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Nøgletal for varmeforbrug i grisestalde  
Af seniorrådgiver Michael Jørgen Hansen og seniorrådgiver Peter Kai, Institut for Bio- og Kemiteknologi, 

Aarhus Universitet 

Baggrund (fra bestilling) 

Energistyrelsen administrerer Erhvervspuljen, som uddeler tilskud til energieffektivisering i virksomheder. 

Der kan b.la. søges tilskud til optimering af procesanlæg og udskiftning af forsyningsanlæg.  Dette kan fx 

være udskiftning af en gammel halmkedel med en varmepumpe. I sagsbehandlingen af ansøgninger har 

Energistyrelsen oplevet, at det blandt andet er vanskeligt for ansøgere at dokumentere halmforbruget til 

opvarmning i svinestalde. Generelt har det været svært for ansøger at dokumentere varmeforbruget i 

svinestalde. Nøgletallene skal bruges i en standardløsning, som skal hjælpe ansøger med at bestemme 

varmeforbruget til svin. 

Beskrivelse af opgaven 

Der opstilles tabeller over nøgletal for varmeforbrug i svinestalde. Der anmodes om:  

Søer: 

 Varmeforbrug for farestalde og drægtighedsstalde/ løbestalde.  

 Energiforbrug til udtørring af farestalde og drægtighedsstald/ løbestalde.  

 Opholdstid i drægtighedsstalde og farestalde pr. år.  

 Separat opgørelse af elforbrug til varmelamper.  

Smågrise: 

 Varmeforbrug til smågrisestald 

 Energiforbrug til udtørring  

Slagtesvin: 

 Varmeforbrug til slagtesvin  

 Energiforbrug til udtørring  

Nøgletallene må gerne opgives i kWh pr. produceret gris og i kWh per stiplads per år. 

Energistyrelsen anmoder om et notat, hvor forudsætningerne bag nøgletallene fremgår. Dette skal være 

temperaturer, luftfugtighed, staldtype.  I forudsætningerne må det gerne fremgå, hvor længe det 

forventes, at hver type svin er i de forskellige stalde. Nøgletallet for varmeforbruget må ikke indeholde 

elforbrug. Det skal være det ”rene” varmeforbrug. 
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Besvarelse 

Metode 

I mangel af egentlige undersøgelsesdata er energiforbruget til opvarmning af grisestalde estimeret ved 

anvendelse af programmet Staldvent5.0 [1], som er udviklet til dimensionering af ventilations- og varme-

anlæg i stalde samt simulering af staldklima. Som grundlag for analyserne er anvendt en række forudsæt-

ninger, som er beskrevet i det følgende.  

Simuleringerne af varmeforbrug i slagtesvinestalde er baseret på en stald (sektion) med 342 stipladser og 

for smågrisestalde en stald (sektion) med 720 stipladser. For løbe-/drægtighedsstalden er der anvendt en 

stald med 778 stipladser til søer og gylte og 123 pladser til polte [2]. For farestalde er der anvendt en stald 

med 40 stipladser. I slagtesvine- og smågrisestalde er der regnet med et produktionsareal på henholdvis 

0,65 m2/stiplads og 0,3 m2/stiplads og et bruttoareal på 0,74 m2/stiplads og 0,34 m2/stiplads. I farestalde 

er der regnet med et produktionsareal på 5,3 m2/stiplads og et bruttoareal på 6,5 m2/stiplads. I drægtig-

hedsstalden er der regnet med produktionsareal på 2,25 m2/stiplads til søer og gylte og 1,0 m2/stiplads til 

polte. For alle stalde er det antaget, at der anvendes tørfoder. Drægtighedsstalden drives med løbende 

indsættelse og udtagning fra stalden (kontinuerlig drift), mens de andre staldtyper drives efter princippet 

om alt ind-alt ud, dvs. hvor en stald fyldes og tømmes på en gang (holddrift). Ved holddrift i smågrisestalde 

og slagtesvinestalde betyder det, at dyrenes vægt stiger i perioden fra indsættelse i staldsektionen og frem 

til afgang fra staldsektionen. Produktionstider og indsættelsesvægt i staldtyper med holddrift er baseret på 

Landsgennemsnit for 2020 [3]. I smågrise- og slagtesvinestalde er anvendt en produktionstid på henholds-

vis 52 og 85 dage. I farestalde er det antaget, at søerne indsættes én uge før forventet faring, og at digiv-

ningsperioden er 31 dage.  

