftsenheter/anlegg. 

b Bruk et oppstallingssystem som gjennomfører ett eller 

flere av følgende prinsipper: 

— Dyrene og overflatene holdes tørre og rene (f.eks. 

ved å unngå fôrspill, unngå husdyrgjødsel på 

liggearealer med delvis spaltegulv). 

— Husdyrgjødselens fordampingsoverflate redu-

seres (f.eks. ved bruk av metall- eller plastspalter 

samt gulv med renner som gir en mindre 

eksponert gjødseloverflate). 

— Husdyrgjødselen gjødsles ut hyppig til et eksternt 

(tildekket) gjødsellager. 

— Temperaturen på husdyrgjødselen (f.eks. ved 

kjøling av bløtgjødsel) og inni husdyrlokalet 

reduseres. 

— Luftstrømmen og lufthastigheten som passerer 

over gjødseloverflaten, reduseres. 

— Strø i strøbaserte systemer holdes tørt og under 

aerobe forhold. 

Reduksjon av innetemperaturen, luftstrømmen og 

lufthastigheten kan muligens ikke gjennomføres på 

grunn av dyrevelferdshensyn. 

Utgjødsling av bløtgjødsel ved hjelp av utspyling 

gjøres ikke på svineanlegg som ligger nær følsomme 

omgivelser, som følge av topper med luktutslipp. 

Se bruksmulighetene for husdyrlokaler i BAT 30, 

BAT 31, BAT 32, BAT 33 og BAT 34. 

c Optimer utslippsforholdene for avtrekksluft fra 

husdyrlokalet ved hjelp av en eller flere av følgende 

teknikker: 

— Øk utløpshøyden (f.eks. ved å føre ut avtrekks-

luften over taknivå, ved hjelp av skorsteiner og 

ved å føre avtrekksluften ut ved mønet istedenfor 

gjennom den nedre delen av veggene). 

— Øk den vertikale utgående ventilasjons-

hastigheten. 

— Effektiv plassering av eksterne barrierer for å 

skape turbulens i utgående luftstrøm (f.eks. 

vegetasjon). 

— Sett på deflektorplater i avtrekksåpningene som 

er plassert i de nedre delene av veggene for å lede 

avtrekksluften mot bakken. 

— Led avtrekksluften mot den siden av husdyrlo-

kalet som vender bort fra følsomme omgivelser. 

— Innrett mønsåsen på en naturlig ventilert bygning 

slik at den er på tvers av den generelle 

vindretningen 

Innretting av mønsåsen kan ikke gjøres på eksis-

terende anlegg. 
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 Teknikk(1) Bruk 

d Bruk et luftrensingssystem, for eksempel: 

1.Bioskrubber (eller et biologisk rislefilter). 

2.Biofilter. 

3.To- eller tretrinns luftrensingssystem. 

Denne teknikken kan muligens ikke brukes generelt 

på grunn av høye gjennomføringskostnader. 

Brukes bare på eksisterende anlegg dersom et sentralt 

ventilasjonsanlegg er i bruk. 

Et biofilter brukes bare på bløtgjødselbaserte anlegg. 

For et biofilter kreves det et tilstrekkelig stort område 

utenfor husdyrlokalet for å få plass til filterbeholderne. 

e Bruk en eller flere av følgende teknikker for å lagre 

husdyrgjødsel: 

 

 1. Dekk til bløtgjødsel eller fast husdyrgjødsel under 

lagring. 

Se bruksmulighetene for bløtgjødsel i BAT 16.b. 

Se bruksmulighetene for fast husdyrgjødsel i BAT 

14.b. 

2. Plasser lageret slik at det tas hensyn til den 

generelle vindretningen og/eller treff tiltak for å 

redusere vindhastigheten rundt og over lageret 

(f.eks. ved hjelp av trær, naturlige barrierer). 

Kan brukes generelt. 

3. Reduser omrøringen av bløtgjødsel. Kan brukes generelt. 

f Behandle husdyrgjødsel med en av følgende 

teknikker for å redusere luktutslipp under (eller før) 

spredning: 

 

 1. Aerob nedbryting (gjennomlufting) av bløt-

gjødsel. 

Se bruksmulighetene i BAT 19.d. 

2. Kompostering av fast husdyrgjødsel. Se bruksmulighetene i BAT 19.f. 

3. Anaerob nedbryting. Se bruksmulighetene i BAT 19.b. 

g Bruk en eller flere av følgende teknikker for 

spredning av husdyrgjødsel: 

 

 1. En stripespreder, en nedfeller til grunn nedfelling 

eller en nedfeller til dyp nedfelling ved spredning 

av bløtgjødsel. 

Se bruksmulighetene i BAT 21.b, BAT 21.c eller 

BAT 21.d. 

2. Innarbeid husdyrgjødsel så snart som mulig. Se bruksmulighetene i BAT 22. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 4.4 og 4.11. 
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1.10. Utslipp fra lagre av fast husdyrgjødsel 

BAT 14. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere ammoniakkutslipp til luft fra lagre av fast husdyrgjødsel er å 

bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk(1) Bruk 

a Reduser forholdet mellom fordampingsoverflatens 

areal og volumet på gjødseldyngen. 

Kan brukes generelt. 

b Dekk til dynger med fast husdyrgjødsel. Kan brukes generelt dersom den faste husdyr-

gjødselen er tørket eller tørkes på forhånd i et 

husdyrlokale. Kan muligens ikke brukes på fast 

husdyrgjødsel som ikke tørkes, dersom dyngen fylles 

på ofte. 

c Lagre tørket, fast husdyrgjødsel på en låve. Kan brukes generelt. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 4.5. 

BAT 15. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, redusere utslipp til 

jord og vann fra lagre av fast husdyrgjødsel, er å bruke en kombinasjon av teknikkene nedenfor i følgende 

prioriteringsrekkefølge: 

 Teknikk(1) Bruk 

a Lagre tørket, fast husdyrgjødsel på en låve. Kan brukes generelt. 

b Lagre fast husdyrgjødsel i en betongsilo. Kan brukes generelt. 

c Lagre fast husdyrgjødsel på et ugjennomtrengelig 

gulv utstyrt med et dreneringssystem og en opp-

samlingstank til avrenning. 

Kan brukes generelt. 

d Velg et lagringssted med tilstrekkelig kapasitet til å 

oppbevare den faste husdyrgjødselen i de periodene 

den ikke kan spres. 

Kan brukes generelt. 

e Lagre fast husdyrgjødsel i dynger på åkrene i god 

avstand fra vassdrag og/eller vannløp i grunnen, som 

flytende avrenning kan trenge ned i. 

Kan bare brukes på midlertidige dynger som skifter 

plass hvert år. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 4.5. 

1.11. Utslipp fra bløtgjødsellagre 

BAT 16. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere ammoniakkutslipp til luft fra et bløtgjødsellager er å bruke en 

kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk(1) Bruk 

a Hensiktsmessig utforming og håndtering av 

bløtgjødsellageret ved hjelp av en kombinasjon av 

følgende teknikker: 
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 Teknikk(1) Bruk 

 1. Reduser forholdet mellom fordampingsover-

flatens areal og volumet på bløtgjødsellageret. 

Kan muligens ikke brukes generelt på eksisterende 

lagre. 

Altfor høye bløtgjødsellagre kan muligens ikke 

brukes på grunn av økte kostnader og sikkerhets-

risikoer. 

2. Reduser vindhastighet og luftveksling på 

bløtgjødselens overflate ved å holde lageret på et 

lavere fyllingsnivå. 

Kan muligens ikke brukes generelt på eksisterende 

lagre. 

3. Reduser omrøringen av bløtgjødsel. Kan brukes generelt. 

b Tildekking av bløtgjødsellageret. For dette formål 

kan en av følgende teknikker brukes: 

 

 1. Fast dekke. Kan muligens ikke brukes på eksisterende anlegg på 

grunn av økonomiske hensyn og konstruksjons-

messige begrensninger for å klare den ekstra 

belastningen. 

2. Fleksibelt dekke. Fleksibelt dekke brukes ikke i områder der rådende 

værforhold kan ødelegge dekkets struktur. 

 3. Flytende dekke, for eksempel 

— plastpelleter, 

— lette bulkmaterialer, 

— flytende fleksibelt dekke, 

— geometriske plastelementer, 

— oppblåsbart dekke, 

— naturlig flytelag, 

— halm. 

Bruken av plastpelleter, lette bulkmaterialer og 

geometriske plastelementer kan ikke brukes i 

bløtgjødsellagre med et naturlig flytelag. 

Dersom bløtgjødselen beveger seg under omrøring, 

påfylling og tømming, kan det utelukke bruken av 

visse flytende materialer som kan forårsake 

sedimentering eller blokkeringer i pumpene. 

Dannelse av et naturlig flytelag kan muligens ikke 

brukes i et kaldt klima og/eller når det gjelder 

bløtgjødsel med lavt tørrstoffinnhold. 

Et naturlig flytelag kan ikke brukes i lagre der 

omrøring, påfylling og/eller tømming av bløtgjødsel 

gjør det naturlige flytelageret ustabilt. 

c Forsuring av bløtgjødsel. Kan brukes generelt. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 4.6.1 og 4.12.3. 

BAT 17. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere ammoniakkutslipp til luft fra et bløtgjødsellager med jordvoller 

(lagune) er å bruke en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk(1) Bruk 

a Reduser omrøringen av bløtgjødsel. Kan brukes generelt. 
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 Teknikk(1) Bruk 

b Dekk bløtgjødsellageret med jordvoller (lagune) med 

et fleksibelt dekke og/eller et flytende dekke, for 

eksempel 

— fleksible plastplater, 

— lette bulkmaterialer, 

— naturlig flytelag, 

— halm. 

Plastplater kan muligens ikke brukes i store 

eksisterende laguner på grunn av konstruksjonsmessige 

årsaker. 

Halm og lette bulkmaterialer kan muligens ikke brukes 

i store laguner der vindavdriften ikke gjør det mulig å 

holde hele lagunens overflate tildekket. 

Bruk av lette bulkmaterialer kan ikke brukes i bløt-

gjødsellagre med et naturlig flytelag. 

Dersom bløtgjødselen beveger seg under omrøring, 

påfylling og tømming, kan det utelukke bruken av visse 

flytende materialer som kan forårsake sedimentering 

eller blokkeringer i pumpene. 

Dannelse av et naturlig flytelag kan muligens ikke 

brukes i et kaldt klima og/eller når det gjelder 

bløtgjødsel med lavt tørrstoffinnhold. 

Et naturlig flytelag kan ikke brukes i laguner der 

omrøring, påfylling og/eller tømming av bløtgjødsel 

gjør det naturlige flytelageret ustabilt. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 4.6.1. 

BAT 18. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge utslipp til jord og vann fra oppsamling av bløtgjødsel, fra 

rørledninger og fra et lager og/eller et bløtgjødsellager med jordvoller (lagune) er å bruke en kombinasjon av 

teknikkene nedenfor. 

 Teknikk(1) Bruk 

a Bruk lagre som tåler mekaniske, kjemiske og 

termiske påvirkninger. 

Kan brukes generelt. 

b Velg et lagringssted med tilstrekkelig kapasitet til å 

oppbevare bløtgjødselen i de periodene den ikke kan 

spres. 

Kan brukes generelt. 

c Konstruer lekkasjesikre anlegg og utstyr for å samle 

opp og lede bort bløtgjødsel (f.eks. gjødselgroper, 

renner, dreneringsrør, pumpestasjoner). 

Kan brukes generelt. 

d Lagre bløtgjødselen i et lager med jordvoller (lagune) 

med et ugjennomtrengelig fundament og vegger, som 

f.eks. er fôret med leire eller plast (eller som er 

dobbeltfôret). 

Kan brukes generelt på laguner. 

e Installer et lekkasjepåvisningssystem, som f.eks. 

består av en geomembran, et dreneringslag og et 

dreneringssystem. 

Kan bare brukes på nye anlegg. 

f Kontroller at lagrene er i god konstruksjonsmessig 

stand minst én gang per år. 

Kan brukes generelt. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 3.1.1 og 4.6.2. 
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1.12. Behandling av husdyrgjødsel på driftsenheten 

BAT 19. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av nitrogen, fosfor, lukt og sykdomsframkallende 

mikroorganismer til luft og vann og legge til rette for lagring av husdyrgjødsel og/eller spredning, er å behandle 

husdyrgjødselen på driftsenheten ved å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk(1) Bruk 

a Mekanisk separering av 

bløtgjødsel. Dette omfatter for 

eksempel 

separering med skrupresse, 

— separering med dekanter-

sentrifuge, 

— koagulering-flokkulering, 

— separering med sikt, 

— filterpressing. 

Brukes bare 

— dersom det er behov for å redusere innholdet av nitrogen og fosfor på 

grunn av begrenset tilgang på mark der det kan spres husdyrgjødsel, 

— dersom husdyrgjødsel ikke kan transporteres for spredning til en rimelig 

pris. 

Polyakrylamid som flokkuleringsmiddel kan muligens ikke brukes på grunn 

av risikoen for at det dannes akrylamid. 

b Anaerob nedbryting av husdyr-

gjødsel i et biogassanlegg. 

Denne teknikken kan muligens ikke brukes generelt på grunn av høye 

gjennomføringskostnader. 

c Bruk av en ekstern tunnel for 

tørking av husdyrgjødsel. 

