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Indledning 

Metan dannes i gylle under anaerobe (iltfrie) forhold af metandannende mikroorganismer som vokser 

langsomt. Hyppig udslusning (tømning) vil derfor reducere dannelsen og udledning af metan (Feng et al., 

2022). Ved udslusning vil der i de fleste gødningssystemer i stalde være en restgylle, der kan virke som 

pode-materiale for den nye gylle. Dette kan vurderes ved at beregne den hydrauliske opholdstid (Hy-

draulic Retention Time, HRT) som er et udtryk for gyllens alder (Adamsen et al., 2021). Det skal bemærkes 

at HRT er et udtryk for mængden af metan-dannende mikroorganismer i gyllen, idet gylle fra tidligere 

hold vil indeholde flere metandannende mikroorganismer. En oplagt metode til at reducere HRT er at 

sluse gylle ud ofte og sikre at mængden af restgylle er så lille som muligt. Det kan gøres ved at reducere 

gyllemængden, der står i gyllekummerne ved at lave V-formede kumme, gyllebakker (se senere), gylle-

tragte eller ved at skrabe gylle ud ofte med skrabere eller linespilsanlæg. 

AU udarbejdede i 2021 et notat om ”Effekt af hyppig udslusning af gylle på metanproduktion” (Adamsen 

et al., 2021). I notatet blev den gennemsnitlige gylleproduktion beregnet, og baseret på arealet af gylle-

kummen blev den gennemsnitlige stigning i gyllehøjden per dag beregnet. Det blev endvidere antaget, 

at der efter udslusning (tømning) ville stå 3 cm gylle tilbage, og at der skulle være ca. 10 cm gylle før en 

effektiv udslusning kunne foretages. Formålet var at lave en oversigt over, hvilke staldsystemer der umid-

delbart ville kunne foretage ugentlig udslusning. Resultatet var, at smågrise i to-klimastalde, alle slagtesvi-

nestalde med gyllekummer, og løbedrægtighedsstalde med delvis spaltegulv og gyllekumme ville kunne 

udsluse ugentligt. De øvrige staldsystemer ville ikke ved en gennemsnitlig gylleproduktion producere gylle 

nok til at give den ønskede gyllehøjde ved en ugentlig udslusning. Disse tal er i denne rapport opdaterede 

med de nyeste normtal (2021/22), opdeling af to-klimastald i to staldtyper med forskellige kummearealer 

samt en korrektion af beregning af mængde af urin og fæces, som medførte en underestimering af gylle-

mængden. Denne korrektion har ikke medført ændringer med hensyn til, hvornår man kan sluse ud 

ugentlig i notatet (Adamsen et al., 2021). Endvidere er det gennemsnitlige areal per so i løbe-/drægtig-

hedsstalden blevet ændret fra 2,1 m2 til 2,5 m2 for at medregne arealer til polte, gylte og orner, som ind-

går i fodermængden og dermed i gødningsproduktionen i normtal for husdyrgødning, samt for søerne at 

anvende til største mindstekrav til stipladsareal per so (2,8 m2).  

 

Tabel 1 

De opdaterede værdier for gylleproduktion, udslusningsinterval, gyllehøjde umiddelbart før udslusning 

samt gennemsnitsalderen af gylle (restgylle efter udslusning samt den tilførte friske gylle), kaldet hydrau-

lisk retention tid (HRT) er vist i tabel 1. 

I det følgende vil en række spørgsmål fra MIM blive besvaret. 
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Tabel 1. Gylleproduktion, kummeareal i procent af stiplads, udbredelse af staldtyper i 2018, udslusningsin-

terval, gyllehøjde ved udslusning og beregnet gennemsnitsalder for gylle (HRT) for smågrise, slagtesvin og 

søer. 

