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Formål 
I dette notat defineres referencestaldsystemer (driftssystemer) indenfor hver dyreart/-kategori i 

BAT-projektet. Referencestaldsystemerne tjener som grundlag for beregning af miljøeffekt, merom-

kostninger samt omkostningseffektivitet af driftssystemer og miljøteknologier. 

Fremgangsmåde 
I EU's IE-direktivs1 BAT-referencedokument2 (BREF) er referencestaldsystemerne defineret således: 

”The reference (or 'baseline') situation, against which emission reduction percentages can be cal-

culated, is in most cases the practice or design that is the most commonly applied technique pres-

ently found on commercial farms and is used to construct baseline inventories”. (BREF: Section 9.4 

Reference techniques). 

Definitionen i BREF’en er ledsaget af følgende tabel 1 (oversat fra BREF: Section 9.4 Reference 

techniques): 

Tabel 1. BREFs definitioner på referencestaldsystemer. 

Dyrekategori Reference-staldsystem  Titel i Husdyrgodkendelsesbe-

kendtgørelsen3 

Æglæggende høner i beri-

gede bure 

Gødningsbånd, ingen aktiv 

lufttørring, Tømning af gød-

ningsbånd to gange ugentligt 

Høner, konsumæg. Bur med 

bånd 

Æglæggende høner i stalde, 

hvor hønerne går frit 

Dybstrøelse med delvist strøet 

gulv 

Høner, konsumæg. Skrabe- og 

friland, gulvdrift og gødnings-

kumme 

samt 

Høner, konsumæg. Økologi-

ske, gulvdrift og gødnings-

kumme 

Slagtekyllinger  Mekanisk ventileret stald med 

dybstrøelse i hele gulvarealet 

Kyllinger, konventionelle slag-

tekyllinger 

Kalkuner Dybstrøelse i hele gulvarealet i 

lukkede, isolerede stalde med 

mekanisk ventilation eller na-

turligt ventilerede stalde med 

åbne facader 

Kalkuner 

Ænder Mekanisk ventileret stald med 

dybstrøelse i hele gulvarealet  

Ænder 

 
1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyg-
gelse og bekæmpelse af forurening) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0075  
2 Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs. JRC Science for policy report. 
https://ec.europa.eu/jrc . 
3 BEK nr 2225 af 27/11/2021, https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2225 
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Diegivende søer Enkeltdyrsbokse med metal 

eller plastik fuldspaltegulv og 

gyllekumme. Mekanisk venti-

lation 

Søer, diegivende. Kassestier, 

fuldspaltegulv 

Gold- og drægtige søer Fuldspaltegulv (betonspalte-

gulv) med gyllekumme, me-

kanisk ventilation  

Fuldspaltegulv er ikke tilladt i 

DK. Det beskrevne BREF-refe-

rencestaldsystem for denne 

dyrekategori er ikke længere 

lovligt i EU. Relevant alternativ: 

Søer, golde og drægtige. Indi-

viduel opstaldning, delvis 

spaltegulv 

Slagtegrise Fuldspaltegulv (betonspalte-

gulv) med gyllekumme, me-

kanisk ventilation 

Fuldspaltegulv er ikke tilladt i 

DK. Relevant alternativ: Slag-

tegrise. Drænet gulv + spalter 

(33%/67%) 

Smågrise Fuldspaltegulv (i stier eller eta-

gestier) med metal- eller pla-

stikspaltegulv og med gylle-

kumme, mekanisk ventilation 

Fuldspaltegulv er ikke tilladt i 

DK. Relevant alternativ: Små-

grise. Drænet gulv + spalter 

(50%/50%) 

 

BREF’ens definition af referencestaldsystem er således det hyppigst forekommende staldsystem. Da 

BREF’en udelukkende omfatter grise og fjerkræ, er analysen udvidet. Som grundlag for at sammen-

ligne BREF’ens referencestaldsystemer med danske produktionssystemer, samt for at udpege refe-

rencesystemer for de øvrige husdyrarter og –kategorier er der lavet udtræk af indberetninger af gød-

ningsregnskaber i husdyrindberetning.dk for 2017, herefter benævnt ”GR 2017”.  