Brukes bare på husdyrgjødsel fra anlegg for verpehøner. Brukes ikke på 

eksisterende anlegg uten gjødselbånd. 

d Aerob nedbryting (gjennom-

lufting) av bløtgjødsel. 

Brukes bare når det er viktig å redusere sykdomsframkallende organismer 

og lukt før spredning. I et kaldt klima kan det være vanskelig å opprettholde 

det nødvendige nivået for gjennomlufting om vinteren. 

e Nitrifikasjon-denitrifikasjon av 

bløtgjødsel. 

Kan ikke brukes på nye anlegg/driftsenheter. Kan bare brukes på 

eksisterende anlegg/driftsenheter når fjerning av nitrogen er nødvendig på 

grunn av begrenset tilgang på mark der det kan spres husdyrgjødsel. 

f Kompostering av fast husdyr-

gjødsel. 

Brukes bare 

— dersom husdyrgjødsel ikke kan transporteres for spredning til en rimelig 

pris, 

— dersom det er viktig å redusere sykdomsframkallende organismer og 

lukt før spredning, 

— dersom det er nok plass på driftsenheten til å legge strenger. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 4.7. 

1.13. Spredning av husdyrgjødsel 

BAT 20. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, redusere utslipp av 

nitrogen, fosfor og sykdomsframkallende mikroorganismer til jord og vann fra spredning av husdyrgjødsel, er å 

bruke alle teknikkene nedenfor. 

 Teknikk 

a Vurder marken der husdyrgjødselen skal spres for å identifisere risikoen for avrenning, idet det tas hensyn til 

— jordtype, grunnforhold og markens helning, 

— klimaforhold, 

— drenering og vanning av marken, 

— vekselbruk, 

— vannressurser og vernede vannområder. 
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 Teknikk 

b Hold tilstrekkelig avstand mellom de markene der husdyrgjødsel spres (la det være igjen et ubehandlet 

jordstykke), og 

1. områder der det er risiko for avrenning til vann, som f.eks. vassdrag, kilder, borehull osv., 

2. naboeiendommer (herunder hekker). 

c Unngå spredning av husdyrgjødsel dersom det kan være en betydelig risiko for avrenning. Husdyrgjødsel 

skal særlig ikke spres 

1. dersom marken er oversvømt, fryst eller dekket av snø, 

2. dersom forholdene i jordbunnen (f.eks. vannmetning eller komprimering) i kombinasjon med markens 

helning og/eller drenering er av en slik art at risikoen for avrenning eller drenering er høy, 

3. dersom avrenning kan forutses på grunn av forventet nedbør. 

d Tilpass mengden av husdyrgjødsel som skal spres, idet det tas hensyn til innholdet av nitrogen og fosfor i 

husdyrgjødselen, jordbunnens egenskaper (f.eks. innhold av næringsstoffer), vekstens sesongavhengige 

behov og vær- eller markforhold som vil kunne forårsake avrenning. 

e Synkroniser spredningen av husdyrgjødsel med vekstens næringsbehov. 

f Kontroller regelmessig markene der det spres husdyrgjødsel, for å oppdage tegn på avrenning og treffe 

hensiktsmessige tiltak når det er nødvendig. 

g Sørg for tilstrekkelig adgang til gjødsellageret og at lasting av husdyrgjødsel kan skje på en effektiv måte 

uten spill. 

h Kontroller at maskinene som sprer husdyrgjødsel, er i god stand og innstilt på riktig dosering. 

BAT 21. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere ammoniakkutslipp til luft fra spredning av bløtgjødsel, er å bruke 

en eller flere av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk(1) Bruk 

a Fortynning av bløtgjødsel, etterfulgt av teknikker 

som vanningsanlegg med lavt trykk. 

Brukes ikke på vekster som dyrkes for å bli spist rå, 

som følge av risikoen for kontaminering. 

Brukes ikke dersom jordtypen ikke gjør det mulig 

med rask infiltrasjon av fortynnet bløtgjødsel i jorden. 

Brukes ikke på vekster som ikke krever vanning. 

Brukes på marker som lett kan knyttes til drifts-

enheten med rørledninger. 

b En stripespreder som kan brukes ved hjelp av en av 

følgende teknikker: 

1. Slepeslange. 

2. Slepesko. 

Bruksmulighetene kan være begrenset dersom 

innholdet av halm i bløtgjødselen er for høyt, eller 

dersom tørrstoffinnholdet i bløtgjødselen er høyere 

enn 10 %. 

Slepesko kan ikke brukes ved dyrking av bredsådde 

åkervekster. 
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 Teknikk(1) Bruk 

c En nedfeller til grunn nedfelling (åpen fure) Brukes ikke i steinete, grunn eller komprimert jord 

der det er vanskelig å få til en ensartet nedtrenging. 

Bruksmulighetene kan være begrenset på steder der 

vekstene kan bli skadet av maskinen. 

d En nedfeller for dyp nedfelling (lukket fure). Brukes ikke i steinete, grunn eller komprimert jord 

der det er vanskelig å få til en ensartet nedtrenging og 

en effektiv lukking av furen. 

Kan ikke brukes i vekstenes vekstperiode. Kan ikke 

brukes på gressmark, bortsett fra ved vekstskifte til 

dyrkbar mark eller ved omsåing. 

e Forsuring av bløtgjødsel. Kan brukes generelt. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 4.8.1 og 4.12.3. 

BAT 22. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere ammoniakkutslipp til luft fra spredning av husdyrgjødsel er å 

innarbeide husdyrgjødselen i jorden så snart som mulig. 

Beskrivelse 

Innarbeiding av husdyrgjødsel som spres på jordoverflaten, utføres enten ved pløying eller bruk av annen redskap, 

for eksempel harvetinder eller skålharver, avhengig av jordtypen og forholdene i jordbunnen. Husdyrgjødsel blandes 

helt med jord eller graves ned. 

Fast husdyrgjødsel spres med en egnet spreder (f.eks. en rotasjonsspreder, en spreder med bakoverrettet spredning 

eller en kombinasjonsspreder). Spredning av bløtgjødsel skal gjennomføres i samsvar med BAT 21. 

Bruk 

Kan ikke brukes på gressmark og ved redusert opparbeiding av jorden, bortsett fra ved vekstskifte til dyrkbar mark 

eller ved omsåing. Kan ikke brukes på dyrket mark med vekster som kan bli skadet ved innarbeiding av 

husdyrgjødsel. Innarbeiding av bløtgjødsel kan ikke finne sted etter spredning i form av grunn eller dyp nedfelling. 

Tabell 1.3 

Tidsforsinkelse mellom spredning og innarbeiding av husdyrgjødsel i jorden forbundet med beste 

tilgjengelige teknikk 

Parameter 

Tidsforsinkelse mellom spredning og 

innarbeiding av husdyrgjødsel i jorden 

forbundet med BAT (timer) 

Tid 0(1)-4(2) 

(1) Den laveste verdien i intervallet tilsvarer øyeblikkelig innarbeiding. 

(2) Den høyeste verdien i intervallet kan være opp til 12 timer dersom forholdene ikke ligger til rette for en raskere innarbeiding, 

f.eks. dersom menneskelige og maskinelle ressurser ikke er økonomisk tilgjengelige. 

1.14. Utslipp fra hele produksjonsprosessen 

BAT 23. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere ammoniakkutslipp fra hele produksjonsprosessen for svineavl 

(herunder purker) eller fjørfeavl er å anslå eller beregne reduksjonen av ammoniakkutslipp fra hele produksjons-

prosessen ved hjelp av den beste tilgjengelige teknikken som er gjennomført på driftsenheten.  
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1.15. Overvåking av utslipp og prosessparametrer 

BAT 24. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke totalnitrogen og totalfosfor som utskilles i husdyrgjødsel, ved å 

bruke en av følgende teknikker med minst den hyppigheten som er angitt nedenfor. 

 Teknikk(1) Hyppighet Bruk 

a Beregning ved hjelp av en 

massebalanse av nitrogen og fosfor 

på grunnlag av fôrinntaket, 

innholdet av råprotein i fôret, 

totalfosfor og dyrenes ytelse. 

En gang per år for hver 

dyrekategori. 

Kan brukes generelt. 

b Anslag ved hjelp av en analyse av 

innholdet av totalnitrogen og 

totalfosfor i husdyrgjødselen. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 4.9.1. 

BAT 25. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke ammoniakkutslipp til luft ved å bruke en av følgende teknikker 

med minst den hyppigheten som er angitt nedenfor. 

 Teknikk(1) Hyppighet Bruk 

a Anslag ved hjelp av en masseba-

lanse basert på utskilling og 

innholdet av totalnitrogen (eller 

samlet mengde ammoniumni-

trogen) i hver fase av håndteringen 

av husdyrgjødselen. 

En gang per år for hver 

dyrekategori. 

Kan brukes generelt. 

b Beregning ved måling av kon-

sentrasjonen av ammoniakk og 

ventilasjonshastigheten ved hjelp 

av metoder angitt i ISO-standarder 

eller nasjonale eller internasjonale 

standarder, eller andre metoder  

som sikrer data av tilsvarende 

vitenskapelig kvalitet. 

Hver gang det foreligger vesentlige 

endringer av minst en av følgende 

parametrer: 

a) Den typen dyr som oppdrettes 

på driftsenheten. 

b) Oppstallingssystemet. 

Brukes bare på utslipp fra hvert 

husdyrlokale. 

Kan ikke brukes på anlegg med et 

luftrensingssystem. I så fall får 

BAT 28 anvendelse. 

På grunn av kostnadene i forbin-

delse med målingene kan denne 

teknikken muligens ikke brukes 

generelt. 

c Anslag ved hjelp av utslipps-

faktorer. 

En gang per år for hver dyre-

kategori. 

Kan brukes generelt. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 4.9.2. 

BAT 26. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke luktutslipp til luft regelmessig. 

Beskrivelse 

Luktutslipp kan overvåkes på følgende måte: 

— Ved hjelp av EN-standarder (f.eks. ved bruk av dynamisk olfaktometri i samsvar med EN 13725 for å 

bestemme konsentrasjonen av lukt). 

— Ved bruk av alternative metoder som det ikke finnes noen EN-standarder for (f.eks. måling/anslag av 

lukteksponering og anslag av luktpåvirkning), kan ISO-standarder eller nasjonale eller internasjonale standarder 

som sikrer data av tilsvarende vitenskapelig kvalitet, brukes.  



Nr. 62/852 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.8.2019 

 

 

Bruk 

BAT 26 får bare anvendelse i tilfeller der det forventes og/eller er dokumentert luktproblemer i følsomme 

omgivelser. 

BAT 27. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke støvutslipp fra hvert husdyrlokale ved å bruke en av følgende 

teknikker med minst den hyppigheten som er angitt nedenfor. 

 Teknikk(1) Hyppighet Bruk 

a Beregning ved måling av støv-

konsentrasjonen og ventilasjons-

hastigheten ved hjelp av metoder 

angitt i EN-standarder eller andre 

metoder (i ISO eller nasjonale eller 

internasjonale standarder), som 

sikrer data av tilsvarende 

vitenskapelig kvalitet. 

En gang per år. Brukes bare på støvutslipp fra hvert 

husdyrlokale. 

Kan ikke brukes på anlegg med et 

luftrensingssystem. I så fall får 

BAT 28 anvendelse. 

På grunn av kostnadene i 

forbindelse med målingene kan 

denne teknikken muligens ikke 

brukes generelt. 

b Anslag ved hjelp av utslipps-

faktorer. 

En gang per år. På grunn av kostnadene i forbin-

delse med fastsettelse av utslipps-

faktorer kan denne teknikken 

muligens ikke brukes generelt. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 4.9.1 og 4.9.2. 

BAT 28. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke utslipp av ammoniakk, støv og/eller lukt fra hvert husdyrlokale 

som er utstyrt med et luftrensingssystem, ved å bruke alle følgende teknikker med minst den hyppigheten som er 

angitt nedenfor. 

 Teknikk(1) Hyppighet Bruk 

a Kontroll av luftrensingssystemets 

yteevne ved måling av 

ammoniakk, lukt og/eller støv 

under praktiske forhold på 

driftsenheten og i samsvar med en 

fastsatt måleprotokoll og ved hjelp 

av metoder angitt i EN-standarder 

eller andre metoder (i ISO, 

nasjonale eller internasjonale 

standarder), som sikrer data av 

tilsvarende vitenskapelig kvalitet. 

En gang. Kan ikke brukes dersom luftren-

singssystemet er kontrollert i 

kombinasjon med et lignende 

oppstallingssystem og lignende 

driftsforhold. 

b Kontroll av hvor effektivt 

luftrensingssystemet fungerer 

(f.eks. ved kontinuerlig registrering 

av driftsparametrer eller ved hjelp 

av alarmsystemer). 

Hver dag. Kan brukes generelt. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 4.9.3. 

BAT 29. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke følgende prosessparametrer minst én gang per år. 

 Parameter Beskrivelse Bruk 

a Vannforbruk. Registrering ved hjelp av f.eks. 

egnede målere eller fakturaer. 

De viktigste vannforbrukende 

prosessene i husdyrlokaler (rengjø-

ring, fôring osv.) kan overvåkes 

separat. 

Separat overvåking av de viktigste 

vannforbrukende prosessene kan 

muligens ikke brukes på eksis-

terende driftsenheter, avhengig av 

hvordan vannforsyningsnettet er 

utformet. 
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 Parameter Beskrivelse Bruk 

b Forbruk av elektrisk energi Registrering ved hjelp av f.eks. 

egnede målere eller fakturaer. 