Dyretype Staldtype  Gylle-
pro-
duk-
tion, 
cm/dag 

Kumme-
areal, % 

Udbredelse 
i følge DCE 
2018†,  
%  

Udslus-
nings-
inter-
val, 
dage 

Gylle-
højde 
ved 
udslus-
ning, cm 

Bereg-
net 
HRT, 
stald5, 
dage 

Smågrise2 
  

Drænet gulv & spalter  
(50/50)  

0,67 
 

100 
 

19,2 
 

48 35,0 28,5 

14 12,3 11,5 

7 7,7* 8,0 

Toklimastald, 25-49% fast gulv 0,90 75 

78,6 
 

36 35,3 21,4 

14 15,6 10,4 

7 9,3 6,9 

Toklimastald, 50-75% fast gulv 
1,34 

 
 

50 
 
 

24 35,3 14,2 

14 21,8 9,2 

7 12,4 5,7 

Slagtesvin1 

Drænet gulv & spalter  
(33/67) 
 

1,09 100 49,2 

29 34,6 17,3 

14 18,3 9,8 

7 10,6 6,3 

Delvis spaltegulv,  
25-49% fast gulv  

1,46  75 38,3 

22 35,0 13,1 

14 23,4 9,1 

7 13,2 5,6 

Delvis spaltegulv,  
50-75% fast gulv 

2,18 50 10,6 
14 33,6 8,4 

7 18,3 4,9 

Søer3 

Farestald, kassestier,  
fuldspaltegulv  

0,34 
 

100 
 

16,8 
 

41 16,9 29,3 

14 7,7* 15,8 

7 5,4* 12,4 

Farestald, kassestier,  
delvis spaltegulv 

0,68 50 83,3 

41 30,8 24,9 

14 12,5 11,4 

7 7,7* 7,9 

Løbe- og drægtighedsstald,  
delvis spaltegulv4 

1,25 39 89,7 

30 35,2 17,8 

14 18,0 9,8 

7 10,5 6,3 
1Slagtesvinestalde med et produktionsareal på 0,65 m2 per gris og en produktionstid på 84 dage.  
2Smågrisestalde med et produktionsareal på 0,30 m2 per gris og en produktionstid på 54 dage. 
3Kassestier med et produktionsareal på 4,9 m2 per sti. 
4Drægtighedssstald med et produktionsareal på i gennemsnit ca. 2,5 m2 per dyr i løbe-/drægtigehedsstalden 

(baseret på hhv. 2,8 m2/so, 1,9 m2/gylt og polt samt 6,0 m2/orne). 
5HRT: Hydraulic Retention Time, gyllens gennemsnitslige alder.  
*Gyllehøjden er for lav til hyppig udslusning. 
†Nielsen et al. (2020). 
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Eksisterende slagtesvinsstalde 

Spørgsmål 1 

En vurdering af hvilke eksisterende slagtesvinsstalde, hvori det vil være problematisk at udsluse ugentligt. 

AU bedes beskrive årsagen bag de udpegede problemstillinger (fx dybden på kummerne, svinenes 

gylleproduktion ved indsætning eller tekniske udfordring fx placering af propper).  

Besvarelse af spørgsmål 1 

Hyppig udslusning af gylle er beskrevet i DCA-notatet (Adamsen et al., 2021), hvor der blev regnet med 

en gennemsnitlig gylleproduktion over en produktionscyklus.  

Da slagtesvin (og småsvin) som regel produceres holdvis i sektioner med nogenlunde samme alder/vægt, 

er det nødvendigt at inddrage, hvor meget gylle, der produceres per uge i løbet af en produktionscyklus. 

Den daglige gylleproduktion antages under normale forhold at være ligefrem proportional med den dag-

lige foderoptagelse. Foderoptagelsen stiger fra ca. 1,5 kg/dag per svin ved indsættelse ved ca. 31 kg i en 

staldsektion til over 3,5 kg/dag per svin ved afgang fra stalden ved en vægt på 115 kg (Per Tybirk, 2022). 