Referencestaldsystemer under danske forhold 
Referencestaldsystemerne er identificeret som det hyppigst indberettede staldsystem i forhold til det 

samlede antal producerede dyr eller årsdyr, der er indberettet for den pågældende dyreart/-kate-

gori. Analysen baserer sig på CHR-nr., der har indberettet mere end 3 DE. Der er ikke taget hensyn 

til, at samme CHR-nr. kan have indberettet flere dyrekategorier eller staldtyper. 

Resultatet er vist i nedenstående tabel 2. 

Tabel 2. Forslag til referencestaldsystemer under danske forhold. 

Dyreart/-kategori Referencestaldsystem Begrundelse 

Grise   

Søer, golde og dræg-

tige 

 

Løsgående, delvist fast 

gulv 

Ifølge GR 2017 blev der i alt indberettet 

1.022.000 årssøer i kategorien 1 årsso m. 

30,6 grise til 7,0 kg, andel fra løbe- og 

drægtighedsstald, heraf var 610.000 søer 
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Dyreart/-kategori Referencestaldsystem Begrundelse 

 

 

 

 

 

 

angiveligt opstaldet i enkeltdyrsbokse 

(60%) og 412.000 (40%) i løsdriftsstier.  

Af søer opstaldet i enkeltdyrsbokse ud-

gjorde enkeltdyrsbokse med delvis spalte-

gulv 608.000 årssøer (~100%).  

Af søer opstaldet i løsdriftsstier var 310.000 

opstaldet i løsdriftsstier med delvist fast 

gulv (75%). 

Gældende lovgivning tillader kun undta-

gelsesvis opstaldning i enkeltdyrsbokse i 

den egentlige brunstperiode og kun i op til 

3 dage (§ 5 stk. 1 i Bekendtgørelse af lov 

om indendørs hold af gylte, goldsøer og 

drægtige søer (LBK nr. 49 af 11/01/2017)).  

I stalde taget i brug før 1. januar 2015 må 

søer og gylte dog frem til 2035 stadig op-

staldes i enkeltdyrsbokse fra fravænning 

og op til 4 uger efter løbning. Med omlø-

bere svarer dette til ca. 30 % af soplad-

serne eller ca. halvt så mange, som indbe-

rettet i GR 2017. 

Hovedparten af søerne vurderes at være 

opstaldet i stalde, der er taget i brug før 

2015. Det vurderes således, at en større 

andel af søerne reelt er opstaldet i løs-

driftsstier; formodentligt af typen løsdrift, 

delvist fast gulv. 

Da der fortsat forventes at eksistere mange 

stalde med enkeltdyrsbokse frem mod 

2035, samt, at det ikke kan afvises, at stal-

dene kan udstyres med miljøteknologi, 

vurderes det relevant at inddrage enkelt-

dyrsbokse i BAT-analysen.  

Søer, golde og dræg-

tige 

Individuel opstaldning, 

delvis spaltegulv 

Søer, diegivende Kassestier, delvis spalte-

gulv 

Ifølge GR 2017 blev 1.008.000 årssøer op-

staldet i kassestier, heraf 830.000 (82%) i 

kassestier med delvis spaltegulv. Denne 

stitype er således den alt dominerende sti-

type til opstaldning af diegivende søer.  

Det bemærkes, at BREF’ens reference-

staldsystem er med fuldspaltegulv. 
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Dyreart/-kategori Referencestaldsystem Begrundelse 

Smågrise (gyllebase-

rede staldsystemer) 

Toklimastald, delvis spalte-

gulv 

Ifølge GR 2017 blev der produceret 33,1 

mio. smågrise i gyllebaserede staldsyste-

mer, heraf 26,5 mio. (80 %) i to-klimastalde 

med delvis spaltegulv. Denne stitype er så-

ledes den fremherskende stitype til pro-

duktion af smågrise.  

