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Baggrund  

Landbrugsstyrelsen har i en bestilling sendt til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug bedt om 

input til klimafremskrivning, herunder i forbindelse med staldtypefordeling og miljøteknologier i stalde, 

som behandles særskilt i dette notat. 

Besvarelse 

1.1 Staldtypefordeling 

Fordeling af dyr på diverse staldtyper i 2030 er forbundet med to udfordringer, 1) fremskrivningen bygger 

på et udgangspunkt, som aktuelt er data fra landmændenes indberettede husdyrgødningsregnskaber over 

tid, og 2) en fremskrivning, som er et mere eller mindre kvalificeret gæt på en fremtidig udvikling, som kan 

bevæge sig i forskellige retninger.  

Ifølge gældende regler indberetter landmænd årligt et gødningsregnskab for deres bedrift på Landbrugs-

styrelsens hjemmeside www.landbrugsindberetning.dk. Ved indberetningen angives bl.a. antal produce-

rede dyr i diverse prædefinerede kategorier samt staldsystemet, ligeledes prædefinerede kategorier, som 

dyrene er opdrættet i. Ved udtræk fra husdyrindberetningen fås en samlet oversigt over staldtypefordelin-

gen i Danmark. Der foretages imidlertid, efter vores vidende, ikke kvalitetssikring af de indberettede data, 

hvorfor er der risiko for fejl-indberetninger, som kan påvirke fordelingen. I alt er der mere end 160 mulige 

dyre- og staldkategorier, hvilket vanskeliggør kontrol/validering af de indberettede data. Det er derfor ikke 

muligt at konstatere, om fordelingen af de enkelte kategorier af husdyr på staldtyper i tabel 4 (kvæg) og 5 

(grise) i det fremsendte notat er korrekte, og dermed bliver en fremskrivning til 2030 endnu mere usikker. 

Ved gennemgang af tabel 4 (kvæg) og tabel 5 (svin) i det fremsendte notat er der dog et par ting, som 

falder i øjnene. 

Kvægstalde 

Det er fx angivet for 2019, at 15,9% af malkekøer af tung race og 18,8% af Jersey malkekøer er opstaldet i 

sengebåsestald med fast gulv, og at henholdsvis 5,7% og 5,9% er opstaldet i sengestald med fast drænet 

gulv. Dette forekommer usandsynligt. Siden midten af 0’erne har der eksisteret reduktionskrav, henholdsvis 

det generelle ammoniakreduktionskrav (BEK nr 1328 af 15/12/2008) og BAT-emissionskrav, ved ansøg-

ning om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Disse krav bevirker, at der i de fleste typer af sengestalde skal 

anvendes miljøteknologi for at nedbringe ammoniakudledningen. Sengebåsestald med fast gulv er dels 

forbundet med en høj ammoniakudledning, dels findes der ingen tilgængelig miljøteknologi, som kan an-

vendes i denne staldtype. Reduceret råprotein-koncentration i foderet kunne tidligere anvendes som am-

moniakreducerende tiltag i miljøgodkendelser, men denne mulighed blev fjernet ved overgangen til ny 

http://www.landbrugsindberetning.dk/
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arealbaseret husdyrregulering i 2017. Det er derfor vanskeligt at forestille sig, at der skulle være bygget 

godkendte stalde af denne type siden 2007.  

Sengestalde med spaltegulv (0,4 m kanal, linespil) kombineret med miljøteknologien spaltegulvsskraber 

levede op til både det generelle ammoniakreduktionskrav og BAT-kravet frem til indførelsen af ny areal-

baseret husdyrregulering i 2017. Efterfølgende lever staldtypen ikke op til gældende miljøkrav, ligesom der 

ikke findes miljøteknologi, der kan anvendes i staldtypen, hvorfor der næppe er bygget nye stalde siden, 

ligesom der ikke forventes at blive bygget nye stalde af typen i fremtiden. Dette under forudsætning af, at 

ammoniakemissionsfaktoren fastholdes, og at der ikke udvikles miljøteknologi, som kan reducere emissio-

nen fra staldtypen. Staldtypen blev først for alvor populær efter 2005, fordi den på daværende tidspunkt 

levede op til miljøkravene, når stalden var forsynet med en spaltegulvsskraber, idet det på daværende 

tidspunkt ammoniakemissionsmæssigt var sidestillet med sengestalde med fast drænet gulv (såkaldte la-

vemissionsgulve). Hvorvidt op mod 20% af malkekøerne opstaldes i staldtypen er dog usikkert og forekom-

mer måske højt sat. Staldene er genelt relativt nye, hvorfor det forventes, at antallet af staldpladser vil være 

relativt konstant i de kommende år (10-20 år). Andelen af dyr allokeret til staldtypen skal dog korrigeres 

løbende ved ændring af dyrebestanden. 