Figur 1 viser den forventede udvikling i gyllehøjde beregnet på udslusningstidspunktet en uge efter sidste 

udslusning (ugentlig udslusning) i slagtesvinestalde.  

Stier med drænet gulv og spaltegulv har 100% gyllekumme under stierne, og her producerer svin ikke nok 

gylle til at nå en gyllehøjde på 10 cm per uge i de første 4-5 uger efter indsættelse. Jo mindre gyllekum-

meareal desto hurtigere stiger gyllens højde i gyllekummerne. For slagtesvinestalde med 25% fast gulv 

(75% gyllekummeareal) er kravet om 10 cm gyllehøjde efter en uge opfyldt allerede efter 1 eller 2 uger 

efter indsættelse af et hold svin, og for stier med 50% fast gulv kan der allerede efter første uge efter ind-

sættelse forventes en gyllehøjde på mere end 10 cm. Det er således stier med 25% fast gulv eller mindre, 

som ikke vil kunne opfylde et konsekvent krav om ugentlig udslusning. Disse stityper udgør samtidig tæt 

ved 90% af produktionen. 

Der er i ovenstående eksempler regnet med, at vaskevandet udsluses efter vask af en stald. Efterlades va-

skevandet efter rengøring af stierne, kan der formodentlig opnås en gyllehøjde på 10 cm allerede en uge 

efter indsættelse i stier med 100% gyllekumme. Branchen (SEGES) anbefaler dog at udsluse vaskevandet 

efter rengøring af smittemæssige hensyn (SEGES, 2019). Leveres gyllen til afgasning i et biogasanlæg an-

befales det ligeledes at udsluse vaskevandet umiddelbart efter vask for at undgå fortynding af gyllen. 
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Figur 1. Gyllehøjde umiddelbart før udslusning ved ugentlig udslusning i slagtesvinestald ved et stiplads-

areal på 0,65 m2. Efter udslusning er der en restgylle på 3 cm. Baseret på den forventede daglige foder-

optagelse hos de 25% hurtigst voksende svin i Produktionskontrollen (Tybirk, 2022) men korrigeret til norm-

gødningsudskillelse jf. normtal 2021/22.  

 

Figur 2 viser gyllehøjde dagen før og efter udslusning i en slagtesvinestald med fuld gyllekumme. Figuren 

viser at det er muligt at udsluse ved lave gyllehøjder, og at højden af restgylle én dag efter udslusning er 

mellem 3 og 5 cm.  

 

Figur 2. Gyllehøjder i en slagtesvinestald med fuldt kummeareal med ugentlig udslusning. Gyllehøjden er 

registreret dag 1 og dag 6 efter udslusning. Der var 0,72 m2 per svin. Fra Jonassen (2013).  
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Placering af gyllepropper 

Udslusningsåbningerne i rørudslusningsanlæg, som er den mest udbredte anlægstype i slagtesvinestalde, 

lukkes med tætsluttende betonpropper mellem udslusninger. Rørudslusningsanlæg er typisk opbygget 

med et udslusningssted for hver fire stier; to stier på hver side af inspektionsgangen. Gyllepropperne kan 

være placeret i gyllekummen under inspektionsgangen, eller de kan være placeret i gyllekummen under 

spaltegulvet inde i en af stierne. Udslusningsstederne er typisk placeret inde i stierne i ældre stalde, mens 

de er placeret under inspektionsgangen i nyere stalde. Det har formodentlig ingen funktionel betydning, 

om udslusningsstedet er placeret inde i stien eller i inspektionsgangen. Når udslusningsstedet er placeret 

inde i stierne, øges arbejdsforbruget imidlertid i forbindelse med udslusning af gyllen, fordi en medarbej-

der skal bevæge sig helt ind i stierne for først at lokalisere propperne i bunden af gyllekummen med et 

redskab, og dernæst løfte propperne for at udsluse gyllen. Typisk løftes gyllepropperne fra et antal 

stier/gyllekummer kort tid efter hinanden. Når udslusningen er tilendebragt, løftes gyllepropperne tilbage i 

udslusningsåbningerne, og det betyder, at medarbejderen i ældre stalde atter skal ind i ca. hver fjerde sti. 