Det bemærkes, at BREF’ens reference-

staldsystem er med fuldspaltegulv, der 

ikke er tilladt i DK. 

Slagtegrise (gylleba-

serede staldsystemer) 

Drænet gulv og spaltegulv 

(33%/67%) 

GR 2017: 17,4 mio. producerede slagte-

grise i gyllebaserede staldsystemer, heraf 

blev 8,8 mio. (51%) produceret i stalde 

med drænet gulv og spaltegulv 

(33%/67%). 

 

Det bemærkes, at BREF’ens reference-

staldsystem er med fuldspaltegulv, der 

ikke er tilladt i DK. For så vidt angår emissi-

onsforhold vurderes drænet gulv og spal-

tegulv (33%/67%) dog ikke at adskille sig 

fra fuldspaltegulv. 

Økologiske søer, 

golde og drægtige 

Kræver yderligere under-

søgelse 

 

Økologiske smågrise Kræver yderligere under-

søgelse 

 

Økologiske slagte-

grise 

Kræver yderligere under-

søgelse 

 

Kvæg   

Malkekøer og 

kvier/stude (over 6 

mdr.) (gyllebaserede) 

Sengestald med spalter 

(kanal, bagskyl eller ring-

kanal) 

I alt 1,0 mio. malkekøer og kvier/stude 

(over 6 mdr.), heraf 790.000 i gyllebase-

rede systemer (div. gulvudformninger) og 

heraf 367.000 (46%) opstaldet i sengebå-

sestalde med spalter (kanal, bagskyl, eller 

ringkanal). 

Ammekøer og slagte-

kalve (over 6 mdr.) 

(gyllebaserede syste-

mer) 

Sengestald med spalter 

(kanal, bagskyl eller ring-

kanal) 

I alt 319.000 årsdyr (244.000 slagtekalve 

og 75.000 ammekøer), heraf 90.000 årsdyr 

i gyllebaserede systemer, heraf 24.000 års-

dyr i sengestald med spalter (kanal, 

bagskyl eller ringkanal) 

Malkekøer og 

kvier/stude (over 6 

mdr.) (udenfor gylle) 

Dybstrøelse I alt 210.000 årsdyr ”udenfor gylle” heraf 

165.000 årsdyr i diverse dybstrøelsessyste-

mer. 

Ammekøer og slagte-

kalve (over 6 mdr.) 

(udenfor gylle) 

Dybstrøelse I alt 319.000 årsdyr (244.000 slagtekalve 

og 75.000 ammekøer), heraf 215.000 års-

dyr i diverse dybstrøelsessystemer. 

Kviekalve (op til 6 

mdr.) 

Dybstrøelse Alle kviekalve opstaldes i dybstrøelse 
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Dyreart/-kategori Referencestaldsystem Begrundelse 

Tyrekalve (op til 6 

mdr.) 

Dybstrøelse Alle tyrekalve opstaldes i dybstrøelse 

Fjerkræ   

Slagtekyllinger Dybstrøelse Alle konventionelle slagtekyllinger opstal-

des i dybstrøelse i hele arealet. 

Slagtekyllinger, Øko-

logiske 

Dybstrøelse Alle økologiske slagtekyllinger (med gød-

ningsindberetning) opstaldes i stalde med 

dybstrøelse i hele arealet. Dertil udeareal. 

Høner, konsumæg. 

Burhøner 

Bur med bånd 1,16 mio. burhøner, heraf 1,09 mio. høner 

(94%) i bursystem med gødningsbånd. 

Høner, konsumæg. 

Skrabe- og frilandshø-

ner 

Etagesystem med bånd 1,45 mio. skrabe- og frilandshøner, heraf 

1,01 mio. høner (70%) i etageanlæg med 

gødningsbånd. 