Elektrisitetsforbruket i husdyrlo-

kaler overvåkes separat fra andre 

anlegg på driftsenheten. De 

viktigste vannforbrukende proses-

sene i husdyrlokaler (oppvarming, 

ventilasjon, belysning osv.) kan 

overvåkes separat. 

Separat overvåking av de viktigste 

energiforbrukende prosessene kan 

muligens ikke brukes på eksis-

terende driftsenheter, avhengig av 

hvordan energiforsyningsnettet er 

utformet. 

c Drivstofforbruk Registrering ved hjelp av f.eks. 

egnede målere eller fakturaer. 

Kan brukes generelt. 

d Antall innkommende og utgående 

dyr, herunder fødsler og dødsfall, 

dersom det er relevant. 

Registrering ved hjelp av f.eks. 

eksisterende registre. 

e Fôrforbruk. Registrering ved hjelp av f.eks. 

fakturaer eller eksisterende 

registre. 

f Produksjon av husdyrgjødsel. Registrering ved hjelp av f.eks. 

eksisterende registre. 

2. BAT-KONKLUSJONER FOR INTENSIV SVINEAVL 

2.1. Ammoniakkutslipp fra grisehus 

BAT 30. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere ammoniakkutslipp til luft fra hvert grisehus er å bruke en eller 

flere av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk(1) Dyrekategori Bruk 

a En av følgende teknikker som gjør bruk 

av ett eller flere av følgende prinsipper: 

i) Reduser den fordampingsoverflaten 

som avgir ammoniakk. 

ii) Øk hyppigheten for utgjødsling av 

bløtgjødsel (husdyrgjødsel) til 

eksterne lagre. 

iii) Skill ut urin fra avføring. 

iv) Hold strøet rent og tørt. 

  

0. En gjødselkjeller (ved helt eller delvis 

spaltegulv) bare ved bruk sammen 

med et ytterligere begrensningstiltak, 

for eksempel 

— en kombinasjon av teknikker for 

ernæringsmessig styring, 

— et luftrensingssystem, 

— en reduksjon av pH-verdien i 

bløtgjødselen, 

— kjøling av bløtgjødsel. 

Alle svin Brukes ikke på nye anlegg, med mindre 

en gjødselkjeller kombineres med et 

luftrensingssystem, kjøling av bløt-

gjødsel og/eller reduksjon av pH-verdien 

i bløtgjødselen. 
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 Teknikk(1) Dyrekategori Bruk 

 1. Et vakuumsystem for hyppig utgjøds-

ling av bløtgjødsel (ved helt eller 

delvis spaltegulv). 

Alle svin Kan muligens ikke brukes generelt på 

eksisterende anlegg på grunn av tekniske 

og/eller økonomiske årsaker. 

2. Skrånende vegger i gjødselrennen 

(ved helt eller delvis spaltegulv). 

Alle svin 

3. En gjødselskrape for hyppig utgjøds-

ling av bløtgjødsel (ved helt eller 

delvis spaltegulv). 

Alle svin 

4. Hyppig utgjødsling av bløtgjødsel 

ved hjelp av utspyling (ved helt eller 

delvis spaltegulv). 

Alle svin Kan muligens ikke brukes generelt på 

eksisterende anlegg på grunn av tekniske 

og/eller økonomiske årsaker. 

Dersom den flytende fraksjonen av 

bløtgjødselen brukes til utspyling, kan 

muligens denne teknikken ikke brukes på 

driftsenheter som ligger nær følsomme 

omgivelser, som følge av topper med 

luktutslipp under utspylingen. 

5. Mindre gjødselkjeller (ved delvis 

spaltegulv). 

Purker klare til 

bedekning og 

drektige purker 

Kan muligens ikke brukes generelt på 

eksisterende anlegg på grunn av tekniske 

og/eller økonomiske årsaker. 

Oppfôringssvin 

6. System med full strø (ved massivt 

betonggulv). 

Purker klare til 

bedekning og drektige 

purker 

Systemer med fast husdyrgjødsel brukes 

ikke på nye anlegg med mindre det kan 

begrunnes av hensyn til dyrevelferden. 

Kan muligens ikke brukes på anlegg med 

naturlig ventilasjon i et varmt klima og 

på eksisterende anlegg med mekanisk 

ventilasjon for smågriser og oppfôrings-

svin. 

BAT 30.a7 kan være svært plass-

krevende. 

Smågriser 

Oppfôringssvin 

7. Oppstalling med husdyrrom og 

bokser (ved delvis spaltegulv). 

Purker klare til 

bedekning og drektige 

purker 

Smågriser 

Oppfôringssvin 

8. System med halmdekke (ved massivt 

betonggulv). 

Smågriser 

Oppfôringssvin 

9. Konvekst gulv og separate renner til 

husdyrgjødsel og vann (ved binger 

med delvis spaltegulv). 

Smågriser Kan muligens ikke brukes generelt på 

eksisterende anlegg på grunn av tekniske 

og/eller økonomiske årsaker. 
Oppfôringssvin 
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 Teknikk(1) Dyrekategori Bruk 

 10. Binger med strø og kombinert 

gjødselproduksjon (bløtgjødsel og 

fast husdyrgjødsel). 

Purker med unger Kan muligens ikke brukes generelt på 

eksisterende anlegg på grunn av tekniske 

og/eller økonomiske årsaker. 

11. Fôrings-/liggebåser på fast gulv (ved 

binger med strø). 

Purker klare til 

bedekning og drektige 

purker 

Brukes ikke på eksisterende anlegg uten 

massive betonggulv. 

12. Gjødselkum (ved helt eller delvis 

spaltegulv). 

Purker med unger Kan brukes generelt. 

13. Oppsamling av husdyrgjødsel i 

vann. 

Smågriser Kan muligens ikke brukes generelt på 

eksisterende anlegg på grunn av tekniske 

og/eller økonomiske årsaker. 
Oppfôringssvin 

14. V-formede gjødselbånd (ved delvis 

spaltegulv). 

Oppfôringssvin 

15. En kombinasjon av vann- og 

gjødselrenner (ved helt spaltegulv). 

Purker med unger 

16. Ytre gang med strø (ved massivt 

betonggulv). 

Oppfôringssvin Brukes ikke i et kaldt klima. 

Kan muligens ikke brukes generelt på 

eksisterende anlegg på grunn av tekniske 

og/eller økonomiske årsaker. 

b Kjøling av bløtgjødsel. Alle svin Brukes ikke 

— dersom det ikke er mulig med 

varmegjenvinning, 

— dersom det er brukt strø. 

c Bruk av et luftrensingssystem, for 

eksempel 

1. våtskrubber med kjemisk væske, 

2. to- eller tretrinns luftrensingssystem, 

3. bioskrubber (eller et biologisk 

rislefilter). 

Alle svin Kan muligens ikke brukes generelt på 

grunn av høye gjennomføringskostnader. 

Brukes bare på eksisterende anlegg 

dersom et sentralt ventilasjonsanlegg er i 

bruk. 

d Forsuring av bløtgjødsel. Alle svin Kan brukes generelt. 

e Bruk av flytende baller i gjødselrennen. Oppfôringssvin Brukes ikke på anlegg med gjødselgroper 

med skrånende vegger, eller på anlegg 

der bløtgjødsel utgjødsles med utspyling. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 4.11 og 4.12. 
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Tabell 2.1 

BAT-AEL-verdier (utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene) for ammoniakkutslipp til 

luft fra hvert grisehus 

Parameter Dyrekategori 
BAT-AEL-verdi(1) 

(kg NH3/dyreplass/år) 

Ammoniakk uttrykt som 

NH3 

Purker klare til bedekning og drektige 

purker 

0,2-2,7(2) (3) 

Purker med unger (herunder spedgriser) i 

kasser 

0,4-5,6(4) 

Smågriser 0,03-0,53(5) (6) 

Oppfôringssvin 0,1-2,6(7) (8) 

(1) Den laveste verdien i intervallet er knyttet til bruken av et luftrensingssystem. 

(2) For eksisterende anlegg som bruker en gjødselkjeller i kombinasjon med teknikker for ernæringsmessig styring, er den øvre 

grensen for BAT-AEL-verdien 4,0 kg NH3/dyreplass/år. 

(3) For anlegg som bruker BAT 30.a6, BAT 30.a7 eller BAT 30.a11, er den øvre grensen for BAT-AEL-verdien 5,2 kg 

NH3/dyreplass/år. 

(4) For eksisterende anlegg som bruker BAT 30.a0 i kombinasjon med teknikker for ernæringsmessig styring, er den øvre grensen 

for BAT-AEL-verdien 7,5 kg NH3/dyreplass/år. 

(5) For eksisterende anlegg som bruker en gjødselkjeller i kombinasjon med teknikker for ernæringsmessig styring, er den øvre 

grensen for BAT-AEL-verdien 0,7 kg NH3/dyreplass/år. 

(6) For anlegg som bruker BAT 30.a6, BAT 30.a7 eller BAT 30.a8, er den øvre grensen for BAT-AEL-verdien 0,7 kg 

NH3/dyreplass/år. 

(7) For eksisterende anlegg som bruker en gjødselkjeller i kombinasjon med teknikker for ernæringsmessig styring, er den øvre 

grensen for BAT-AEL-verdien 3,6 kg NH3/dyreplass/år. 

(8) For anlegg som bruker BAT 30.a6, BAT 30.a7, BAT 30.a8 eller BAT 30.a16, er den øvre grensen for BAT-AEL-verdien 

5,65 kg NH3/dyreplass/år. 

BAT-AEL-verdiene kan muligens ikke brukes i økologisk husdyrhold. Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i 

BAT 25. 

3. BAT-KONKLUSJONER FOR INTENSIV FJØRFEAVL 

3.1. Ammoniakkutslipp fra fjørfehus 

3.1.1. Ammoniakkut s l ipp  fr a  f jø r fehus  fo r  ve rpehøner ,  avl sd yr  fo r  b ro i l ere  e l le r  ungh øner  

BAT 31. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere ammoniakkutslipp til luft fra hvert fjørfehus for verpehøner, 

avlsdyr for broilere eller unghøner er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk(1) Bruk 

a Utgjødsling via bånd (ved oppdrett i innredede eller 

uinnredede bur) med minst 

— én utgjødsling per uke med lufttørking, eller 

— to utgjødslinger per uke uten lufttørking. 

Innredede bur brukes ikke til unghøner og avlsdyr for 

broilere. 

Uinnredede bur brukes ikke til verpehøner. 

b I systemer uten bur:  

 0. Mekanisk ventilasjonsanlegg og lange intervaller 

mellom utgjødsling (ved dypstrø med en 

gjødselgrop) bare dersom det kombineres med 

ytterligere et begrensningstiltak, for eksempel 

— et høyt tørrstoffinnhold i husdyrgjødselen, 

— et luftrensingssystem. 

Kan ikke brukes på nye anlegg, med mindre det 

kombineres med et luftrensingssystem. 
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 Teknikk(1) Bruk 

 1. Gjødselbånd eller gjødselskrape (ved dypstrø 

med en gjødselgrop). 

Bruksmulighetene på eksisterende anlegg kan være 

begrenset som følge av kravet om en fullstendig 

gjennomgåelse av oppstallingssystemet. 

2. Mekanisk lufttørking av husdyrgjødsel via rør 

(ved dypstrø med en gjødselgrop). 

Denne teknikken kan bare brukes på anlegg med 

tilstrekkelig dybde under spaltene. 

3. Mekanisk lufttørking av husdyrgjødsel ved hjelp 

av perforert gulv (ved dypstrø med en 

gjødselgrop). 

På grunn av høye gjennomføringskostnader kan 

bruksmulighetene på eksisterende anlegg være 

begrenset. 

4. Gjødselbånd (ved aviarier). Bruksmulighetene på eksisterende anlegg avhenger 

av lokalets bredde. 

5. Mekanisk tørking av strø ved hjelp av inneluft 

(ved fast gulv med dypstrø). 

Kan brukes generelt. 

c Bruk av et luftrensingssystem, for eksempel 

1. våtskrubber med kjemisk væske, 

2. to- eller tretrinns luftrensingssystem, 

3. bioskrubber (eller et biologisk rislefilter). 

Kan muligens ikke brukes generelt på grunn av høye 

gjennomføringskostnader. 

Brukes bare på eksisterende anlegg dersom et sentralt 

ventilasjonsanlegg er i bruk. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 4.11 og 4.13.1. 

Tabell 3.1 

BAT-AEL-verdier for ammoniakkutslipp til luft fra hvert fjørfehus for verpehøner 

Parameter Oppstallingstype 
BAT-AEL-verdi 

(kg NH3/dyreplass/år) 

Ammoniakk uttrykt som NH3 System med bur 0,02-0,08 

System uten bur 0,02-0,13(1) 

(1) For eksisterende anlegg som bruker et mekanisk ventilasjonsanlegg og har lange intervaller mellom hver utgjødsling (ved 

dypstrø med en gjødselgrop), i kombinasjon med et tiltak for å oppnå et høyt tørrstoffinnhold, er den øvre grensen for BAT-

AEL-verdien 0,25 kg NH3/dyreplass/år. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 25. BAT-AEL-verdien kan muligens ikke brukes i økologisk 

husdyrhold. 