Sammenlagt medgår der derfor mere tid til dette system. 

Et andet aspekt omhandler smittespredning, som vil være øget, når man bevæger sig fra sti til sti med det 

samme fodtøj. Det vil ikke være praktisk muligt at rengøre fodtøjet, hver gang man går ind i en ny sti. 

Dette er ikke et problem i stalde, hvor udslusningsstederne er placeret i inspektionsgangen. Vi har ikke 

kompetencer til at vurdere betydningen af dette. Dette spørgsmål bør derfor besvares af en veterinær. 

Specialproduktioner 

Visse specialproduktioner stiller krav om et større stipladsareal per svin end minimumsreglerne i bekendt-

gørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af svin (BEK nr. 1742 af 30/11/2020). Svin, der pro-

duceres under kontraktproduktionen Antonius® tildeles fx 30 % mere plads (www.antonius.dk). Dette be-

virker, alt andet lige, at gyllearealet per svin er større, og at det derfor tager længere tid, før en gyllehøjde 

på 10 cm kan realiseres. 

Økologiske slagtesvin skal jf. gældende regler (Anonym, 2022) tildeles væsentligt større produktionsareal 

end krævet i henhold almindelige arealkrav (Tabel 2). Halvdelen af kravet til indendørsareal skal bestå af 

fast gulv, mens der er krav om, at halvdelen af udendørsarealet skal bestå af fast eller drænet gulv1, mens 

resten kan bestå af spaltegulv. Kummearealet i udendørsarealet kan derfor udgøre op til 100% af areal-

kravet til udendørsarealet. Gyllekummearealet i økologiske slagtesvinestalde kan derfor udgøre helt op til 

72% af stipladsarealet (50% af indendørsarealet og 100% af udendørsarealet).  

Svin afsætter typisk ikke fæces og urin ligeligt fordelt over hele produktionsarealet. Som grundlag for de 

beregnede husdyrgødningsnormer skønnes det, at 33% af fæces og urin afsættes i indendørsarealet, og 

67% afsættes i udendørsarealet (Kai et al., 2021). Kombinationen af en relativ beskeden gødningsafsæt-

ning og tildeling af en betydelig mængde strøelse bevirker, at anvendelse af rørudslusningsanlæg i in-

dendørsarealet er forbundet med driftsmæssig usikkerhed, hvorfor der typisk etableres mekanisk udmug-

ning i indendørsarealet. Ved anvendelse mekanisk udmugning vil der typisk foretages udmugning af in-

dendørsarealet med en eller få dages mellemrum, hvilket er uproblematisk i forhold til et potentielt krav 

om ugentlig udmugning. 

Op til halvdelen af udendørsarealet må overdækkes. Uoverdækkede udendørsarealer er åben for ned-

bør, som opsamles i gyllekummerne, og dermed bidrager det til at øge gyllevolumenet. Nedbøren er dog 

 
1 Drænet gulv er et spaltegulv med maksimalt 10% lysningsareal mod underliggende gyllekumme. 

http://www.antonius.dk/
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ikke jævnt fordelt over året, og der forekommer derfor perioder af kortere eller længere varighed uden 

nedbør, og hvor nedbøren derfor ikke bidrager til at øge gyllehøjden mellem to udslusninger.  

Kombinationen af et potentielt stort gyllekummeareal per stiplads i udendørsarealet med en lavere andel 

af afsat gødning samt et usikkert/variabelt bidrag af nedbør bevirker, at der vil være perioder, specielt når 

svinene er små, hvor der ved ugentlig udslusning formodentlig ikke kan realiseres en gylledybde på 10 

cm før udslusning. 

Tabel 2. Mindste indendørs- og udendørsareal for opstaldning af økologiske svin (Anonym, 2022). 