Varmeanlægget i stalden er dimensioneret, så de ønskede klimakrav (temperatur og luftfugtighed) kan 

opnås ved en udetemperatur ned til -10 °C. Styringen af varmetilsætningen er fastlagt ud fra, at en vis mi-

nimumsventilation skal kunne overholdes, og derudover afbrydes varmetilsætningen ved en ventilations-

ydelse over 50% af maksimum. For udeklima er anvendt DRYREF (Danish Reference Year). Ventilationsydel-

sen i staldene er reguleret af en temperaturstyring med en ønsket temperatur ved indsættelse og afgang 

af grise. I smågrisestaldene reguleres ventilationsydelsen i tillæg til temperaturstyringen også af fugtstyring 

ud fra ønskede værdier for luftfugtighed i staldrummet. 

Temperaturen ved indsættelse holdes konstant indtil dag 7, hvorefter den ønskede staldtemperatur ned-

trappes lineært til en ønsket sluttemperatur. Tomperioden mellem hold er sat til tre dage for dyregrupper, 

der produceres ved holddrift. Tomdage er dage, hvor der ikke er dyr i stalden, og hvor stalden rengøres og 

klargøres til indsættelse af næste hold. Der er simuleret over tre år for at udjævne sæsonvariationer. 
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I alle staldtyper er der anvendt en U-værdi for lofts- og vægfladen på 0,5 W/℃/m2. Fordampningsfaktoren 

i tabel 1-3 anvendes til at korrigere fordelingen af grisens varmeafgivelse mellem fri og bunden varmepro-

duktion (vanddamp). En fordampningsfaktor under 1 angiver, at en del af grisens afgivelse af fri energi går 

til at fordampe vand i stalden. En fordampningsfaktor på 1 svarer til en meget tør stald, 0,95 svarer til en tør 

stald og 0,90 svarer til en fugtig stald. Et fugtigt staldmiljø kan forårsages af fx stor gylleoverflade, store 

fugtige arealer og vådfodring.  

  

Tabel 1-3 viser en oversigt over de vigtigste parametre, der er benyttet som input i Staldvent-simulering af 

energiforbruget i henholdsvis sostalde, smågrisestalde og slagtesvinestalde.  

Tabel 1. Forudsætninger for Staldvent-beregning af varmeforbrug i løbe-/drægtigheds- og farestalde. 

Staldtype Løbe-/drægtighedsstalde Farestalde 

Gulvtype Delvist fast gulv Delvist fast gulv Fuldspaltegulv 

Luftindtag Vægventiler Diffust loft Diffust loft 

Driftsform Kontinuerlig Holddrift Holddrift 

Ventilationsregulering Temperatur Temperatur Temperatur 

Ønsket staldtemperatur ved indsættelse, ℃ 18 22 24 

Ønsket staldtemperatur ved afgang, ℃ 18 18 20 

Fordampningsfaktor 0,9 1,0 0,95 

Ventilation maks., m3/h pr. stiplads 107 405 405 

Ventilation min., % af maks. ventilation 15 6 6 

Varme maks., W/stiplads 21 951 1781 

Varme afbrudt fra, % af maks. ventilation 50 50 50 
1 Rumvarme + gulvvarme i pattegrisehule (60 W/hule). 

Tabel 2. Forudsætninger for Staldvent-beregning af energiforbrug i smågrisestalde. 

Staldtype Smågrisestalde 

Gulvtype To-klimasti med delvist fast gulv Drænet gulv + spaltegulv 

Luftindtag Diffust loft Diffust loft 

Driftsform Holddrift Holddrift 

Vægt ved indsættelse, kg 7 7 

Vægt ved afgang, kg 31 31 

Ventilationsregulering Temperatur og fugt Temperatur og fugt 

Ønsket temperature ved indsættelse, ℃ 24 28 

Ønsket luftfugtighed ved indsættelse, %RF 66 62 

Ønsket temperatur ved afgang, ℃ 18 22 

Ønsket luftfugtighed ved afgang, %RF 72 68 

Fordampningsfaktor 0,95 0,95 

Ventilation maks., m3/h pr. stiplads 49 49 

Ventilation min., % af maks. ventilation 7 7 

Varme maks., W/stiplads 25 38 

Varme afbrudt fra, % af maks. ventilation 50 50 
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Tabel 3. Forudsætninger for Staldvent-beregning af energiforbrug i slagtesvinestalde. 