3 .1 .2 .  Ammoniakkut s l ipp  fr a  f jø r fehus  fo r  b ro i l ere  

BAT 32. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere ammoniakkutslipp til luft fra hvert fjørfehus for broilere er å 

bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk(1) Bruk 

a Mekanisk ventilasjon og et lekkasjesikkert 

drikkesystem (ved fast gulv med dypstrø). 

Kan brukes generelt. 
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 Teknikk(1) Bruk 

b Mekanisk tørking av strø ved hjelp av inneluft (ved 

fast gulv med dypstrø). 

I eksisterende anlegg er bruksmulighetene med 

mekanisk lufttørking avhengig av takhøyden. 

Mekanisk lufttørking kan muligens ikke brukes i et 

varmt klima, avhengig av innetemperaturen. 

c Naturlig ventilasjon utstyrt med et lekkasjesikkert 

drikkesystem (ved fast gulv med dypstrø). 

Naturlig ventilasjon brukes ikke på anlegg med et 

sentralt ventilasjonsanlegg. 

Naturlig ventilasjon kan muligens ikke brukes i den 

innledende oppdrettsfasen for broilere og dersom det 

er ekstreme klimaforhold. 

d Strø på gjødselbånd og mekanisk lufttørking (ved 

etasjesystemer). 

For eksisterende anlegg kan bruksmulighetene være 

avhengige av høyden på sideveggene. 

e Oppvarmet og kjølt gulv dekket med strø (ved 

combideck-systemer). 

For eksisterende anlegg er bruksmulighetene 

avhengige av muligheten til å installere en lukket 

lagring under jorden til vannsirkulasjonen. 

f Bruk av et luftrensingssystem, for eksempel 

1. våtskrubber med kjemisk væske, 

2. to- eller tretrinns luftrensingssystem, 

3. bioskrubber (eller et biologisk rislefilter). 

Kan muligens ikke brukes generelt på grunn av høye 

gjennomføringskostnader. 

Brukes bare på eksisterende anlegg dersom et sentralt 

ventilasjonsanlegg er i bruk. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 4.11 og 4.13.2. 

Tabell 3.2 

BAT-AEL-verdier for ammoniakkutslipp til luft fra hvert fjørfehus for broilere med en sluttvekt  

på høyst 2,5 kg 

Parameter 
BAT-AEL-verdi(1) (2) 

(kg NH3/dyreplass/år) 

Ammoniakk uttrykt som NH3 0,01-0,08 

(1) BAT-AEL-verdien kan muligens ikke brukes for følgende typer oppdrett: ekstensivt innendørs, frittgående, tradisjonelt 

frittgående og frittgående i full frihet, som definert i kommisjonsforordning (EF) nr. 543/2008 av 16. juni 2008 om fastsettelse 

av nærmere regler for anvendelse av rådsforordning (EF) nr. 1234/2007 med hensyn til markedsføringsstandarder for 

fjørfekjøtt (EUT L 157 av 17.6.2008, s. 46). 

(2) Den laveste verdien i intervallet er knyttet til bruken av et luftrensingssystem. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 25. BAT-AEL-verdien kan muligens ikke brukes i økologisk 

husdyrhold.  
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3.1.3. Ammoniakkut s l ipp  fr a  f jø r fehus  fo r  end er  

BAT 33. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere ammoniakkutslipp til luft fra hvert fjørfehus for ender er å bruke 

en eller flere av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk(1) Bruk 

a En av følgende teknikker med naturlig eller 

mekanisk ventilasjon: 

 

1. Hyppig påfylling av strø (ved fast gulv med 

dypstrø eller dypstrø kombinert med spaltegulv). 

For eksisterende anlegg med dypstrø kombinert med 

spaltegulv er bruksmulighetene avhengig av 

utformingen på eksisterende konstruksjon. 

2. Hyppig utgjødsling (ved helt spaltegulv). Brukes bare på oppdrett av moskusender (Cairina 

moschata), av sanitære årsaker. 

b Bruk av et luftrensingssystem, for eksempel 

1. våtskrubber med kjemisk væske, 

2. to- eller tretrinns luftrensingssystem, 

3. bioskrubber (eller et biologisk rislefilter). 

Kan muligens ikke brukes generelt på grunn av høye 

gjennomføringskostnader. 

Brukes bare på eksisterende anlegg dersom et sentralt 

ventilasjonsanlegg er i bruk. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 4.11 og 4.13.3. 

3.1.4. Ammoniakkut s l ipp  fr a  f jø r fehus  fo r  kalkun er  

BAT 34. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere ammoniakkutslipp til luft fra hvert fjørfehus for kalkuner er å 

bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk(1) Bruk 

a Naturlig eller mekanisk ventilasjon med et 

lekkasjesikkert drikkesystem (ved fast gulv med 

dypstrø). 

Naturlig ventilasjon brukes ikke på anlegg med et 

sentralt ventilasjonsanlegg. 

Naturlig ventilasjon kan muligens ikke brukes i den 

innledende oppdrettsfasen eller dersom det er 

ekstreme klimaforhold. 

b Bruk av et luftrensingssystem, for eksempel 

1. våtskrubber med kjemisk væske, 

2. to- eller tretrinns luftrensingssystem, 

3. bioskrubber (eller et biologisk rislefilter). 

Kan muligens ikke brukes generelt på grunn av høye 

gjennomføringskostnader. 

Brukes bare på eksisterende anlegg dersom et sentralt 

ventilasjonsanlegg er i bruk. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 4.11 og 4.13.4. 
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4. BESKRIVELSE AV TEKNIKKER 

4.1. Teknikker for å redusere utslipp fra spillvann 

Teknikk Beskrivelse 

Reduser vannforbruket så mye 

som mulig. 

Mengden av spillvann kan reduseres ved hjelp av teknikker som forhånds-

rengjøring (f.eks. mekanisk kjemisk rengjøring) og høytrykksrengjøring. 

Sørg for at regnvann holdes atskilt 

fra spillvannsstrømmer som må 

renses. 

Atskillelsen skjer gjennom separat oppsamling i form av korrekt utformede og 

vedlikeholdte dreneringssystemer. 

Rens spillvannet. Rensing kan skje ved sedimentering og/eller biologisk rensing. For spillvann 

med lav forurensningsbelastning kan rensing skje ved hjelp av myrdrag, 

dammer, konstruerte våtmarksområder, avløp osv. Et «first flush»-system kan 

brukes til atskillelse før biologisk rensing. 

Spredning av spillvann, f.eks. ved 

hjelp av et vanningsanlegg som en 

spreder, en selvkjørende vann-

ingsmaskin, en vanningsvogn 

eller en slangespreder. 

Spillvannsstrømmer kan klarnes, f.eks. i tanker eller laguner før spredning. Den 

faste fraksjonen som blir igjen, kan også spres. Vannet kan pumpes fra lagrene 

og inn i en rørledning som f.eks. går til en spreder eller en selvkjørende 

vanningsmaskin, som sprer vannet med lav intensitet. Vanning kan også utføres 

ved hjelp av utstyr med kontrollert spredning for å sikre en lav bane (et lavt 

spredningsmønster) og store dråper. 

4.2. Teknikker for effektiv energiutnyttelse 

Teknikk Beskrivelse 

Optimering av varme-, kjøle- og 

ventilasjonsanlegg og håndtering 

av disse, særlig der det brukes 

luftrensingssystemer. 

Dette tar hensyn til kravene til dyrevelferd (f.eks. konsentrasjon av luft-

forurensende stoffer og passende temperaturer) og kan oppnås gjennom flere tiltak: 

— Automatisering og minimering av luftstrømmen og samtidig opprettholde 

varmekomfort for dyrene. 

— Vifter med lavest mulig spesifikt energiforbruk. 

— En strømningsmotstand som holdes så lav som mulig. 

— Frekvensomformere og elektroniske kommutatormotorer. 

— Energiøkonomiske vifter som styres av CO2-konsentrasjonen i husdyrlokalet. 

— Korrekt fordeling av varme-, kjøle- og ventilasjonsutstyr, temperaturfølere og 

separate, oppvarmede arealer. 

Isolering av vegger, gulv og/eller 

tak i husdyrlokaler. 

Isolasjonsmaterialet kan være naturlig ugjennomtrengelig eller være forsynt med et 

ugjennomtrengelig belegg. Gjennomtrengelige materialer er forsynt med en 

dampsperre ettersom fuktighet er en viktig årsak til forringelse av isolasjons-

materialet. 

En variant av isolasjonsmateriale til driftsenheter for fjørfe kan være 

varmereflekterende membraner som består av laminert plastfolie, som isolerer 

husdyrlokalet mot luft og fuktighet. 
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Teknikk Beskrivelse 

Bruk av energieffektiv belysning. Mer energieffektiv belysning kan oppnås på følgende måte: 

i. Ved å erstatte tradisjonelle wolframpærer eller andre laveffektive lyspærer 

med mer energieffektive lyskilder som f. eks. lysrør, natriumlamper og 

LED-lamper. 

ii. Ved hjelp av innretninger for å justere frekvensen på blinkingen, dimmere 

for å justere den kunstige belysningen og sensorer eller bevegelsesdetektorer 

for å styre belysningen. 

iii. Ved å slippe inn mer naturlig lys, f.eks. ved hjelp av ventilasjonsåpninger 

eller takvinduer. Fordelene med naturlig belysning skal veies opp mot det 

potensielle varmetapet. 

iv. Ved å bruke belysningssystemer med en variabel belysningsperiode. 

Bruk av varmevekslere. Ett av 

følgende systemer kan brukes: 

— Luft-til-luft. 

— Luft-til-vann. 

— Luft-til-bakke. 

I en luft-til-luft-varmeveksler absorberer tilførselsluften varme fra anleggets 

avtrekksluft. Den kan bestå av plater av anodisert aluminium eller PVC-rør. 

I luft-til-vann-varmeveksleren strømmer vannet gjennom aluminiumsfinner i 

avtrekkskanalene og absorberer varme fra avtrekksluften. 

I luft-til-bakke-varmeveksleren sirkulerer frisk luft gjennom nedgravde rør 

(f.eks. på ca. 2 meters dybde) for å utnytte jordens lave sesongbestemte tempera-

tursvingninger. 

Bruk av varmepumper til varme-

gjenvinning. 

Varme absorberes fra forskjellige medier (vann, bløtgjødsel, jord, luft osv.) og 

overføres til et annet sted via en væske som sirkulerer i et lukket kretsløp etter 

prinsippet om omvendt kjølesyklus. Varmen kan brukes til å framstille renset 

vann eller til å drive et varmeanlegg eller et kjølesystem. 

Teknikken kan absorbere varme fra ulike kretser, f.eks. kjølesystemer for 

bløtgjødsel, geotermisk energi, skrubbervann, reaktorer til biologisk behandling 

av bløtgjødsel eller avgasser fra biogassmotorer. 

Varmegjenvinning med opp-

varmet og kjølt gulv dekket med 

strø (combideck-system). 

Et lukket vannkretsløp er installert under gulvet og et annet kretsløp er bygd 

dypere ned for å lagre overskuddsvarmen eller føre den tilbake til fjørfehuset ved 

behov. En varmepumpe forbinder de to vannkretsløpene. 

I begynnelsen av oppdrettsperioden varmes gulvet opp med den lagrede varmen 

for å holde strøet tørt ved å unngå at fuktighet kondenseres, mens fuglene i annen 

oppdrettssyklus produserer et overskudd av varme som bevares i lagrings-

kretsløpet samtidig som gulvet kjøles ned, hvilket reduserer nedbrytingen av 

urinsyre ved å redusere mikrobiell aktivitet. 

Bruk av naturlig ventilasjon. Fri ventilasjon i husdyrlokalet skyldes termiske virkninger og/eller vindstrømmer. 

Husdyrlokalene kan ha åpninger i mønet og, om nødvendig, også i gavlene i tillegg 

til justerbare åpninger i sideveggene. Åpningene kan være utstyrt med nett som 

beskytter mot vinden. Det kan suppleres med vifter når det er varmt. 
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4.3. Teknikker for å redusere støvutslipp 

Teknikk Beskrivelse 

Sprøyting med vanntåke Vann sprøytes ut gjennom dyser under høyt trykk for å produsere fine dråper 

som absorberer varme og faller ned på gulvet på grunn av tyngdekraften, og som 

fukter støvpartikler som også blir tunge nok til å falle ned. Vått eller fuktig strø 

må unngås. 

Ionisering Det skapes et elektrostatisk felt i husdyrlokalet for å produsere negative ioner. 

Sirkulerende luftbårne støvpartikler lades opp av frie negative ioner; partiklene 

samles på gulvet og flatene i rommet på grunn av tyngdekraften og elektrostatisk 

tiltrekning. 

Sprøyting med olje Husdyrlokalet sprøytes innvendig med ren vegetabilsk olje via dyser. En 

blanding av vann og ca. 3 % vegetabilsk olje kan også brukes til sprøyting. 

Sirkulerende støvpartikler bindes til oljedråpene og samles opp i strøet. Et tynt 

lag med vegetabilsk olje påføres også strøet for å forebygge støvutslipp. Vått 

eller fuktig strø må unngås. 

4.4. Teknikker for å redusere luktutslipp 

Teknikk Beskrivelse 

Sikre tilstrekkelig avstand mellom 

anlegget/driftsenheten og de 

følsomme omgivelsene. 

Ved planleggingen av anlegget/driftsenheten skal det sikres tilstrekkelig avstand 

mellom anlegget/driftsenheten og de følsomme omgivelsene ved å anvende 

standarder for minsteavstander eller ved å bruke spredningsmodeller for å 

forutsi/simulere luktkonsentrasjoner i omkringliggende områder. 