Mindste levendevægt Indendørsareal, m2/svin* Udendørsareal, m2/svin** 

Slagtesvin indtil 85 kg 1,1 0,8 

Slagtesvin indtil 110 kg 1,3 1,0 

Slagtesvin over 110 kg 1,5 1,2 

* Min. 50% af indearealet skal være fast gulv. 
** Min. 50% af udendørsarealet skal være fast eller drænet gulv.  

Stier med dybstrøelse 

Nogle stalde er indrettet med dybstrøelsesstier, som først udmuges efter en afsluttet produktionscyklus. An-

dre stalde er indrettet med en kombination af dybstrøelse og spaltegulv. Skønsmæssigt afsættes 50% af 

fæces og urin i gyllekummen (Kai et al., 2021). Der falder dog formodentlig en del strøelse ned i gyllekum-

merne fra dybstrøelsesarealet og bidrager dermed til, at gyllen bliver mere tørstofrig og inhomogen. 

Ugentlig udslusning kan derfor formodentlig ikke praktiseres i hele produktionscyklus. 

Udbredelse af disse stalde er beskeden og udgør under 2% af staldtyperne (Nielsen et al, 2020).  

 

 

Spørgsmål 2 

En vurdering af udbredelsen af de ovenfor udpegede staldsystemer ud fra DCE’s seneste fordeling af 

staldsystemer (medmindre nyere og bedre datagrundlag foreligger).  

Besvarelse af spørgsmål 2 

Staldtypefordelingen for 2018 fremgår af tabel 1. Det vurderes, at der ikke er sket en væsentlig ændring i 

staldtypefordelingen siden da.   

Spørgsmål 3 

Hvilke muligheder har de eksisterende stalde for at imødegå de ovenfor udpegede problemer?  

Her bedes AU forholde sig til løsninger: 

• Der kan iværksættes uden at ændre staldsystem (fx at kravet først iværksættes efter x antal ugers 

vækst) 

• Samt hvilke problemer, der kan imødegås ved fremadrettet at bygge andre kendte/nye 

staldsystemer 

• AU bedes inkludere et groft skøn af omkostninger forbundet med de enkelte løsninger (fx lave, 

medium eller høje omkostninger). 
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Besvarelse af spørgsmål 3 

En løsning vil være at udsluse hver anden uge i starten af en produktionscyklus, indtil en ønsket gyllehøjde 

kan realiseres en uge efter sidste udslusning og derefter påbegynde ugentlig udslusning. Det vil ikke med-

føre øgede omkostninger, men tværtimod spare arbejdsindsatsen i starten af cyklus, hvor der ikke kan 

praktiseres ugentlig udslusning. Det vil dog medføre en merproduktion af metan, hvis ugentlig udslusning 

ikke realiseres fra starten. 

En alternativ løsning vil være at tilsætte vand til kummerne, indtil den ønskede gyllehøjde er opnået. Det 

vil medføre udgifter til vand samt opbevaring og udbringning af gylle.  

JH Agro er i et samarbejde med Fog Agroteknik ved at udvikle automatiske udslusningssystemer, hvor gyl-

lepropperne løftes automatisk. Dette og lignende systemer vil kunne udbygges til at sluse gylle ud på for-

udbestemte tidspunkter, at eller udsluse efter gyllehøjde samt dokumentere udslusning elektronisk. Mer-

omkostningen skønnes at være lav. 

Endelig vil nye stalde med skrabere elle linespil med en udformning således at alt gødning udsluses, være 

en oplagt løsning på nye stalde.  

Nye smågrisestalde 

Spørgsmål 4 

En vurdering af eventuelle problematikker ved ugentlig udslusning i eksisterende staldsystemer. 