Sengestalde med fast drænet gulv (med 1-2% fald mod langsgående ajledræn i gulvmidte og gødnings-

skraber, der fjerner gødningen 12 gange i døgnet) lever i sig selv op til gældende BAT-krav og kræver 

derfor i udgangspunktet ingen yderligere ammoniakreduktion. Staldtypen er endvidere karakteriseret ved, 

at gyllen som følge af hyppig skrabning af gulvene typisk har en meget kort opholdstid i stalden, hvilket 

reducerer metanudledningen fra stalden. Det er som følge af gældende BAT-krav forventet, at hovedpar-

ten af nye sengestalde, der er bygget siden midten af 0’erne burde høre til denne kategori. Dette afspejler 

sig dog ikke umiddelbart i opgørelsen i tabel 4, idet der er anført, at i 2019 er kun 5,4% af malkekøerne 

opstaldet i denne staldtype. Denne staldtype må som følge af gældende miljøkrav, udvikling i kvægbe-

standen og almindelig udskiftning i stalde som følge af forældelse forventes at udgøre en væsentlig højere 

andel. Dette vil også være tilfældet i de kommende år, hvor kun denne staldtype samt staldtypen senge-

stald med spaltegulv (kanal, bagskyl el. ringkanal) kombineret med gylleforsuring lever op til gældende 

BAT-krav. 

Stalde med dybstrøelse (flere typer). Ingen kommentarer.  

Bindestalde: Staldetypen udfases i 2027, hvorefter malkekøer og opdræt af malkekøer ikke længere må 

opstaldes i systemet. 

Opdræt 0-6 mdr.: ingen kommentarer. 

Opdræt 6-mdr. – kælvning: Det er vanskeligt at vurdere den aktuelle staldfordeling på grund af manglende 

validerede data. I fremtiden vil nogle stalde, der i dag bruges til malkekøer overgå til opstaldning af kvier, 

på grund af dyrevelfærdskrav. Dette kan rykke på fordelingen. 
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Grisestalde 

Søer, løbe-/drægtighedsstalde: Det er vanskeligt at vurdere den aktuelle staldfordeling på grund af mang-

lende validerede data. Det angivne antal af søer i individuel opstaldning frem til 2020 er ikke lovlig, da 

kravet om løsdrift fra fravænning til faring frem til 2034 kun dispenseres fra i stalde bygget før 2015 og kun 

i goldperiode og maksimalt 4 uger efter løbning (drægtighedskontrol). Ved en rotationstid på 21 uger sva-

rende til ugedrift og fire ugers fravæningsalder, er det 5 ud af 21 ugehold eller ca. 24 % som stadig må 

opstaldes i individuelle bokse. Dyrevelfærdslovgivningen skelner dog i modsætning til titlen i tabel 5 til en 

vis grad mellem individuel opstaldning i boksopstaldning eller enkeltdyrsopstaldning i sti. Det vurderes, at 

der er tale om en fejlindberetning og, at en stor andel af søerne, der er registrede under individuel opstald-

ning, i virkeligheden opstaldes i løsdriftsstier med delvis spaltegulv. 

Farestalde 

Fordelingen mellem fuldspaltegulv og delvist spaltegulv ser umiddelbart fornuftig ud i 2019. Fremskrivning 

af udviklingen i farestier frem mod 2030 og 2040 vanskeliggøres af, at en stigende andel af søerne opstal-

des i løsdriftsstier i farestalden. Siden 2008 er der ikke udarbejdet gødningsnormer for diegivende søer i 

løsdriftsstier, fordi opstaldningsformen på daværende tidspunkt kun forekom sporadisk. I disse år pågår der 

imidlertid udvikling af nye farestier til løsdrift. Brancheorganisationen Landbrug og Fødevarer har en formu-

leret målsætning om, at 10% af danske søer skal være løse i farestalden i 2021. Dette mål nås tilsynela-

dende ikke, idet det vurderes, at ca. 3% af søerne opstaldes i løsdriftsstier. Antallet af diegivende søer i løs-

driftsstier forventes dog at stige i de kommende år. Det er dog vanskeligt at vurdere, hvor hurtigt omstillingen 

sker, da udviklingen bl.a. afhænger af den generelle udvikling i sobestanden, viden og rådgivning inden 

for dyrevelfærd og opstaldning, offentlig støtte til omlægning til løsdrift, og fremtidig lovgivning. Mange 

løsdriftsstier etableres pt. med fuldspaltegulv eller med begrænset andel fast gulv for at modvirke svineri i 

stierne, som er en følge af, at søerne har større bevægelsesfrihed. Der findes ingen empirisk viden om ga-

semissioner fra løsdriftsstier, og da der ikke findes specifikke gødningsnormer for løsdriftsstier, kategoriseres 

disse indtil videre som kassestier og indgår derfor i statistikker som sådanne, hvorfor en stigende andel af 

farestierne i de kommende år formodes at blive kategoriseret som fuldspaltegulv. Når der foreligger til-

strækkelig viden om løsdriftsstier, kan der udarbejdes gødningsnormer for disse. 