Dekk til bløtgjødsel eller fast 

husdyrgjødsel under lagring. 

Se beskrivelse i avsnitt 4.5 for fast husdyrgjødsel. 

Se beskrivelse i avsnitt 4.6 for bløtgjødsel. 

Reduser omrøringen av bløt-

gjødsel. 

Se beskrivelse i avsnitt 4.6.1. 

Aerob nedbryting (gjennom-

lufting) av flytende husdyrgjødsel / 

bløtgjødsel. 

Se beskrivelse i avsnitt 4.7. 

Kompostering av fast husdyr-

gjødsel. 

Anaerob nedbryting. 

Stripespreder, nedfeller til grunn 

nedfelling eller nedfeller til dyp 

nedfelling ved spredning av 

bløtgjødsel. 

Se beskrivelse i avsnitt 4.8.1. 

Innarbeid husdyrgjødsel så snart 

som mulig. 

Se beskrivelser i BAT 22. 
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4.5. Teknikker for å redusere utslipp fra lagre av fast husdyrgjødsel 

Teknikk Beskrivelse 

Lagre tørket, fast husdyrgjødsel på 

en låve. 

En låve er vanligvis en enkel konstruksjon med et tett gulvfundament og et tak, 

med tilstrekkelig ventilasjon til å unngå anaerobe forhold og med en adgangsdør til 

transport. Tørket hønsegjødsel (f.eks. strø fra broilere og verpehøner, lufttørkede 

ekskreter fra verpehøner oppsamlet på bånd) transporteres med bånd eller 

frontlastere fra fjørfehuset til låven, der det kan lagres i lang tid uten risiko for at 

det blir fuktig igjen. 

Bruk en betongsilo til lagring. En fundamentplate i vanntett betong som kan kombineres med vegger på tre sider, 

og med et dekke, f.eks. en takkonstruksjon over gjødselplattformen, UV-stabilisert 

plast osv. Gulvet skråner (f.eks. med 2 %) mot en avløpsrenne som er plassert 

foran. Flytende fraksjoner og all avrenning som følge av nedbør samles opp i en 

lekkasjesikker betonggrop før videre behandling. 

Lagre fast husdyrgjødsel på et fast, 

ugjennomtrengelig gulv utstyrt 

med et dreneringssystem og en 

oppsamlingstank til avrenning. 

Lageret har et fast, ugjennomtrengelig gulv, et dreneringssystem, f.eks. drene-

ringsrør, og er koplet til en tank for oppsamling av flytende fraksjoner og all 

avrenning som følge av nedbør. 

Velg et lagringssted med tilstrek-

kelig kapasitet til å oppbevare 

husdyrgjødselen i de periodene 

den ikke kan spres. 

De periodene det er tillatt å spre husdyrgjødsel, avhenger av lokale klimaforhold, 

regelverk osv., og det kreves derfor et lagringsområde med tilstrekkelig kapasitet. 

Den tilgjengelige kapasiteten gjør det også mulig å tilpasse spredningstiden til 

vekstenes nitrogenbehov. 

Lagre fast husdyrgjødsel i dynger 

på åkrene i god avstand fra 

vassdrag og/eller vannløp i 

grunnen, som flytende avrenning 

kan trenge ned i. 

Fast husdyrgjødsel legges i dynger rett på jorden i åkeren i et begrenset tidsrom 

(f.eks. noen dager eller flere uker) før spredning. Lagringsstedet skal endres minst 

hvert år og skal ligge så langt unna overflate- og grunnvann som mulig. 

Reduser forholdet mellom fordam-

pingsoverflatens areal og volumet 

på gjødseldyngen. 

Husdyrgjødsel kan komprimeres, eller det kan brukes et lager med vegger på tre 

sider. 

Dekk til dynger med fast husdyr-

gjødsel. 

Materialer som UV-stabilisert plastdekke, torv, sagflis eller treflis kan brukes. Tette 

dekker reduserer luftvekslingen og den aerobe nedbrytingen i gjødseldyngen, 

hvilket fører til en reduksjon av utslipp til luft. 

4.6. Teknikker for å redusere utslipp fra bløtgjødsellagre 

4.6.1. Teknikker  fo r  å  r edusere  ammoniakku ts l ipp  f ra  b lø tg jødsel l agre  og  lagre  med jo rdvol l er  

Teknikk Beskrivelse 

Reduser forholdet mellom fordam-

pingsoverflatens areal og volumet på 

bløtgjødsellageret. 

For rektangulære bløtgjødsellagre bør forholdet mellom høyde og overflate-

areal være 1:30-50. For runde lagre oppnås gunstige dimensjoner på tanken 

når forholdet mellom høyde og diameter er 1:3 til 1:4. 

Sideveggene på bløtgjødsellageret kan økes i høyden. 
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Teknikk Beskrivelse 

Reduser vindhastighet og luftveks-

ling på bløtgjødselens overflate ved å 

holde lageret på et lavere fyllings-

nivå. 

Dersom fribordet (avstanden mellom bløtgjødselens overflate og øvre kant på 

bløtgjødsellageret) på det utildekkede lageret økes, får det samme effekt som en 

vindskjerm. 

Reduser omrøringen av bløtgjødsel. Hold omrøringen av bløtgjødsel på et minimum. Dette innebærer 

— å fylle opp lageret under overflatenivå, 

— å tømme lageret så nær bunnen som mulig, 

— å unngå unødvendig homogenisering og sirkulasjon av bløtgjødsel (før 

tømming av bløtgjødsellageret). 

Fast dekke. Et flatt eller kjegleformet tak eller lokk i betong, glassfiber- eller polyesterplater 

som monteres på tanker og siloer av betong eller stål. Det er forsvarlig forseglet 

og «tett» for å minimere luftveksling og for å forhindre at regn og snø trenger 

inn. 

Fleksibelt dekke. Telttak: et dekke med en støttemast i midten og eiker som fører ut fra toppen. 

En tekstilmembran spennes ut over eikene og bindes fast med remmer i kanten. 

Det skal være så få utildekkede åpninger som mulig. 

Kuppelformet dekke: et dekke med et buet skjelett som monteres over runde 

lagre ved hjelp av stålkomponenter og boltede skjøter. 

Flatt dekke: et dekke som består av et fleksibelt og selvbærende sammensatt 

materiale som holdes fast med plugger på en metallkonstruksjon. 

Flytende dekker. 

 Naturlig flytelag. Det kan dannes et flytelag på overflaten av bløtgjødsel som har et tilstrekkelig 

tørrstoffinnhold (minst 2 %), avhengig av typen av de faste stoffene i 

bløtgjødselen. For å virke effektivt må flytelaget være tykt og ikke utsettes for 

forstyrrelser, og det må dekke hele bløtgjødselens overflate. Når flytelaget er 

dannet, fylles lageret opp under overflaten for å unngå at det sprekker opp. 

Halm. Opphakket halm tilsettes bløtgjødselen slik at det dannes et flytelag med halm. 

Dette fungerer generelt godt når tørrstoffinnholdet er høyere enn 4-5 %. Det 

anbefales at laget er minst 10 cm tykt. Luftbobler kan reduseres ved å tilsette 

halm samtidig som det tilføyes bløtgjødsel. Det kan være nødvendig å fornye 

halmlagene helt eller delvis i løpet av året. Når flytelaget er dannet, fylles 

lageret opp under overflaten for å unngå at det sprekker opp. 

Plastpelleter. Polystyrenballer med en diameter på 20 cm og en vekt på 100 gram brukes til å 

dekke bløtgjødselens overflate. Med jevne mellomrom er det er nødvendig å 

skifte ut elementer som er forringet, og å fylle på i hull som ikke er dekket. 

Lette bulkmaterialer. Materialer som Leca (Light expanded clay aggregates), Leca-baserte produkter, 

perlitt eller zeolitt tilføres på bløtgjødselens overflate slik at det dannes et 

flytelag. Det anbefales at flytelaget er 10-12 cm tykt. Et tynnere lag kan virke 

effektivt dersom Leca-kulene er mindre. 
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Teknikk Beskrivelse 

 Flytende fleksibelt dekke. Flytende plastdekker (f.eks. tepper, lerret, film) som ligger over bløt-

gjødselens overflate. Flottører og rør installeres slik at de holder dekket på 

plass, samtidig som et hulrom opprettholdes under dekket. Denne teknikken 

kan kombineres med stabiliserende elementer og konstruksjoner som gjør det 

mulig med loddrette bevegelser. Det er nødvendig med utlufting og å fjerne 

regnvann som samler seg oppå dekket. 

 Geometriske plastelementer. Flytende, sekskantede plastelementer fordeles automatisk på bløtgjødselens 

overflate. Rundt 95 % av overflaten kan dekkes. 

 Oppblåsbart dekke. Et PVC-belagt dekke som holdes oppe av en oppblåsbar lomme som flyter 

oppå bløtgjødselen. Materialet er fastspent på en ytre metallkonstruksjon ved 

hjelp av barduner. 

 Fleksible plastplater. Ugjennomtrengelig UV-stabiliserte plastplater (f.eks. HDPE) er festet til 

toppen av jordvollene og holdes oppe av flottører. Dette forhindrer at dekket 

snur seg når husdyrgjødselen blandes, og at den blir tatt av vinden. Dekkene 

kan også utstyres med oppsamlingsrør for å lede bort gasser, andre vedlike-

holdsåpninger (f.eks. for bruk av homogeniseringsutstyr) og et system for å 

samle opp og lede bort regnvann. 

4 .6 .2 .  Teknikker  fo r  å  r edusere  u ts l ipp  t i l  jo rd  og vann  fr a  b lø tgjødsel l agre   

Teknikk Beskrivelse 

Bruk lagre som tåler mekaniske, kjemiske og termiske 

påvirkninger. 

Egnede betongblandinger og, i mange tilfeller, belegg på 

betongvegger eller ugjennomtrengelige lag på stålplater 

kan brukes. 

Velg et lagringssted med tilstrekkelig kapasitet til å 

oppbevare husdyrgjødselen i de periodene den ikke kan 

spres. 

Se avsnitt 4.5. 

4.7. Teknikker for behandling av husdyrgjødsel på driftsenheten 

Teknikk Beskrivelse 

Mekanisk separering av bløt-

gjødsel. 

Separering av flytende og faste fraksjoner med forskjellig tørrstoffinnhold, f.eks. 

ved hjelp av separering med skrupresse, separering med dekantersentrifuge, 

separering med sikt og filterpressing. Separering kan forbedres ved koagulering-

flokkulering av faste partikler. 

Anaerob nedbryting av husdyr-

gjødsel i et biogassanlegg. 

Anaerobe mikroorganismer bryter ned det organiske materialet i husdyrgjødsel i 

en lukket reaktor ved fravær av oksygen. Biogass produseres og samles inn for 

produksjon av energi, dvs. produksjon av varme, kraftvarme og/eller drivstoff til 

transport. En del av den varmen som produseres, gjenvinnes i prosessen. Den 

stabiliserte restmengden (råtnerest) kan brukes som gjødsel (med tilstrekkelig 

fast råtnerest etter kompostering). 

Fast husdyrgjødsel kan brytes ned sammen med bløtgjødsel og/eller andre 

kosubstrater, dersom det sikres et tørrstoffinnhold på under 12 %. 

Bruk av en ekstern tunnel for 

tørking av husdyrgjødsel. 

Husdyrgjødsel samles opp fra fjørfehusene for verpehøner og føres ut med bånd 

til en egen lukket konstruksjon utendørs, som inneholder en rekke perforerte, 

overlappende bånd som utgjør tunnelen. Det blåses varm luft gjennom båndene 

slik at husdyrgjødselen tørker på to eller tre dager. Tunnelen ventileres med luft 

fra fjørfehuset for verpehøner. 
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Teknikk Beskrivelse 

Aerob nedbryting (gjennom-

lufting) av bløtgjødsel. 

Biologisk nedbryting av organisk materiale under aerobe forhold. Lagret 

bløtgjødsel luftes ved hjelp av nedsenkede eller flytende luftere i en kontinuerlig 

eller satsvis prosess. Driftsvariabler kontrolleres for å forebygge at nitrogen 

fjernes, f.eks. ved at omrøringen av bløtgjødselen er så liten som mulig. 

Restmengden kan brukes som gjødsel (kompostert eller ikke) etter 

konsentrering. 

Nitrifikasjon-denitrifikasjon av 

bløtgjødsel. 

En del av det organiske nitrogenet omdannes til ammonium. Ammonium 

oksideres av nitrogenbindende bakterier til nitritt og nitrat. Ved bruk av 

anaerobe perioder kan nitrat omdannes til N2 i nærvær av organisk karbon. 

Slammet synker til bunnen i et annet basseng, og en del av det blir brukt på nytt i 

gjennomluftingsbassenget. Restmengden kan brukes som gjødsel (kompostert 

eller ikke) etter konsentrering. 

Kompostering av fast husdyr-

gjødsel. 

Den kontrollerte aerobe nedbrytingen av fast husdyrgjødsel ved hjelp av 

mikroorganismer gir et sluttprodukt (kompost) som er tilstrekkelig stabilt for 

transport, lagring og spredning. Husdyrgjødselens lukt, sykdomsframkallende 

mikroorganismer og vanninnhold reduseres. Den faste fraksjonen av bløtgjødsel 

kan også komposteres. Tilførsel av oksygen oppnås ved mekanisk reversering av 

strenger eller mekanisk gjennomlufting av dyngene. Tromler og komposte-

ringstanker kan også brukes. Biologisk podestoff, grønne restmengder eller 

annet organisk avfall (f.eks. råtnerester) kan komposteres sammen med fast 

husdyrgjødsel. 