Besvarelse spørgsmål 4 

Smågrise produceres ligesom slagtesvin ved holddrift, dvs. med indsættelse af grise ved samme al-

der/vægt i en staldsektion, hvor de opholder sig til de efter ca. 7 uger overføres til en sektion i en slagte-

grisestald. Vægten af smågrise ved indsættelse afhænger af en række forhold hos smågriseproducenten. 

I normtal for husdyrgødning 2021/22 er der regnet med, at smågrise indsættes ved en vægt af 6,7 kg (= 

vægt ved fravænning), mens vægten ved afgang fra smågrisestalden er 31 kg svarende til en gennem-

snitlig tilvækst på 24,3 kg per produceret smågris. Den daglige foderoptagelse udvikler sig meget i løbet 

af en rotation; fra ca. 0,14 kg foder/dag per gris stigende til ca. 1,5 kg/dag per gris ved afgang fra smågri-

sestalden. Sammenlignet med den første uge efter indsættelse er foderoptagelsen og dermed gyllepro-

duktionen ca. 5 gange højere den sidste uge inden levering (ca. 1,9 kg vs. ca. 9,4 kg foder/uge per gris). 

Udviklingen i den beregnede gyllehøjde per uge i smågrisestalde afhænger af gyllekummens dimensio-

nering og fremgår af Figur 3. Det er ved beregningerne antaget, at der ligesom i slagtegrisestalde er en 

restgyllemængde efter udslusning på ca. 3 cm.  

I smågrisestalde, hvor kummearealet udgør 100% af produktionsarealet, dvs. stier med drænet gulv og 

spaltegulv, kan 10 cm gylle en uge efter udslusning først opnås i uge 5 eller 6 efter indsættelse. 

I to-klimastalde med 25-49% fast gulv, hvor gyllekummearealet udgør 67-75% af produktionsarealet, kan 

10 cm gyllehøjde per uge typisk først opnås efter 4 uger efter indsættelse.  

I to-klimastalde med 50-75% fast gulv udgør kummearealet 33-50% af produktionsarealet. Under forud-

sætning af 50% gyllekummeareal vurderes det kun at være et problem at udsluse gyllen den første uge 

efter indsættelse af et nyt hold grise. 
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Figur 3. Gyllehøjde før udslusning ved ugentlig udslusning i smågrisestalde ved et stipladsareal på 0,30 

m2/gris. Baseret på forventet daglig foderoptagelse for de 25% hurtigst voksende grise i Produktionskon-

trollen (Tybirk, 2022) men korrigeret til norm-gødningsudskillelse jf. normtal 2021/22. Den vandrette sorte 

linje markerer den kritiske gyllehøjde på 10 cm. 

Spørgsmål 5 

Hvilke muligheder har de nye stalde for at imødegå eventuelle problemer udpeget ovenfor?  

Her bedes AU forholde sig til løsninger: 

1. Der kan iværksættes uden at ændre staldsystem (fx at kravet først iværksættes efter x antal ugers 

vækst). 

2. Samt hvilke problemer, der kan imødegås ved fremadrettet at bygge andre kendte/nye 

staldsystemer (fx kun bygge toklimastalde).  

3. AU bedes inkludere et groft skøn af omkostninger forbundet med de enkelte løsninger (fx lave, 

medium eller høje omkostninger). 

Besvarelse spørgsmål 5 

I smågrisestalde med drænet gulv og spaltegulv vurderes det generelt at være muligt at udsluse gyllen 

hver anden eller tredje uge . Først efter 5-6 uger vurderes det muligt at udsluse gyllen hver uge. 

I to-klimastalde med 75% gyllekummeareal vurderes det generelt at være muligt at udsluse gyllen første 

gang efter tre uger og derefter hver uge.  

I to-klimastalde med 50% gyllekummeareal vurderes det generelt at være muligt at udsluse gyllen 

ugentligt i hele vækstperioden. Problemet omkring manglende gyllevolumen den første uge efter 

indsættelse vurderes generelt ikke at udgøre en funktionsmæssig risiko. 

