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Til Fødevarestyrelsen 

Revideret besvarelse på bestillingen: ”Velfærdsmæssige konsekvenser i 
husdyrbesætninger som følge af øgede støjniveauer ved brug af F-35-
kampfly”. 

 
Fødevarestyrelsen (FVST) har i bestilling fremsendt d. 27. august 2018 bedt DCA – 
Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug – om at udarbejde ”en redegørelse for, 
hvordan støj påvirker husdyr, baseret på et litteraturstudie, der kortlægger eksiste-
rende viden på området og omfatter de mest almindeligt forekommende typer hus-
dyrbesætninger i området omkring flyvestationen: kvæg, svin, får/geder og fjer-
kræ”  
 
DCA fremsendte et udkast til en rapport d. 28. februar 2019 til FVST, som herefter vi-
deresendte til Forsvarsministeriet. D. 12. marts 2019 sendte FVST Forsvarsministeri-
ets kommentarer/spørgsmål til rapporten til DCA. I tillæg til disse blev der d. 23. 
april 2019 af FVST fremsendt opdaterede lydmålinger fra F-35 til DCA. Tallene er an-
givet i et notat udarbejdet af Forsvarsministeriet dateret d. 12. april 2019. Kommen-
tarerne er gengivet nedenfor med svar fra DCA-rapportens hovedforfatter i umiddel-
bar forlængelse. DCA har den 15. maj 2019 fremsendt svar på kommentarerne til 
FVST, hvor der samtidig oplyses, at de opdaterede data ikke forventes, at medføre 
ændringer i rapporten. Endelig besvarelse blev fremsendt d. 14. juni 2019, hvorefter 
DCA d. 17. juni 2019 modtog forslag fra FVST om at lade nedenstående svar på 
spørgsmål 1 i kommentarerne indgå i selve rapporten. Dette forslag har forfatterne 
valgt at imødekomme, hvorfor der hermed fremsendes en lettere revideret rapport. 
 
Nedenfor og i forlængelse af kommentarerne følger den endelige rapport. I rapporten 
er der, i forhold til tidligere fremsendte udkast, uddybet hvor i forhold til hegnet der 
er målt de forskellige lydstyrker, og også tilføjet målene for F-16 hvorved det fremgår, 
at disse ligner tallene fra F-35. Der er i rapporten kun gengivet max-værdierne, og 
ikke gennemsnittene, hvor der vægtes mellem nat og dag. Derudover er der ikke fore-
taget ændringer i rapporten i forhold til udkastet. 
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Rapporten er udarbejdet af Seniorforsker Karen Thodberg, Professor Lene Munks-
gaard og Postdoc Fernanda Machado Tahamtani alle fra Institut for Husdyrviden-
skab, Aarhus Universitet. Fagfællebedømmelse er foretaget af Lektor Janne Winther 
Christensen fra samme Institut. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale mellem Miljø- og Fødevaremini-
steriet og Aarhus Universitet om forskningsbaseret myndighedsbetjening af Miljø- og 
Fødevareministeriet med underliggende styrelser 2019-2022”. Opgaven er anført i ar-
bejdsprogrammet til Ydelsesaftale Husdyrproduktion 2019. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Klaus Horsted 
 
 
 
 
Kommentarer fra Forsvarsministeriet med efterfølgende svar fra Senior-
forsker Karen Thodberg (Med blåt efter hvert spørgsmål): 
 
 
Helt overordnet set var der ifølge projektbeskrivelsen et ønske om, at 
man redegjorde ”for de eventuelle effekter øgede støjniveauer fra F-35-
kampfly”. Dette fremgår ikke af tilsendte rapport. Til dette formål vil det være re-
levant at benytte de seneste lydmålinger på F16 og F35, som Forsvarsministeriet 
kan levere. Disse målinger forventes endelige medio april. Dette vil blive bekræftet 
inden udgangen af uge 12. 
 