4.8. Teknikker for spredning av husdyrgjødsel 

4 .8 .1 .  Teknikker  fo r  sp rednin g av b lø tgjødsel  

Teknikk Beskrivelse 

Fortynning av bløtgjødsel Fortynningsgraden for vann: bløtgjødsel er fra 1:1 til 50:1. Tørrstoffinnholdet av 

fortynnet bløtgjødsel er på under 2 %. Den klarede flytende fraksjonen fra den 

mekaniske separeringen av bløtgjødsel og råtnerester fra anaerob nedbryting kan 

også brukes. 

Vanningssystem med lavt trykk Fortynnet bløtgjødsel sprøytes inn i vanningsrøret og pumpes ved lavt trykk til 

vanningssystemet (f.eks. spreder eller selvkjørende vanningsmaskin). 

Stripespreder (slepeslange) En rekke bøyelige slanger henger fra en bred stang som er montert på vognen 

med bløtgjødsel. Slangene sprer bløtgjødselen på bakkenivå i brede, parallelle 

striper. Det er mulig å spre mellom radene med voksende åkervekster. 

Stripespreder (slepesko) Bløtgjødsel spres gjennom stive rør som ender i «sko» av metall, som har til 

formål å spre bløtgjødselen i smale striper direkte på jordoverflaten og under 

plantedekket. Noen typer slepesko er utformet for å skjære en smal sprekk i 

jorden slik at bløtgjødselen lettere kan trenge ned. 

En nedfeller til grunn nedfelling 

(åpen fure) 

Harvetinder eller skålharver brukes til å skjære loddrette furer (normalt 4-6 cm 

dype) i jorden, som danner renner som bløtgjødsel felles ned i. Den nedfelte 

bløtgjødselen ligger helt eller delvis under jordoverflaten, og rennene vil normalt 

være åpne etter nedfellingen. 
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Teknikk Beskrivelse 

En nedfeller for dyp nedfelling 

(lukket fure). 

Harvetinder eller skålharver brukes til å bearbeide jorden og felle ned bløtgjødsel 

i den, før bløtgjødselen dekkes helt ved hjelp av trykkhjul eller -ruller. Dybden 

på den lukkede furen er 10-20 cm. 

Forsuring av bløtgjødsel Se avsnitt 4.12.3. 

4.9. Teknikker for overvåking 

4.9.1. Teknikker  fo r  å  overvåke u tsk i l l in g av N o g P  

Teknikk Beskrivelse 

Beregning ved hjelp av en 

massebalanse av nitrogen og 

fosfor på grunnlag av fôrinntaket, 

innholdet av råprotein i fôret, 

totalfosfor og dyrenes ytelse. 

Massebalansen beregnes for hver dyrekategori som oppdrettes på driftsenheten, 

ved utløpet av en oppdrettssyklus, på grunnlag av følgende ligninger: 

Nutskilt = Nfôr – Nretensjon 

Putskilt = Pfôr – Pretensjon 

Nfôr er basert på mengden av inntatt fôr og på innholdet av råprotein i fôret. Pfôr 

er basert på mengden av inntatt fôr og på innholdet av totalfosfor i fôret. 

Innholdet av råprotein og totalfosfor kan finnes ved hjelp av en av følgende 

metoder: 

— Ved ekstern levering av fôr: i den medfølgende dokumentasjonen. 

— Ved egenprodusert fôr: gjennom prøvetaking av fôrblandinger fra siloer eller 

fôringssystemet for å analysere det samlede innholdet av fosfor og råprotein, 

eller eventuelt i den medfølgende dokumentasjonen eller ved å bruke 

standardverdiene for det samlede innholdet av fosfor og råprotein i 

fôrblandingene. 

Nretensjon og Pretensjon kan beregnes ved hjelp av en av følgende metoder: 

— Statistisk beregnede ligninger eller modeller. 

— Standard retensjonsfaktorer for nitrogen- og fosforinnhold i dyret (eller i 

egg, når det gjelder verpehøner). 

— Analyse av nitrogen- og fosforinnhold i et representativt utvalg av dyret 

(eller i egg, når det gjelder verpehøner). 

Massebalansen avhenger særlig av eventuelle vesentlige endringer i det vanlige 

fôret (f.eks. endring av fôrblanding). 

Anslag ved hjelp av en analyse av 

innholdet av totalnitrogen og 

totalfosfor i husdyrgjødselen. 

Det samlede innholdet av nitrogen og fosfor i en representativ sammensatt prøve 

av husdyrgjødsel måles — og den samlede utskillelsen av nitrogen og fosfor 

anslås — på grunnlag av opplysninger om husdyrgjødselens volum (for 

bløtgjødsel) eller vekt (for fast husdyrgjødsel). For systemer med fast 

husdyrgjødsel tas det også hensyn til innholdet av nitrogen i strøet. 

For at den sammensatte prøven skal være representativ, må det tas prøver fra 

minst ti forskjellige steder og/eller dybder som legges sammen til den 

sammensatte prøven. Når det gjelder strø til fjørfe, tas det en prøve fra bunnen av 

strøet. 
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4 .9 .2 .  Teknikker  fo r  o vervåkin g av  ammoniakk og  s tø v  

Teknikk Beskrivelse 

Anslag ved hjelp av en masseba-

lanse basert på utskilling og 

innholdet av totalnitrogen (eller 

samlet mengde ammonium-

nitrogen) i hver fase av håndte-

ringen av husdyrgjødselen. 

Ammoniakkutslipp anslås på grunnlag av mengden utskilt nitrogen fra hver 

dyrekategori, og ved hjelp av strømmen av totalnitrogen (eller av samlet mengde 

ammoniumnitrogen — TAN) og fordampingskoeffisientene (VC) for hver fase av 

håndteringen av husdyrgjødselen (oppstalling, lagring, spredning). 

De ligningene som anvendes for hver fase av håndteringen av husdyrgjødselen, er 

Eoppstalling = Nutskilt · VCoppstalling 

Elagring = Nlagring · VClagring 

Espredning = Nspredning · VCspredning 

der 

E er det årlige NH3-utslippet fra husdyrlokalet, lagring eller spredning av 

husdyrgjødsel (f.eks. i kg NH3/dyreplass/år), 

N er det årlige utslippet av totalnitrogen eller samlet mengde ammonium-

nitrogen (TAN) som utskilles, lagres eller brukes til spredning (f.eks. i kg 

N/dyreplass/år); dersom det er relevant, kan det tas hensyn til tilførsel av 

nitrogen (f.eks. i forbindelse med strø og gjenvinning av skrubbervæsker) 

og/eller tap av nitrogen (f.eks. i forbindelse med behandling av 

husdyrgjødsel), 

VC er fordampingsfaktoren (en dimensjonsløs størrelse som er knyttet til 

teknikker for oppstalling, lagring eller spredning av husdyrgjødsel) som 

representerer den delen av den samlede mengden ammoniumnitrogen 

(TAN) eller totalnitrogen som slippes ut til luft. 

VC er avledet av målinger som er utformet og utført i samsvar med en nasjonal 

eller internasjonal protokoll (f.eks. VERA-protokollen), og godkjent for en 

driftsenhet med samme type teknikk og lignende klimaforhold. Alternativt kan 

opplysninger for å utlede VC tas fra europeiske eller andre internasjonalt anerkjente 

retningslinjer. 

Massebalansen tar særlig hensyn til eventuelle vesentlige endringer av den typen 

dyr som oppdrettes på driftsenheten, og/eller til de teknikkene som brukes i 

forbindelse med oppstalling, lagring og spredning. 

Beregning ved måling av 

konsentrasjonen av ammoniakk 

(eller støv) og ventilasjons-

hastigheten ved hjelp av metoder 

angitt i ISO-standarder eller 

nasjonale eller internasjonale 

standarder, eller andre metoder 

som sikrer data av tilsvarende 

vitenskapelig kvalitet. 

Som et minimum tas det prøver av ammoniakk (eller støv) på seks forskjellige 

dager fordelt over ett år. Prøvetakingsdagene er fordelt på følgende måte: 

— For dyrekategorier med et stabilt utslippsmønster (f.eks. verpehøner)  

velges prøvetakingsdagene ut tilfeldig for hver periode på to måneder. 

Døgngjennomsnittet beregnes som en gjennomsnittsverdi av alle prøve-

takingsdager. 

— For dyrekategorier med en lineær økning av utslippene i løpet av oppdretts-

syklusen (f.eks. oppfôringssvin) fordeles prøvetakingsdagene jevnt over 

vekstperioden. For å oppnå dette skal halvparten av målingene utføres i første 

halvdel av oppdrettssyklusen og resten i annen halvdel av oppdrettssyklusen. 

Prøvetakingsdagene i annen halvdel av oppdrettssyklusen er jevnt fordelt i 

løpet av året (samme antall målinger per sesong). Døgngjennomsnittet 

beregnes som en gjennomsnittsverdi av alle prøvetakingsdager. 

— For dyrekategorier med en eksponentiell økning av utslippene (f.eks. broilere) 

deles oppdrettssyklusen inn i tre like lange perioder (samme antall dager). En 

av målingsdagene ligger i den første perioden, to av dem ligger i annen periode 

og tre av dem ligger i den tredje perioden. Prøvetakingsdagene i tredje periode 

av oppdrettssyklusen er i tillegg jevnt fordelt i løpet av året (samme antall 

målinger per sesong). Døgngjennomsnittet beregnes som gjennomsnittet av de 

tre periodenes gjennomsnittsverdier. 
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Teknikk Beskrivelse 

 Prøvetaking er basert på 24-timers prøvetakingsperioder og utføres ved 

luftinntaket/-uttaket. Konsentrasjonen av ammoniakk (eller støv) ved luftuttaket 

måles og korrigeres for konsentrasjonen av den innkommende luften, og daglig 

utslipp av ammoniakk (eller støv) avledes ved å måle og multiplisere ventila-

sjonshastigheten med konsentrasjonen av ammoniakk (eller støv). Det årlige 

gjennomsnittet for utslipp av ammoniakk (eller støv) fra et husdyrlokale kan 

beregnes ved å multiplisere døgngjennomsnittet for utslipp av ammoniakk (eller 

støv) med 365, med korrigering for eventuelle perioder husdyrlokalet ikke er i 

bruk. 

Den ventilasjonshastigheten som er nødvendig for å bestemme massestrømmen, 

bestemmes enten ved beregning (f.eks. ved hjelp av en vindstyrkemåler eller 

opplysninger fra systemet for ventilasjonsstyring) i husdyrlokaler med mekanisk 

ventilasjon, eller ved hjelp av sporgasser (unntatt bruk av SF6 og enhver gass 

som inneholder klorfluorkarboner (KFK)) i husdyrlokaler med naturlig 

ventilasjon, som gjør det mulig med en riktig blanding av luft. 

For anlegg med flere luftinntak og luftuttak overvåkes bare de prøvetakingspunk-

tene som anses som representative for anlegget (med hensyn til forventede 

masseutslipp). 

Anslag ved hjelp av utslipps-

faktorer. 

Utslipp av ammoniakk (eller støv) anslås på grunnlag av utslippsfaktorer fra 

målinger som er utformet og utført i samsvar med en nasjonal eller en 

internasjonal protokoll (f.eks. VERA-protokollen) på en driftsenhet med samme 

type teknikk (knyttet til oppstallingssystemet, lagring og/eller spredning av 

husdyrgjødsel) og lignende klimaforhold. Alternativt kan utslippsfaktorer tas fra 

europeiske eller andre internasjonalt anerkjente retningslinjer. 

Bruken av utslippsfaktorer tar særlig hensyn til eventuelle vesentlige endringer 

av den typen dyr som oppdrettes på driftsenheten, og/eller til de teknikkene som 

brukes i forbindelse med oppstalling, lagring og spredning. 

4.9.3. Teknikker  fo r  o vervåkin g av  lu ft r ens ingssys temer  

Teknikk Beskrivelse 

Kontroll av luftrensingssystemets 

yteevne ved måling av 

ammoniakk, lukt og/eller støv 

under praktiske forhold på 

driftsenheten, i samsvar med en 

fastsatt måleprotokoll og ved hjelp 

av metoder angitt i EN-standarder 

eller andre metoder (i ISO, 

nasjonale eller internasjonale 

standarder), som sikrer data av 

tilsvarende vitenskapelig kvalitet. 

Kontrollen foretas ved måling av ammoniakk, lukt og/eller støv i inntaks- og 

uttaksluften og av alle andre parametrer som er relevante for driften (f.eks. 

luftmengde, trykkfall, temperatur, pH-nivå, konduktivitet). Målingene skal 

utføres under sommerlige forhold (minst åtte uker med en ventilasjonshastighet 

på > 80 % av høyeste ventilasjonshastighet) og under vinterlige forhold (minst 

åtte uker med en ventilasjonshastighet på < 30 % av høyeste ventilasjons-

hastighet), med representativ drift og full kapasitet i husdyrlokalet, og bare 

dersom det har gått tilstrekkelig tid (f.eks. fire uker) etter at vaskevannet sist ble 

skiftet ut. Det kan anvendes forskjellige strategier for prøvetaking. 