Problemet omkring manglende gyllevolumen den første tid efter indsættelse kan evt. løses ved at 

undlade at udsluse vaskevandet efter vask eller alternativt at tilføre vand til gyllekummerne. For stier med 

drænet gulv og spaltegulv er der tale om et betydeligt ekstra vandforbrug til at opfylde et krav om min. 10 
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cm gyllehøjde per uge. Dette vurderes at være forbundet med en middelhøj omkostning per produceret 

gris; primært på grund af meromkostninger i forbindelse lagring og udkørsel af det ekstra gyllevolumen. 

Anvendelse af mekanisk udmugning (fx linespilsanlæg) ved nyetablering af smågrisestalde gør det 

muligt at udsluse gyllen dagligt og opfylder dermed et evt. krav om ugentlig udslusning. Sammenlignet 

med rørudslusningsanlæg forventes der lave til middelhøje meromkostninger. 

Ved nyetablering af smågrisestalde kan der etableres gyllekanaler med skrå kanalvægge, hvilket 

bevirker, at gyllekummearealet reduceres. Meromkostnignerne vurderes at være lave til middelhøje. 

Nye drægtighedsstalde 

Spørgsmål 6 

En vurdering af eventuelle problematikker ved ugentlig udslusning i eksisterende drægtighedsstalde. 

Besvarelse af spørgsmål 6 

Der er som sådan ikke problemer ved ugentlig udslusning i stalde med rørudslusning med normal belæg-

ning og udformning. Drægtighedsstalde med linespil kan endda udsluse hyppigere og er kendt teknologi 

(Holm & Sørensen, 2019).   

Spørgsmål 7 

Hvilke muligheder har de nye stalde for at imødegå eventuelle problemer udpeget ovenfor?  

Her bedes AU forholde sig til løsninger: 

• Der kan iværksættes uden at ændre staldsystem (fx at kravet først iværksættes efter x antal ugers 

vækst). 

• Samt hvilke problemer, der kan imødegås ved fremadrettet at bygge andre kendte/nye 

staldsystemer (fx kun bygge drægtighedsstalde med linespil fremadrettet). 

• AU bedes inkludere et groft skøn af omkostninger forbundet med de enkelte løsninger (fx lave, 

medium eller høje omkostninger). 

Besvarelse af spørgsmål 7 

Spørgsmålet anses som besvaret i under spørgsmål 6, da der ikke umiddelbart er problemer med ugentlig 

udslusning i drægtighedsstalde.  
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Nye farestalde 

Spørgsmål 8 

En vurdering af problematikker ved ugentlig udslusning i eksisterende farestalde? 

 

 

Besvarelse spørgsmål 8 

Problemet er at der i de nuværende systemer ikke produceres gylle nok til at man kan lave udslusninger 

ugentlig eller hver anden uge. Soen vil opholde sig i 41 dage i en farestald med kassestier og med et 

areal på 4,9 m2, hvilket vil give en gylleproduktion på 17 cm højde i en kassesti med fuld kummeareal i 

slutningen af produktionscyklus. Ved et kummeareal på 50% vil gyllehøjden efter én uge være 8 cm, og 

efter 2 uger 13 cm. Ugentlig udslusning med et krav om en højde på 10 cm gylle vil dermed ikke være 

realistisk. 

Farestier med løse søer har et større areal (typisk 6,2 m2), end kassestier, hvilket vil medføre mindre gylle-

højde, og dermed lavere opbygning af gyllehøjde. 

Spørgsmål 9 

Hvilke muligheder har de nye stalde for at imødegå eventuelle problemer udpeget ovenfor?  

Her bedes AU forholde sig til løsninger: 

• Der kan iværksættes uden at ændre staldsystem (fx at kravet først iværksættes efter x antal ugers 

vækst). 

• Samt hvilke problemer, der kan imødegås ved fremadrettet at bygge andre kendte/nye 

staldsystemer (fx kun bygge drægtighedsstalde med linespil fremadrettet).  