Slagtesvin 

Igen er det vanskeligt at udtale sig om den aktuelle staldtypefordeling på grund af manglende validerede 

data. Mange landmænd har fundet ud af, at stier med 25% fast gulv godt kan fungere, og samtidig er de 

forbundet med en lavere ammoniakudledning end stier med fulddrænet gulv. I mange tilfælde kan gæl-

dende BAT-krav derfor opfyldes for en beskeden meromkostning ved at supplere fx 25% fast gulv med 

gyllekøling og evt. fast overdækning af gyllebeholderen. Gældende BAT-krav medfører et større redukti-
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onskrav til stier med fulddrænet gulv, hvorfor det vil være nødvendigt at anvende mere effektiv miljøtekno-

logi (luftrensning, gylleforsuring) med deraf følgende større meromkostninger for at imødegå miljøkravene. 

Samtidig er stier med 25% fast gulv forbundet med en lavere lugtemission, hvilket bevirker, at lokalisering 

af nye stalde er lettere. Som følge heraf vurderes det, at de anførte tal for fremskrivningen synes at overvur-

dere antallet af stipladser med fulddrænet gulv, mens antallet af stier med 25% fast gulv undervurderes. 

1.2 Miljøteknologi i stald 

Gylleforsuring 

Hidtig har udviklingen i stalde med gylleforsuring tilsyneladende været særdeles træg. Det er derfor van-

skeligt at forestille sig, at antallet skulle blive fordoblet frem mod 2030, medmindre der sker en markant 

ændring i miljøkrav, miljøstøtteordninger og/eller omkostningerne, der er forbundet med gylleforsuring. For 

kvæg viser endnu upublicerede målinger, at effekten på ammoniak er lavere end forventet, hvilket næppe 

øger landmændenes incitament til at investere i teknologien. I kvægstalde kan de gældende BAT-krav 

overholdes uden væsentlige meromkostninger ved anvendelse af sengestalde med fast drænet gulv, hvor-

for der ikke er incitament til at investere i væsentlig dyrere miljøteknologi såsom gylleforsuring med mindre 

der foreligger et skærpet ammoniakreduktionskrav som følge lokalisering i forhold til følsom natur. 

For såvidt angår grisestalde er det ligeledes vanskeligt at vurdere udviklingen. Gylleforsuring er en dyr tek-

nologi for især de mindre bedrifter, men udviklingen går i retning af, at fremtidige anlæg til griseproduktion 

tilsyneladende bliver meget store, hvilket reducerer meromkostningerne, der er forbundet med gylleforsu-

ring. Samtidig er det en velafprøvet og robust teknologi, som samtidig reducerer metanudledningen i både 

stald og lager, og sammen med gylleseparering er der i tillæg hertil en dokumenteret lugtreducerende 

effekt (Miljøstyrelsens teknologiliste).   

Gyllekøling 

Gyllekøling anvendes tilsyneladende i stort omfang i miljøgodkendelser af grisestalde, fordi det er en rela-

tivt billig miljøteknologi i det omfang, den indvundne varmeenergi kan nyttiggøres. Køles der mere, end der 

kan afsættes lokalt, stiger omkostningerne markant. Det er efter sigende ikke ualmindeligt, at køleanlægget 

slukkes i varme perioder, hvor varmen ikke kan afsættes. Der findes systemer til såkaldt frikøling, hvor gylle-

kølingen i perioder med lave udetemperaturer kan køle gyllen uden anvendelse af energikrævende var-

mepumpe. Der foreligger dog ingen undersøgelser, som verificerer denne anlægsopbygning. Gyllekøling 

anvendes ofte i kombination med delvist spaltegulv og evt. anvendelse af fast overdækning af gyllebehol-

der for at imødekomme BAT-krav. Dette peger på en fortsat stigning i antallet af stalde, som anvender 

gyllekøling, men ikke nødvendigvis hele året, hvis kravet er at reducere ammoniakemission. Der er dog som 

tidligere nævnt ingen evidens for at kvantificere udviklingen. 

https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoeteknologi-og-bat/teknologilisten/gaa-til-teknologilisten/staldindretning/
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Mink, hyppig udmugning: Den krævede nedlukning af minkerhvervet i ca. to år medfører formodentligt en 

afvikling af minkerhvervet, hvorfor en vurdering af omfanget af anvendelse af hyppig udmugning på mink-

farme i fremtiden ikke synes at give mening. 

Kyllingestalde, varmevekslere: Ingen kommentarer.  
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