Kontroll av hvor effektivt luft-

rensingssystemet fungerer (f.eks. 

ved kontinuerlig registrering av 

driftsparametrer eller ved hjelp av 

alarmsystemer). 

Bruk av en elektronisk loggbok for å registrere alle måle- og driftsdata over et 

tidsrom på 1–5 år. Registrerte parametrer avhenger av hvilken type 

luftrensingssystem som brukes, og kan omfatte 

1. skrubbervæskens PH-verdi og konduktivitet, 

2. rensingssystemets luftstrøm og trykkfall, 
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Teknikk Beskrivelse 

 3. pumpens driftstid, 

4. forbruket av vann og syre. 

Andre parametrer kan registreres manuelt. 

4.10. Ernæringsmessig styring 

4.10.1. Teknikker  fo r  å  r edusere  d en  men gden  n i t ro gen  so m u tsk i l l es  

Teknikk Beskrivelse 

Reduser innholdet av råprotein 

ved hjelp av et N-balansert fôr 

basert på energibehov og 

fordøyelige aminosyrer. 

Hindre for stor tilførsel av råprotein ved å sikre at den ikke overskrider 

anbefalingene for fôring. Fôret balanseres slik at det oppfyller dyrenes behov for 

energi og fordøyelige aminosyrer. 

Fasefôring med en fôrblanding 

som er tilpasset de særlige 

behovene i produksjonsperioden. 

Fôrblandingen oppfyller bedre dyrets behov for energi, aminosyrer og mineraler 

avhengig av dyrets vekt og/eller produksjonsfasen. 

Tilsetting av kontrollerte mengder 

av essensielle aminosyrer til fôr 

med et lavt innhold av råprotein. 

En viss mengde proteinrikt fôr erstattes av proteinfattig fôr for å redusere 

innholdet av råprotein ytterligere. Fôret suppleres med syntetiske aminosyrer 

(f.eks. lysin, metionin, treonin, tryptofan og valin) slik at det ikke finnes noen 

mangler i aminosyreprofilen. 

Bruk av godkjente fôrtilsetninger 

som reduserer utskilt total-

nitrogen. 

Godkjente (i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1831/2003(1)) stoffer, mikroorganismer eller preparater som enzymer (f.eks. 

NSP-enzymer og proteaser) eller probiotika tilsettes i fôr eller vann for å fremme 

fôrets virkningsgrad, f.eks. ved å forbedre fordøyeligheten til fôret eller påvirke 

mage-tarm-floraen. 

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT L 268 

av 18.10.2003, s. 29). 

4.10.2. Teknikker  fo r  å  r edusere  d en  men gden  fo s for  so m u t ski l l e s  

Teknikk Beskrivelse 

Fasefôring med en fôrblanding 

som er tilpasset de særlige 

behovene i produksjonsperioden. 

Fôret består av en blanding som bedre tilpasser fosfortilførselen til dyrets 

fosforbehov avhengig av dyrets vekt og/eller produksjonsfase. 

Bruk av godkjente fôrtilsetninger 

som reduserer utskilt totalfosfor 

(f.eks. fytase). 

Godkjente (i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1831/2003) stoffer, mikroorganismer eller preparater som enzymer (f.eks. 

fytase) tilsettes i fôr eller vann for å fremme fôrets virkningsgrad, f.eks. ved å 

forbedre fordøyeligheten av fytinfosfor i fôret eller påvirke mage-tarm-floraen. 
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4.11. Teknikker for behandling av utslipp til luft fra husdyrlokaler 

Teknikk Beskrivelse 

Biofilter Avtrekksluften føres gjennom et filter av organisk materiale, som f.eks. rotflis 

eller treflis, bark, kompost eller torv. Filtermaterialet holdes konstant fuktig ved 

periodisk overrisling av overflaten. Støvpartikler og gasser som avgir lukt, tas 

opp av den fuktige filmen og oksideres eller brytes ned av mikroorganismer som 

lever på det fuktige strømaterialet. 

Bioskrubber (eller biologisk 

rislefilter) 

Et pakket tårn med inert filtermateriale som normalt holdes konstant fuktig ved 

overrisling med vann. Luftforurensende stoffer tas opp i væskefasen og brytes 

deretter ned av mikroorganismer som setter seg på filterelementene. Det er mulig 

å oppnå en reduksjon av ammoniakk på mellom 70 % og 95 %. 

Tørrfilter Avtrekksluften blåses mot en skjerm av f.eks. flere lag med plast som er plassert 

foran ventilatoren på endeveggen. Når luften passerer, utsettes den for sterke 

retningsendringer slik at partikler skilles ut ved hjelp av sentrifugalkraften. 

To- eller tretrinns luftrensings-

system 

I et totrinnssystem kombineres første trinn (våtskrubber med kjemisk væske) 

vanligvis med en bioskrubber (annet trinn). I et tretrinnssystem utgjøres første 

trinn av en våtskrubber som vanligvis kombineres med et annet trinn 

(våtskrubber med kjemisk væske), etterfulgt av et biofilter (tredje trinn). Det er 

mulig å oppnå en reduksjon av ammoniakk på mellom 70 % og 95 %. 

Våtskrubber Avtrekksluften blåses motstrøms gjennom et pakket filtermedium. Vann sprøytes 

kontinuerlig på filtermaterialet. Støv fjernes og synker til bunnen i vanntanken, 

som tømmes før påfylling. 

Vannlås Avtrekksluften ledes av ventilasjonsvifter ned i et vannbad der støvpartiklene blir 

bløte. Luftstrømmen ledes deretter 180 grader oppover. Vannmengden suppleres 

jevnlig for å kompensere for fordamping. 

Våtskrubber med kjemisk væske. Avtrekksluften presses gjennom et filter (f.eks. en pakket vegg) der den sprøytes 

med en sirkulerende syre i væskeform (f.eks. svovelsyre). Det er mulig å oppnå 

en reduksjon av ammoniakk på mellom 70 % og 95 %. 

4.12. Teknikker for grisehus 

4.12.1. Beskr ivel se  av gu lvtyper  o g t eknikker  fo r  å  redu sere  ammoniakkut s l ipp  i  gr i seh us  

Gulvtype Beskrivelse 

Helt spaltegulv Et spaltegulv av metall, betong eller plast som dekker hele arealet, og som har 

åpninger som gjør at avføring og urin kan falle ned i en renne eller en 

gjødselgrop under gulvet. 
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Gulvtype Beskrivelse 

Delvis spaltegulv Et gulv som er delvis fast, og delvis et spaltegulv av metall, betong eller plast, og 

som har åpninger som gjør at avføring og urin kan falle ned i en renne eller en 

gjødselgrop under gulvet. Tilsmussing av det faste gulvet forhindres ved korrekt 

håndtering av parametrene for inneklimaet, særlig under varme forhold, og/eller 

ved at oppstallingssystemene er korrekt utformet. 

Massivt betonggulv Et gulv der hele arealet er av massiv betong. Gulvet kan være dekket med strø 

(f.eks. halm) i varierende grad. Gulvet er vanligvis skrånende for å lette 

dreneringen av urin. 

De gulvtypene som er angitt ovenfor, brukes etter behov i de oppstallingssystemene som er beskrevet: 

Teknikk Beskrivelse 

En gjødselkjeller (ved helt eller 

delvis spaltegulv) bare ved bruk 

sammen med et ytterligere 

begrensningstiltak, for eksempel 

— en kombinasjon av teknikker 

for ernæringsmessig styring, 

— et luftrensingssystem, 

— en reduksjon av pH-verdien i 

bløtgjødselen, 

— kjøling av bløtgjødsel. 

Binger har en gjødselkjeller under spaltegulvet der bløtgjødselen kan lagres når 

det går lang tid mellom hver utgjødsling. Til oppfôringssvin kan det brukes en 

gjødselrenne til overløp. Utgjødsling av bløtgjødsel for spredning eller til 

utendørs lagring finner sted så ofte som mulig (f.eks. minst annenhver måned), 

med mindre det er tekniske begrensninger (f.eks. lagringskapasitet). 

Et vakuumsystem for hyppig 

utgjødsling av bløtgjødsel (ved 

helt eller delvis spaltegulv). 

Utløp i bunnen av gjødselgropen eller rennen er koplet til et utslippsrør som 

overfører bløtgjødselen til et lager utendørs. Bløtgjødsel gjødsles ut hyppig ved å 

åpne en ventil eller en plugg i hovedledningen for bløtgjødsel, f.eks. én eller to 

ganger per uke; et lett vakuum dannes og gjør det mulig å tømme hele 

gjødselgropen eller rennen. Bløtgjødselen må oppnå en viss dybde før systemet 

kan fungere ordentlig og danne et effektivt vakuum. 

Skrånende vegger i gjødselrennen 

(ved helt eller delvis spaltegulv). 

Gjødselrennen er formet som en V med utløp i bunnen. Den glatte, skrånende 

overflaten letter tømmingen av bløtgjødselen. Utgjødsling skjer minst to ganger 

per uke. 

En gjødselskrape for hyppig 

utgjødsling av bløtgjødsel (ved 

helt eller delvis spaltegulv). 

Det er en V-formet renne med to skrånende flater på hver side av en sentral 

avløpsrenne, der urin kan dreneres til en oppsamlingsgrop via et avløp i bunnen 

av gjødselrennen. Den faste fraksjonen av husdyrgjødselen fjernes hyppig (f.eks. 

daglig) fra gjødselgropen med en skrape. Det anbefales å legge et belegg på det 

avskrapede gulvet for å oppnå en glatt(ere) overflate. 
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Teknikk Beskrivelse 

Konvekst gulv og separate renner 

til husdyrgjødsel og vann (ved 

binger med delvis spaltegulv). 

Gjødsel- og vannrenner er plassert på hver sin side av det konvekse og glatte, 

massive betonggulvet. Vannrennen er installert under den siden av bingen der 

grisene pleier å spise og drikke. Vann til rengjøring av bingene kan brukes til å 

fylle vannrennene. Rennen er delvis fylt med minst 10 cm vann. Gjødselrennen 

kan konstrueres med overløpsrenner eller skrånende vegger som vanligvis 

tømmes to ganger daglig, for eksempel med vann fra den andre rennen eller med 

den flytende fraksjonen til bløtgjødselen (med et tørrstoffinnhold på høyst ca. 5 

%). 

V-formede gjødselbånd (ved 

delvis spaltegulv). 

V-formede gjødselbånd ruller inni gjødselrennene som dekker hele overflaten, 

slik at all avføring og urin lander på dem. Båndene kjøres minst to ganger per 

dag for å transportere urin og avføring separat til et lukket gjødsellager. Båndene 

er laget av plast (polypropylen eller polyetylen). 

Mindre gjødselkjeller (ved delvis 

spaltegulv). 

Bingen er utstyrt med en smal gjødselgrop med en bredde på ca. 0,6 m. Gropen 

kan plasseres i en ytre gang. 

Hyppig utgjødsling av bløtgjødsel 

ved hjelp av utspyling (helt eller 

delvis spaltegulv). 

En svært hyppig utgjødsling (f.eks. én eller to ganger per dag) av bløtgjødselen 

skjer gjennom utspyling av rennene med den flytende fraksjonen av 

bløtgjødselen (med et tørrstoffinnhold på høyst ca. 5 %) eller vann. Den flytende 

fraksjonen til bløtgjødselen kan også luftes før utspyling. Denne teknikken kan 

kombineres med individuelle variasjoner i bunnen av renner eller gjødselgroper, 

f.eks. renner, rør eller et permanent bløtgjødsellag. 

Oppstalling med husdyrrom og 

bokser (ved delvis spaltegulv). 

Separate funksjonsbetingede områder er organisert i binger i grisehus med 

naturlig ventilasjon. Liggeplassene (ca. 50-60 % av det samlede arealet) består 

av et plant, isolert betonggulv med tildekkede, isolerte bokser eller husdyrrom, 

som er utstyrt med et hengslet tak som kan løftes eller senkes for å kontrollere 

temperatur og ventilasjon. Aktivitets- og fôrarealene ligger på et spaltegulv med 

en gjødselgrop under og hyppig utgjødsling, for eksempel ved hjelp av vakuum. 

Halm kan brukes på det massive betonggulvet. 

System med full strø (ved massivt 

betonggulv). 

Et helt betonggulv som er nesten helt dekket med et lag av halm eller et annet 

lignocellulosemateriale. 

I systemet med strø på gulvet utgjødsles fast husdyrgjødsel hyppig (f.eks. to 

ganger per uke). I systemet med dypstrø legges det derimot frisk halm oppå, og 

den husdyrgjødselen som samler seg, utgjødsles på slutten av oppdrettssyklusen. 

Separate funksjonsområder kan organiseres i ligge-, fôrings- og gangarealer og 

gjødselplasser. 

Ytre gang med strø (ved massivt 

betonggulv). 

Grisen kan gå ut gjennom en liten dør og gjøre fra seg i en ytre gang med et 

strødd betonggulv. Husdyrgjødselen faller ned i en renne og fjernes derfra med 

skrape én gang per dag. 

Fôrings-/liggebåser på fast gulv 

(ved binger med strø). 

Purker holdes i en binge som er delt inn i to funksjonsområder, der det største er 

dekket med strø, og en rekke fôrings-/liggebåser på et fast gulv. Husdyrgjødselen 

fanges opp i halmen eller annet lignocellulosemateriale, som fylles på og skiftes 

regelmessig. 
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Teknikk Beskrivelse 

Oppsamling av husdyrgjødsel i 

vann. 