• AU bedes inkludere et groft skøn af omkostninger forbundet med de enkelte løsninger (fx lave, 

medium eller høje omkostninger). 

 

Besvarelse af spørgsmål 9 

For farestalde med delvis kummeareal vil man kunne udsluse hver anden uge.  Alternativt vil man kunne 

tilsætte vand til det ønskede niveau, hvilket vil være forbundet med omkostninger til vand og senere 

udbringning. 

En metode til at udsluse ugentlig eller oftere kan være at montere gyllebakker. I en afprøvning af SEGES 

fandt man ikke problemer med at udsluse ugentlig (Granath et al., 2019). Vi har ikke kendskab til driftssik-

kerhed af gyllebakkerne. Etablering af gyllebakker vil medføre ekstra omkostninger, som vi skønner til at 

være lave ved nybygning.  
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Figur 3. Montering af gyllebakker i en farestald. Bakker består en bageste beholder, hvor soen vil gøde, og 

en foreste del til andet vandspild. Billeder fra Granath et al. (2019). 

 

Stalde med udskrabning af gødning med linespil vil kunne udsluse gylle dagligt og vil bedre kunne 

håndtere halm i gødning end rørudslusning. Linespilsanlæg er kendt teknologi og nævnes som mulig 

gødningssystem i SEGES’ videnssider om stalde (https://svineproduktion.dk/Viden/I-

stalden/Staldsystem/Stiindretning/Farestald) 

 

Usikkerheder på data og beregninger 

Der er betydelige usikkerheder på en række forhold i ovennævnte vurderinger, som her listes uden at for-

holde sig til størrelsen: 

• Ændring af indsættelsesvægten i forhold til en gennemsnitsvægt på 31 kg, som anvendes ved ind-

sættelse i slagtesvinestalde i normtal for husdyrgødning 2021/22. Hvis indsættelsesvægten falder, 

går der alt andet lige længere tid før, end en gyllehøjde på 10 cm kan opnås. 

• Afvigende foderforbrug per dag i forhold til normen påvirker den daglige udskillelse af fæces og urin 

og dermed gylleproduktion.  

• Højere eller/lavere vandforbrug end normen påvirker gyllemængden.  

• Fodersammensætning (salt- og proteinindhold) kan påvirke urinproduktionen.  

• Vandspild afhænger bl.a. af vandsystemet (drikkekopper/bideventiler, vandtryk, utætheder). 

• Overbrusning kan ved uhensigtsmæssig dimensionering og anvendelse føre til øget vandtilfør-

sel til gyllekummerne. 

• Utætheder i gyllepropper: utætte propper medfører udsivning af gylle fra gyllekummen og dermed 

mindre gyllevolumen i gyllekummerne end forventet. 

• Afvigende belægningsgrad i stierne bevirker, at der tilføres mere end mindre gylle per m2 gylle-

kumme per uge.  

• Der kan være gyllekumme under inspektionsgangen i stalden. Dette øger gyllekummearealet og 

reducerer dermed gyllens stigningstakt. 
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• I beregningerne er det forudsat, at gyllekummearealet er ligefrem proportionalt med spaltegulvsare-

alet. Dette er ikke helt korrekt, da gulvelementerne afsættes på et 5-7 cm bredt vederlag på kanal-

væggen i begge sider af stien. Dette betyder, at spaltegulvsarealet er en smule større end gyllekum-

mearealet. 

Afsluttende bemærkninger 

I dette notat har vi vurderet en række almindelige gyllesystemer. Derudover findes der anlæg, som ikke er 

vurderet, og som skønnes at være af særdeles begrænset udbredelse: 

• Bagskylleanlæg 

• Kanalanlæg med spjæld 

• Lukkehaneanlæg 

• Kontinuerligt selvflydende anlæg / Kombinationsanlæg. 

se https://svineproduktion.dk/Viden/I-stalden/Staldsystem/Goedning/Anlaeg 
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