Høner, konsumæg. 

Økologiske 

Etagesystem med bånd 988.000 økologiske høner, heraf 833.000 

(84%) høner i etageanlæg med gødnings-

bånd. 

Høns, rugeæg Gulvdrift og gødnings-

kumme 

663.000 rugeægshøns. Alle i stalde med 

gulvdrift og gødningskumme. 

Hønniker, konsumæg Gulvdrift (dybstrøelse) 3,18 mio. producerede hønniker, heraf 

2,44 mio. produceret i stalde med gulvdrift, 

resten produceret i bur-system. 

Hønniker, rugeæg Gulvdrift (dybstrøelse) 1,39 mio. producerede hønniker. Alle pro-

duceret i stalde med gulvdrift. 

Gæs, ænder Dybstrøelse Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 

nævner kun ét system. 

Kalkuner Dybstrøelse Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 

nævner kun ét system. 

Andre husdyr   

Heste Dybstrøelse Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 

nævner kun ét system. 

Får og geder Dybstrøelse Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 

nævner kun ét system. 

Mink Bure og gødningsrender, 

ugentlig tømning 

3,05 mio. årstæver inkl. hvalpe, heraf 2,99 

mio. af typen bure med gødningsrender, 

ugentlig tømning. 

 

Staldsystemer uden fastsatte referencesystemer 

Der er ikke fastsat et referencesystem for sostalde ”udenfor gylle”, hvorved forstås stalde med anden 

gødningshåndtering end gylle, da de to eneste staldsystemer udenfor gylle omfatter hhv. løbe-

/drægtighedsstalde med fast gulv og løbe-/drægtighedsstalde med dybstrøelse. Førstnævnte sy-

stem optræder kun sporadisk (<1% af årssøer) og er ydermere under udfasning på grund af lovgiv-

ning. Dybstrøelsesstalde til løbe-/drægtige søer optræder ligeledes sporadisk og vurderes i et vist 

omfang at omfatte økologisk sohold, for hvilken der hidtil ikke er fastlagt gødningsnormer og som 

derfor indgår i GR 2017 under løbe-/drægtighedsstalde med dybstrøelse. Der udarbejdes en sepa-

rat driftssystembeskrivelse og referencesystem for økologiske løbe-/drægtighedsstalde. 
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Der er ikke fastsat et referencesystem for smågrisestalde ”udenfor gylle”, da de to eneste staldsyste-

mer udenfor gylle omfatter stalde med fast gulv og stalde med dybstrøelse. Førstnævnte optræder 

kun sporadisk og vurderes at være under udfasning som følge af teknologisk forældelse. Smågrise-

stalde med dybstrøelse forekommer kun sporadisk (ca. 1% af den samlede smågriseproduktion) og 

vurderes i et vist omfang at omfatte økologiske smågrisestalde, for hvilke der hidtil ikke er fastlagt 

gødningsnormer og som derfor indgår i GR 2017 under smågrisestalde med dybstrøelse. Der udar-

bejdes en separat driftssystembeskrivelse og referencesystem for økologiske smågrisestalde. 

Der er ikke fastsat et referencesystem for slagtegrisestalde ”udenfor gylle”, da de to eneste staldsy-

stemer udenfor gylle omfatter stalde med fast gulv og stalde med dybstrøelse. Førstnævnte optræ-

der kun sporadisk (<1% af den samlede slagtegriseproduktion) og vurderes at være under udfasning 

som følge af teknologisk forældelse. Slagtegrisestalde med dybstrøelse forekommer kun sporadisk 

(ca. 1% af den samlede slagtegriseproduktion) og vurderes i et vist omfang at omfatte økologiske 

slagtegrisestalde, for hvilke der hidtil ikke er fastlagt gødningsnormer. Der udarbejdes en separat 

driftssystembeskrivelse og referencesystem for økologiske slagtegrisestalde. 

 