Husdyrgjødsel samles opp i rengjøringsvannet i gjødselrennen og fylles opp til et 

nivå på ca. 120-150 mm. Skrånende rennevegger er valgfritt. Gjødselrennen 

tømmes etter hver oppdrettssyklus. 

En kombinasjon av vann- og 

gjødselrenner (ved helt 

spaltegulv). 

Purkene holdes på et fast sted (ved bruk av fødebinger) med en bestemt 

gjødselplass. Gjødselgropen er oppdelt i en bred vannrenne forrest og en liten 

gjødselrenne bakerst, med en redusert gjødseloverflate. Den forreste rennen er 

delvis fylt med vann. 

Gjødselkum (ved helt eller delvis 

spaltegulv). 

En prefabrikkert kum (eller en grop) er plassert under spaltegulvet. Kummen er 

dypest i den ene enden med en helning på minst 3° mot en sentral gjødselrenne; 

husdyrgjødselen slippes ut når den har nådd et nivå på ca. 12 cm. Dersom det er 

en vannrenne der, kan kummen deles inn i en vannseksjon og en gjødselseksjon. 

System med halmdekke (ved 

massivt betonggulv). 

Svin oppdrettes i binger med fast gulv, som er innrettet med et skrånende 

liggeareal og en gjødselplass. Dyrene får halm hver dag. Grisenes aktivitet gjør 

at strøet skyves og fordeles ned mot bingens helning (4-10 %) til den passasjen 

der husdyrgjødselen samles opp. Den faste fraksjonen kan fjernes hyppig (f.eks. 

daglig) med en skrape. 

Binger med strø og kombinert 

gjødselproduksjon (bløtgjødsel og 

fast husdyrgjødsel). 

Fødebinger er utstyrt med separate funksjonområder: et liggeareal med strø, et 

gangareal og en gjødselplass med spaltegulv eller perforert gulv, og et 

fôringsareal på et fast gulv. Spedgriser har en tildekket plass med strø. 

Bløtgjødsel utgjødsles hyppig med en skrape. Fast husdyrgjødsel utgjødsles 

manuelt daglig fra områdene med fast gulv. Strø fylles på jevnlig. Systemet kan 

kombineres med et uteområde. 

Bruk av flytende baller i 

gjødselrennen. 

Baller som er halvfulle av vann, og framstilt av spesialplast med klebefritt 

belegg, flyter på overflaten i gjødselrennene. 

4 .12 .2 .  Teknikker  fo r  kjø l in g av b lø tgjødsel  

Teknikk Beskrivelse 

Rør til kjøling av bløtgjødsel Temperaturen på bløtgjødselen senkes (vanligvis til under 12 °C) ved å installere 

et kjølesystem som plasseres over bløtgjødselen, over betonggulvet eller støpes 

inn i gulvet. Den anvendte kjøleeffekten kan være fra 10 W/m2 til 50 W/m2 for 

drektige purker og oppfôringssvin som holdes på et delvis spaltegulv. Systemet 

består av rør der det sirkulerer et kjølemiddel eller vann. Rørene er koplet til en 

varmeveksler for å gjenvinne energi som kan brukes til oppvarming av andre 

deler av driftsenheten. Gjødselgropen eller rennene må tømmes hyppig på grunn 

av at kjøleflaten til rørene er relativt liten. 

4 .12 .3 .  Teknikker  fo r  å  r edusere  p H -verd ien  i  b lø tgjød se l  

Teknikk Beskrivelse 

Forsuring av bløtgjødsel Svovelsyre tilsettes bløtgjødsel for å redusere pH-verdien til ca. 5,5 i 

bløtgjødselkummen. Tilsettingen kan gjøres i en prosesstank, etterfulgt av 

gjennomlufting og homogenisering. En del av den behandlede bløtgjødselen 

pumpes tilbake til lagringsgropen under gulvet i husdyrlokalet. Behandlings-

systemet er helt automatisert. Før (eller etter) spredning på sur jordbunn kan det 

være nødvendig å tilsette kalk for å nøytralisere pH-verdien i jordbunnen. 

Alternativt kan forsuring skje direkte i bløtgjødsellageret eller kontinuerlig i 

forbindelse med spredning. 
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4.13. Teknikker for fjørfehus 

4.13.1. Teknikker  for  å  r edusere  ammoniakkut s l ipp  f ra  f jø r fehus  fo r  verpehøn er ,  avl sd yr  fo r  

b ro i lere  e l l er  unghøn er  

Oppstallingssystem Beskrivelse 

Oppdrett i uinnredede bur Avlsdyr for broilere er plassert i uinnredede bur med sittepinner, strøområde og 

rede. Unghøner bør få tilstrekkelig erfaring med driftspraksis (f.eks. særlige 

fôrings- og vanningssystemer) og miljøforhold (f.eks. naturlig lys, sittepinner, 

strø) slik at de kan venne seg til de oppdrettssystemene som de vil møte senere i 

livet. Burene er vanligvis satt opp i tre eller flere etasjer. 

Oppdrett i innredede bur Innredede bur er framstilt av sveiset trådduk eller plastspalter og har skrånende 

gulv, faste innretninger og mer plass til fôring, drikking, ruging, spankulering, 

sittepinner og egginnsamling. Kapasiteten til burene kan variere fra ca. 10 til  

60 fugler. Burene er vanligvis satt opp i tre eller flere etasjer. 

Dypstrø med gjødselgrop Minst en tredel av det samlede gulvarealet i fjørfehuset er dekket med strø (f.eks. 

sand, kutterspon, halm). Det resterende gulvarealet er spaltegulv med en 

gjødselgrop under. Faste innretninger til fôr og drikkevann er plassert over 

spaltearealet. Det kan være ytterligere konstruksjoner i eller utenfor fjørfehuset, 

som f.eks. verandaer og tilgang til uteområde. 

Aviarier Aviarier er oppdelt i forskjellige funksjonsområder til fôring, drikking, 

egglegging, spankulering og hvile. Nyttearealet økes ved hjelp av opphøyde 

spaltegulv kombinert med etasjer. Spaltearealet utgjør mellom 30-60 % av det 

samlede gulvarealet. Det resterende gulvarealet er vanligvis dekket med strø. 

På anlegg for verpehøner og avlsdyr for broilere kan systemet kombineres med 

verandaer med eller uten tilgang til uteområde. 

 

Utgjødsling via bånd (ved 

oppdrett i innredede eller 

uinnredede bur) med minst 

— én utgjødsling per uke med 

lufttørking, eller 

— to utgjødslinger per uke uten 

lufttørking. 

Båndene er plassert under burene for utgjødsling. Utgjødsling kan skje én gang 

per uke (med lufttørking) eller hyppigere (uten lufttørking). Oppsamlingsbåndet 

kan ventileres for å tørke husdyrgjødselen. Mekanisk lufttørking i gjødselbåndet 

kan også brukes. 

Gjødselbånd eller gjødselskrape 

(ved dypstrø med en gjødselgrop). 

Utgjødsling skjer med gjødselskraper (regelmessig) eller med bånd (én gang per 

uke for tørket husdyrgjødsel, to ganger per uke uten tørking). 

Mekanisk ventilasjonsanlegg og 

lange intervaller mellom 

utgjødsling (ved dypstrø med en 

gjødselgrop) bare dersom det 

kombineres med ytterligere et 

begrensningstiltak, for eksempel 

— et høyt tørrstoffinnhold i 

husdyrgjødselen, 

— et luftrensingssystem. 

Systemet med dypstrø (se beskrivelse over) kombineres med lange intervaller 

mellom utgjødsling, for eksempel på slutten av oppdrettssyklusen. Et minste 

tørrstoffinnhold i husdyrgjødselen på ca. 50-60 % sikres. Dette oppnås ved hjelp 

av et egnet mekanisk ventilasjonsanlegg (f.eks. vifter og luftavtrekk som er 

plassert i gulvhøyde). 
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Mekanisk lufttørking av husdyr-

gjødsel via rør (ved dypstrø med 

en gjødselgrop). 

Systemet med dypstrø (se beskrivelse ovenfor) kombineres med tørking av 

husdyrgjødsel ved hjelp av mekanisk ventilasjon gjennom rør som blåser ut luft 

(f.eks. ved 17-20 °C og 1,2 m3/fugl) over den husdyrgjødselen som lagres under 

spaltegulvet. 

Mekanisk lufttørking av husdyr-

gjødsel ved hjelp av perforert 

gulv (ved dypstrø med en 

gjødselgrop). 

I systemet med dypstrø (se beskrivelse ovenfor) er gulvet under husdyrgjødselen 

perforert, hvilket tillater mekanisk luftblåsing nedenfra. Husdyrgjødselen 

utgjødsles på slutten av oppdrettssyklusen. 

Gjødselbånd (ved aviarier). Husdyrgjødselen samles opp på bånd under spaltegulvet og utgjødsles minst én 

gang per uke med ventilerte eller ikke-ventilerte bånd. Strødde og faste gulv kan 

kombineres i aviarier for unghøner. 

Mekanisk tørking av strø ved 

hjelp av inneluft (ved fast gulv 

med dypstrø). 

I et system med dypstrø uten en gjødselgrop kan systemer for resirkulering av 

inneluften brukes til å tørke strøet, samtidig som de fysiologiske behovene til 

fuglene oppfylles. For dette formålet kan det brukes vifter, varmevekslere 

og/eller varmeanlegg. 

4.13.2. Teknikker  fo r  å  r edusere  ammoniakku ts l ipp  f ra  f jø r fehus  for  b ro i le re  

Teknikk Beskrivelse 

Naturlig eller mekanisk ventila-

sjon med et lekkasjesikkert 

drikkesystem (ved fast gulv med 

dypstrø). 

Bygningen er lukket og godt isolert, utstyrt med naturlig eller mekanisk 

ventilasjon og kan kombineres med en veranda og/eller tilgang til uteområde. 

Det faste gulvet er helt dekket med strø som kan fylles på ved behov. 

Gulvisolering (f.eks. betong, leire eller membran) forhindrer at det dannes 

kondens i strøet. Fast husdyrgjødsel utgjødsles på slutten av oppdrettssyklusen. 

Drikkesystemet er konstruert og fungerer slik at det ikke lekker, og at det ikke 

søles vann på strøet. 

Mekanisk tørking av strø ved 

hjelp av inneluft (ved fast gulv 

med dypstrø). 

Systemer for resirkulering av inneluften kan brukes til å tørke strøet, samtidig 

som de fysiologiske behovene til fuglene blir oppfylt. For dette formålet kan det 

brukes vifter, varmevekslere og/eller varmeanlegg. 

Strø på gjødselbånd og mekanisk 

lufttørking (ved etasjesystemer). 

Et etasjesystem som er utstyrt med gjødselbånd dekket med strø. Det er 

ventilasjonskorridorer mellom etasjerekkene. Luften strømmer inn gjennom én 

korridor og ledes videre til strømaterialet på gjødselbåndet. Strøet fjernes på 

slutten av oppdrettssyklusen. Systemet kan brukes i kombinasjon med en separat 

innledende fase der broilerkyllingene klekkes ut og vokser i et begrenset tidsrom 

på gjødselbånd med strø i et etasjesystem. 

Oppvarmet og kjølt gulv dekket 

med strø (ved combideck-

systemer). 

Se avsnitt 4.2. 
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4 .13 .3 .  Teknikker  fo r  å  r edusere  ammoniakku ts l ipp  f ra  f jø r fehus  for  ender  

Teknikk Beskrivelse 

Hyppig påfylling av strø (ved fast 

gulv med dypstrø eller dypstrø 

kombinert med spaltegulv). 

Strøet holdes tørt ved hyppig påfylling (f.eks. daglig) av nytt materiale ved 

behov. Fast husdyrgjødsel utgjødsles på slutten av oppdrettssyklusen. 

Oppstallingssystemet kan være utstyrt med naturlig eller mekanisk ventilasjon 

og kombineres med tilgang til uteområde. 

Når det gjelder dypstrø kombinert med spaltegulv, er gulvet utstyrt med spalter i 

drikkearealet (ca. 25 % av det samlede gulvarealet). 

Hyppig utgjødsling (ved helt 

spaltegulv). 

Det er spalter over gjødselgropen der gjødselen lagres og utgjødsles til det 

eksterne lageret. Hyppig utgjødsling til et eksternt lager kan skje 

1. kontinuerlig ved hjelp av tyngdekraft, 

2. ved å skrape med varierende hyppighet. 

Oppstallingssystemet kan være utstyrt med naturlig eller mekanisk ventilasjon 

og kombineres med tilgang til uteområde. 

4 .13 .4 .  Teknikker  fo r  å  r edusere  ammoniakku ts l ipp  f ra  f jø r fehus  for  kalkuner  

Teknikk Beskrivelse 

Naturlig eller mekanisk 

ventilasjon med et lekkasjesikkert 

drikkesystem (ved fast gulv med 

dypstrø). 

Det faste gulvet er helt dekket med strø som kan fylles på ved behov. 

Gulvisolering (f.eks. betong eller leire) forhindrer at det dannes kondens i strøet. 

Fast husdyrgjødsel utgjødsles på slutten av oppdrettssyklusen. Drikkesystemet er 

konstruert og fungerer slik at det ikke lekker, og at det ikke søles vann på strøet. 

Naturlig ventilasjon kan kombineres med tilgang til uteområde. 

 