Svar: Nedenfor vises Forsvarsministeriets egne støjmål/beregninger, sendt til FVST 
d. 16/4-2019 og herefter videresendt til DCA. Det fremgår af Forsvarsministeriets 
egne tal, at der tilsyneladende ikke er så stor forskel på støjen fra de to flytyper. Med 
udgangspunkt i de oplysninger vi har modtaget vedrørende lydstyrken, er der isoleret 
set ikke grund til antage, at der er væsentlig forskel på støjpåvirkningen fra F-16 og F-
35 fly. Det må dog påpeges, at der ikke er angivet frekvensmålinger i Forsvarsministe-
riets notat, hvilket ikke kan udelukkes at have en effekt på dyrene. Som det fremgår af 
rapporten er der forskel på dyrearter, dyreracer mv. i forhold til hvilket frekvensom-
råde dyrene kan høre, og i hvilke frekvensområde disse er særligt følsomme. Ud over 
lydstyrken skal det også bemærkes, at der er en lang række andre faktorer, der har 
betydning for dyrenes opfattelse af lyden og de deraf følgende konsekvenser. Disse 
faktorer fremgår også af rapporten. 
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 F-16 (år 2020) F-35 (år 2027) 
Ved flyvestationens ydre-
afgrænsning (hegn) 

LDEN: 55-80 dB 
LAmax: 87-120 dB 

LDEN: 60-83 dB 
LAmax: 88-119 dB 

Indenfor 1 km fra flyve-
stationens ydre afgræns-
ning (hegn) 

LDEN: 50-74 dB 
LAmax: 81-116 dB 

LDEN: 55-75 dB 
LAmax: 84-114 dB 

Indenfor 5 km fra flyve-
stationens ydre afgræns-
ning (hegn) 

LDEN: 46-60 dB 
LAmax: 77-99 dB 

LDEN: 46-61 dB 
LAmax: 80-101 dB 

 
 
Der tages i rapporten udgangspunkt i støjniveauet ved flyvestationens 
hegn – ikke ude i området: Et andet forhold, der bør fremhæves er, at Aarhus 
Universitet i rapporten udelukkende forholder sig til maksimalstøjen ved hegnet til 
flyvestationen. På den baggrund konkluderes på forholdene i området som helhed. 
Det virker umiddelbart ikke holdbart, idet støjniveauerne falder efterhånden, som 
man kommer væk fra flyvestationen. Ydermere forekommer disse lydniveauer i 
visse tilfælde kun få gange om året.  
Svar: De lydstyrker der angives i rapporten er taget fra de oplysninger vi har modta-
get fra Forsvarsministeriet om de forventede lydstyrker fra F-35. Vi har nu omformu-
leret det i rapporten, så det fremgår præcist, hvilke lydstyrker der målt ved forskellige 
afstande til flyvestationens hegn. De tal der er brugt nu er de fra notatet d. 12/4 2019.  
 
Hvilke støjniveauer er generelt skadelige for husdyr: I linje 562 til 564 
(red: i udkast af rapporten) angives, at de lydstyrker, der er ved Flyvestation 
Skrydstrup er på niveau med de lydstyrker, ”… der i flere undersøgelser har med-
ført adfærdsændringer, adfærdsmæssige og fysiologiske stressreaktioner og ned-
gang i produktion..”. Kan dette foldes mere ud? Kan man generelt sige, hvilke støjni-
veauer, der må antages at medføre nedgang i dyrevelfærd i de forskellige delkon-
klusioner (afsnit 6.7, 5.7 og 4.7)?    
Svar: Det er ikke muligt at gøre dette mere præcist på nuværende tidspunkt. Dette 
skyldes, at der ikke er lavet valide undersøgelser af effekten af flystøj (og dermed ikke 
specifikt fra F-35 eller lignende fly) på dyrevelfærd og produktion. De undersøgelser 
vi refererer til har undersøgt andre støjkilder, der varierer på en række parametre 
(lydkilde, styrke, frekvens, hyppighed, forudsigelighed, varighed, eksponeringsgrad 
og flugtmuligheder for dyrene), så man kan ikke på baggrund af disse angive præcist, 
hvilket støjniveau der medfører nedgang i dyrevelfærd og produktionsresultater.  
 