Staldtype Slagtesvinestalde 

Gulvtype Delvist fast gulv Drænet gulv + spaltegulv 

Luftindtag Diffust loft Diffust loft 

Driftsform Holddrift Holddrift 

Vægt ved indsættelse, kg 32 32 

Vægt ved afgang, kg 110 110 

Ventilationsregulering Temperatur Temperatur 

Ønsket temperatur ved indsættelse, ℃ 20 22 

Ønsket temperatur ved afgang, ℃ 16 18 

Fordampningsfaktor 0,95 0,95 

Ventilation maks., m3/h pr. stiplads 103 103 

Ventilation min., % af maks. ventilation 7 7 

Varme maks., W/stiplads 15 26 

Varme afbrudt fra, % af maks. ventilation 50 50 

 

Staldvent beregner staldens samlede varmeforbrug i den valgte simuleringsperiode (3 år) samt varmefor-

bruget per dyr. Varmeforbruget per stiplads per år beregnes ved at dividere varmeforbruget per år med 

antallet af stipladser i stalden. I beregningsgrundlaget for løbe-/drægtighedsstalde indgår der stipladser til 

henholdsvis søer, gylte og polte i stalden. Varmeforbruget per årsso er beregnet ved at dividere varmefor-

brug per stiplads med antallet af årssøer per stiplads. 

Resultater 

I Tabel 4 og 5 er energiforbruget til varme angivet for henholdsvis drægtigheds- og farestalde, smågrise- 

og slagtesvinestalde. De valgte forudsætninger forventes at være repræsentative for de forskellige staldty-

per. Det skal understreges, at resultatet afhænger af forudsætningerne for simuleringerne, og under andre 

forhold med eksempelvis en anderledes temperaturstrategi eller minimumsventilation vil der kunne opnås 

andre resultater. I simuleringerne er der, undtaget smågrisestalde, taget udgangspunkt i regulering af ven-

tilationsydelse og varmetilsætning ud fra ønskede temperaturværdier (temperaturstyring), hvilket er det 

mest almindelige i danske grisestalde. I smågrisestalde anvendes der ofte en kombination af temperatur- 

og luftfugtighedsstyring, og teknisk set er det også muligt at regulere ud fra målte CO2-koncentrationer i 

staldluften (CO2-styring), hvilket vil give et andet energiforbrug, særligt til varme. 

Tabel 4. Energiforbrug til opvarmning i drægtigheds- og farestalde. 

Staldtype Varmeforbrug 

kWh/årsso 

Varmeforbrug 

kWh/år per stiplads 

Løbe-/drægtighedsstalde 

Delvist fast gulv 

2,0 2,6 

Farestalde,  

Kassestier med fuldspaltegulv 

105 414 

Farestalde,  101 401 
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Kassestier med delvist fast gulv 

 

Tabel 5. Energiforbrug til opvarmning i smågrise- og slagtesvinestalde. 

Staldtype Varmeforbrug 

kWh/produceret gris 

Varmeforbrug 

kWh/år per stiplads 

Smågrisestald 

Drænet gulv + spalter 

11 75 

Smågrisestald 

Delvist fast gulv 

2,3 15 

Slagtesvinestald 

Delvist fast gulv 

0,10 0,41 

Slagtesvinestald  

Drænet gulv + spalter 

0,32 1,3 

 

For omregning af varmeforbrug fra kWh per produceret gris til kWh per år per stiplads er der anvendt data fra Staldvent, 

hvilket giver, at der produceres 6,65 smågrise og 4,14 slagtesvin per år per stiplads. Varmeforbrug i løbe-/drægtigheds-

stalden er inkl. varmeforbrug i polteafdeling. 

Varmelamper i farestalde 

I farestalde anvendes der i varierende omfang varmelamper/varmepaneler over pattegrisehulerne/var-

mepladerne.  Det er meget vanskeligt at fastsætte et nøgletal for elforbruget til disse, da varmelamper både 

anvendes som eneste varmekilde og som supplement til gulvvarme i pattegrisehuler. Anvendt alene skal 

varmelamper dække al opvarmning i pattegrisehulerne, mens de i kombination med gulvvarme primært 

anvendes i de første dage efter faring. Dette har stor indflydelse på energiforbruget.  

Energiforbruget er her baseret på en traditionel elektrisk varmelampe med en ydelse på 150 W per faresti. 

Varmelampen anvendes i estimatet som supplement til gulvvarme i pattegrisehulen og skønnes anvendt i 

fem dage per kuld. Dette giver et energiforbrug på (0,150 kW ∙ 5 dage ∙ 24 timer dag-1) = 18 kWh/faresti 

per kuld. Ved 2,25 kuld per årsso [3] giver det et energiforbrug til el på 41 kWh/årsso, og ved ca. 0,25 faresti 

per årsso fås et energiforbrug til el på ca. 164 kWh/faresti per år. Kortere eller længere tids anvendelse end 

angivet ovenfor påvirker energiforbruget ligefrem proportionalt. 

