19) Naam: toedeling naar gridcel op basis van MAMBO model (niet-stalemissie NH 3 )
Beschrijving
Naast stallen en opslag van mest zijn ook beweiding en het toepassen van dierlijke mest en kunstmest bronnen
van ammoniakemissie in de landbouw. De verdeling van deze emissies is gebaseerd op berekeningen met het
MAMBO-TAN model (mest- en ammoniakemissie voor beleidsondersteuning, totaal ammoniakaal stikstof ).
Dit model wordt beheerd door het Landbouw Economisch Instituut (LEI). De modeluitkomsten hebben een
resolutie van 500*500 meter. Op het niveau van emissieoorzaken is de verdeling beschikbaar op 5*5km, per
subdoelgroep op het niveau van 1*1 km. Dit vanwege de onzekerheden in de berekeningen. Op het niveau van
subdoelgroep gaat het dan niet alleen meer om de emissies uit aanwending en beweiding, maar ook om emissies
uit stal en opslag (zie document 18).
Basisgegevens voor de berekening zijn:
• Gegevens uit GIAB (geografische informatie agrarische bedrijven). Dit bestand bevat gegevens over
locatie, dieraantallen en staltypen.
• Bodemstatistiek CBS (2010) en Basisregistratie Percelen
• Daarnaast gegevens over de mineralenexcretie per categorie landbouwhuisdier, aanwendingstechnieken
en wettelijke bemestingsnormen.
De eerste stap is het met MAMBO-TAN berekenen van de ammoniakemissies op gemeenteniveau, waarbij
wordt uitgegaan van de nationale totalen voor NH 3 landbouw zoals berekend binnen NEMA (nederlands
emissie model voor ammoniak). Vervolgens worden de emissies op basis van verdeelsleutels verder verdeeld
naar gridcellen van 500*500 meter. Voor beweiding is deze sleutel het areaal agrarisch grasland per grid, voor
de aanwending van dierlijke- en kunstmest gaat het om de arealen van een groot aantal landbouwgewassen.
Voorbeeld

Kaart 19: Modeluitkomst MAMBO totaal NH3 uit kunstmest,dierlijke mest en beweiding (500*500 meter)
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