Frekvensændring: Det omtales, at støjen vil ændre frekvens, men det kan med 
fordel foldes ud, da det samtidigt fremgår, at frekvensen har betydning for dyrs op-
fattelse af støj. Det fremgår eksempelvis i linje 230-234 (red: i udkast af rapporten), 
at svin hører bedre i det højfrekvente område – alt andet lige må det så antages, at 
de vil være mindre generet af støjen fra F-35, der er mere lavfrekvent end F-16?  
Svar: Vi har fået følgende oplysninger i mail-korrespondance:  
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”Støjen fra F-16 på Flyvestation Skrydstrup er målt på et stillestående fly under op-
startsprocedure og accelerationstest. Rapportering af disse målinger er under udar-
bejdelse. Der er udarbejdet foreløbige måleblade, som er vedhæftet. Frekvensområdet 
er fra 12,5 Hz til 20 kHz. 
For F-35 har vi kun de data, der er fremsendt af leverandøren ifm. typevalget. Fre-
kvensområdet er fra 25 Hz til 16 kHz. Vi har ingen frekvensmæssige data for andre 
motorindstillinger end de der er fremsendt af leverandøren.  
En generel vurdering ud fra det foreliggende materiale er, at støjudsendelsen fra F-35 
er mere lavfrekvent end støjudsendelsen fra F-16.” 
 
Det forekommer at være usikkert om lyden fra F-35 er mere lavfrekvent end lyden fra 
F-16.  
Ifølge de tilgængelige kilder om svins hørelse, kan svin høre lyde i området 42 Hz–
40,5 kHz og er mest følsomme i frekvensområder fra 250 Hz–15 kHz (linje 235-236) 
Umiddelbart er det svært at svare på om svin vil være mere eller mindre generet af F-
35 sammenlignet med F-16. Et endeligt svar på dette vil kræve en eksperimentel un-
dersøgelse, og formodentlig en bekræftelse af den eksisterende viden om svins hø-
relse. 
 
Sammenligning af støjniveauer: Støj opgøres på forskellige måder, og det kan 
ikke sammenlignes 1:1. I udkastet er en række forskellige studier beskrevet, og heri 
er angivet støjniveauer. Det bør præciseres, hvordan støjen er opgjort (gennem-
snitsstøj over et døgn/et år, maksimalstøj, etc.).  
Svar: Det er helt korrekt at støj opgøres på forskellige måder, og desuden rapporteres 
støjmålinger også meget forskelligt. Oftest er detaljeringsniveauet i de eksisterende 
undersøgelser ikke så højt som det kunne ønskes. I eksperimentelle undersøgelser 
angives ofte kun et enkelt tal for lydstyrken af de anvendte lyde. Da de undersøgelser 
vi primært har inddraget omhandler abrupt støj, som beskrevet i linje 87-91, er der 
således oftest ikke angivet gennemsnit over længere perioder og/eller maksimalvær-
dier. Vi har som hovedregel angivet den information der oplyses i de refererede artik-
ler. 
  
Forskel på støjniveau indenfor og udenfor bygninger: Problemstillingen er 
nævnt, men kan med fordel foldes mere ud, da der forventeligt vil være stor forskel 
på ændringen i støjniveau inde i en stald og på åben mark (igen kan der med fordel 
blot beskrives konsekvenser af forskellige, generiske ændringer, hvorfor det ikke bli-
ver nødvendigt at afdække, hvor meget en konkret staldbygning reducerer støjen). I 
den forbindelse kan også betydningen af den baggrundstøj, der allerede vil være i 
en stald fra diverse udluftningsanlæg mv., indgå i en vurdering. 
Svar: Det er en vigtig problemstilling, og vigtig at få afdækket i hvor høj grad stald-
bygningen reducerer støjen. Støjreduktionen inde i en stald vil sandsynligvis variere 
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meget mellem besætninger, og det vil kræve målinger i den konkrete stald for at vur-
dere forskellen på ude og inde. Baggrundsstøjen vil desuden variere betydeligt hen-
over døgnet p.g.a. forskellige arbejdsgange.  
 
Norske undersøgelser: I Norge har man gennemført en række overflyvninger 
over husdyr med F-35. Det bør overvejes at inddrage dette i rapporten. 
Svar: De norske undersøgelser rapporterer ikke om overflyvninger med F-35 kampfly. 
Her anvendes F-16 kampfly. Undersøgelserne ser udelukkende på kreaturer, og der 
laves ikke statistiske beregninger på resultaterne, og rapporterne opfylder ikke krite-
rierne for peer-review (linje 29).  