Energiforbrug til tørring af stald efter vask 

Erfaringsmæssigt kan der forventes et varmeforbrug på 1,5-3 kWh/m2 gulv til udtørring efter vask [4]. Ved 

lave udetemperaturer (< 10 °C) forventes der et forbrug på ca. 3 kWh/m2 og en ventilationsydelse på ca. 

15% af maksimumydelse for at udtørre en slagtesvinestald med 1/3 drænet gulv og 2/3 spaltegulv i løbet 

af ca. 24 timer [5]. Typisk vil staldens faste varmeanlæg ikke være dimensioneret til så høj en ydelse, og 

mange benytter derfor en flytbar varmekanon i disse perioder.  
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Tabel 6 viser en oversigt over de beregnede energiforbrug til udtørring af grisestalde. Løbe-/drægtigheds-

stalde drives med kontinuerlig indsættelse og udtagning af dyr og vaskes sjældent, hvorfor, der ikke er be-

regnet et energiforbrug til udtørring af disse stalde. Staldens bruttoareal er anvendt til at beregne varme-

forbruget til udtørring. 

Tabel 6. Energiforbrug til udtørring i grisestalde. 

Staldtype Varmeforbrug 

kWh/årsso eller produceret gris 

Varmeforbrug 

kWh/år per stiplads 

Løbe-/drægtighedsstalde 

Delvist fast gulv 

0 0 

Farestalde,  

Kassestier, alle gulvtyper 

44 174 

Smågrisestalde, 

Alle gulvtyper 

1,0 6,8 

Slagtesvinestalde, 

Alle gulvtyper 

2,2 9,2 

Forbehold 

Energibehovet til opvarmning af grisestalde er i mangel af måledata simuleret i Staldvent på baggrund af 

en række forudsætninger, som vurderes at være opnåelige i nye grisestalde, hvor ventilationsanlægget er 

i stand til at overholde de opstillede forudsætninger. Afvigelse fra de beskrevne forudsætninger vil i varie-

rende grad påvirke energiforbruget til opvarmning. I det følgende angives en række eksempler på forhold, 

som kan påvirke energiforbruget til opvarmning. 

 Afvigelser i ventilationsanlæggets temperatur- og fugtstrategi kan påvirke varmeforbruget i forhold til 

de ovenfor angivne værdier. 

 Afvigelse i temperatur- og fugtføleres nøjagtighed kan påvirke varmeforbruget. 

 Afvigelser i dyrenes vægt(interval) i forhold til de ovenfor angivne kan påvirke varmeforbruget. 

 Afvigende isoleringsevne af staldens bygningskonstruktioner påvirker energiforbruget til opvarmning. 

 Minimumsventilationen er i beregningseksemplerne dimensioneret, så der er et minimumsundertryk i 

stalden på ca. 2 Pa. I slagtesvinestalde, hvor klimaanlægget udelukkende reguleres ud fra staldtem-

peraturen, vil der i løbet af året forekomme et vist antal timer, hvor luftfugtigheden og CO2-koncentra-

tionen er højere end ønsket på grund af lav udetempetur og/eller små grise i stalden. Dette kan man 

til en vis grad afhjælpe ved at øge minimumsventilationen. For at opretholde en ønsket staldtempera-

tur er det nødvendigt at tilføre mere varme, og det medfører derfor et højere varmeforbrug, end be-

regnet herover. 

 Afvigelser i varmelampers effekt, brugstid samt antallet af farestier per årsso vil påvirke energiforbruget 

per faresti/år og per årsso i farestalde. 
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 Anvendelse af støbejerns-, stål- og plastriste i stedet for beton har typisk lavere vandbindingsevne end 

beton og kræver derfor mindre energi til udtørring efter vask. 

 Varmeforbrug til servicerum såsom omklædningsrum, toilet, bad, kontor og gangarealer og andre fa-

ciliteter tilknyttet griseproduktionen er ikke indregnet i de ovenfor angivne varmeforbrug. 

De beregnede værdier er udtryk for det teoretiske, forventede energibehov for opretholdelse af ønskede 

klimatiske betingelser ved drift af grisestalde som beskrevet. Dertil skal lægges konverterings- og transmis-

sionstab, som skyldes henholdsvis nyttevirkningen af varmeanlægget (fx oliefyr) og tab, der knytter sig til 

lagring og transport af varme til den enkelte stald. Størrelsen af disse er stærkt afhængige af art af energi-

kilde, kedelalder, isolering af transmissionsvarmerør mv. Det har ikke været muligt at tilvejebringe data for 

en samlet vurdering af disse tabskilder.  
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