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Ammoniakemissie uit dierlijke mest in de periode
1990 - 2010
Inleiding
De Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) heeft het Nationaal Emissiemodel voor Ammoniak (NEMA) ontwikkeld. Dit model wordt
gebruikt om de ammoniakemissie uit de Nederlandse landbouw te
berekenen. In dit informatieblad worden de met NEMA berekende emissies in de periode 1990 – 2010 beschreven.

Uitvoering
De emissie van ammoniak (NH3) uit dierlijke mest in de landbouw is met
NEMA berekend voor de periode 1990-2010. De benodigde gegevens
voor 1990-2008 die al gebruikt werden bij de oorspronkelijke methodiek
zijn opnieuw vastgesteld of in sommige gevallen herzien. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de implementatiegraden van emissiearme huisvesting
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per diercategorie, de emissiefactor voor emissiearme huisvesting en de
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emissiefactoren voor mesttoediening. De uitgangspunten bij de bereke-
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ningen voor 1990-2008 worden beschreven door Van Bruggen et al.
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(2011) en die van latere jaren in afzonderlijke rapporten (zie bijvoorbeeld
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Van Bruggen et al. (2011).
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Resultaten
Sinds 1990 is de ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest in de
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landbouw met twee derde gedaald van 333 miljoen kg NH3 tot 108

Figuur 1. Ammoniakemissie uit dierlijke mest in de

miljoen kg (in figuur 1). De afname is in de eerste plaats het gevolg van

periode 1990 – 2010.

de verminderde stikstofexcretie door landbouwhuisdieren. In 1990
bedroeg de excretie 691 miljoen kg N en in 2010 490 miljoen kg N. De
afname van de NH3-emissie was het grootst in de eerste helft van de
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jaren negentig door de invoering van emissiearme mesttoediening
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(Tabel 1). In 2008 nam de NH3-emissie verder af door het verbod op het
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onderwerken van drijfmest op bouwland in twee werkgangen. Jaarlijks is
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ruim de helft van de NH3-emissie afkomstig van rundvee en overige
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graasdieren. Het aandeel van varkens in de ammoniakemissie is sinds
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1990 gedaald van 31% tot 25% door de invoering van emissiearme

0.20

huisvesting.
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Figuur 2 laat de ontwikkeling zien van het aandeel emissiearme huisves-
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ting voor hokdieren. Bij alle diercategorieën neemt het aandeel toe in de
tijd. Het aandeel emissiearme systemen is het hoogst voor leghennen. In

Figuur 2. Fractie emissiearme stallen bij hokdieren

1990 was er alleen bij leghennen sprake van emissiearme huisvesting
(wordt niet getoond in de figuur). In tabel 1 is het gebruik van emissiearme toedieningstechnieken weergegeven. In 1990 was er alleen sprake
van bovengrondse toediening. Daarna nam het aandeel emissiearme
toedieningstechnieken toe. In 2010 was de zodenbemester de belangrijkste techniek op grasland en mestinjectie op bouwland. De bovengrondse
toediening in 2010 betreft vooral de toediening van vaste mest.

Tabel 1. A
 andeel mesttoedieningstechnieken (%) voor grasland en
bouwland

Grasland

1990

2000

2005

2010

zodenbemester

0

53

56

56

sleufkouter

0

22

14

12

sleepvoeten en sleepslangen

0

19

23

23

bovengronds
Bouwland

100

6

7

9

mestinjectie

0

46

34

61

zodenbemester

0

0

0

8

sleufkouter, sleepvoeten en

0

0

6

13
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onderwerken in 1 werkgang
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onderwerken in 2 werkgangen
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bovengronds

Jaarlijkse berekening van ammoniakemissie
In opdracht van Emissie Registratie (ER) berekent het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS) jaarlijks de ammoniakemissie uit de landbouw
met behulp van het NEMA model (zie bijvoorbeeld Van Bruggen et al.
2012). De uitgangspunten van de berekeningen worden vastgesteld door
een werkgroep van de CDM. De ammoniakemissie wordt gerapporteerd
aan de Europese Commissie (NEC-richtlijn), UNECE (Gothenborg protocol) en UNFCCC (Kyoto-protocol).
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