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Forord 
Det er en af de grundlæggende betingelser for at opnå miljøgodkendelse, at ansøgninger om 

etablering eller udvidelse af husdyrbrug med en ammoniakemission, der overstiger 750 kg NH3-N 

per år, har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse 

ammoniakforureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).  

 

Formålet med dette projekt har været at opdatere det faglige grundlag for en efterfølgende politisk 

fastsættelse af grænseværdier for ammoniakemission (BAT-krav), der anvendes ved 

miljøgodkendelse af husdyrbrug. 

 

Projektet er gennemført som et samarbejde mellem Aarhus universitet (AU) og Københavns 

Universitet (KU). Seniorrådgiver Peter Kai, Institut for Bio- og Kemiteknologi, AU har været projektleder 

i forhold til den tekniske og miljømæssige beskrivelse af effekter af stalde og teknologier, mens lektor 

Brian H. Jacobsen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU, har været projektleder for de 

økonomiske analyser.   

 

Som led i projektet har AU og KU udarbejdet en serie notater, der omfatter nærmere definerede 

driftssystemer og teknologier indenfor driftsgrenene grise, kvæg, fjerkræ og mink: 

 

Driftssystembeskrivelser er notater, der beskriver den typiske indretning og drift af specifikke stald- 

og stityper til bestemte dyregrupper og de dermed forbundne emissioner af ammoniak, lugt og 

drivhusgasser samt de vigtigste ressourceforbrug, der knytter sig til produktionen. Notaterne er 

udarbejdet af AU. Driftssystembeskrivelserne indeholder med få undtagelser økonomiske nøgletal, 

som er udtræk fra økonomi-notater udarbejdet af KU.  

 

Teknologibeskrivelser er notater, der beskriver specifikke typer af teknologier og deres miljøeffekt, 

når de anvendes i specifikke stald-/stityper og de dermed forbundne ressourceforbrug og 

emissioner af ammoniak og lugt. Teknologibeskrivelsernes tekniske og miljømæssige del er 

udarbejdet af AU, mens de økonomiske nøgletal er udtræk fra økonomi-notater udarbejdet af KU. 

 

Økonomiske udrednings- og dokumentationsnotater beskriver dels forudsætningerne for 

økonomiske analyser af virkemidler til reduktion af ammoniakemissionen i husdyrproduktionen samt 

de økonomiske konsekvenser forbundet med anvendelse af stalde og teknologier. Disse er 

udarbejdet og publiceret af KU. 

 

Som opsummering er der for hver driftsgren (for grise opdelt på produktionstype) udarbejdet et 

resumé- og analysenotat, der sammenholder miljømæssige og økonomiske effekter ved 

anvendelsen af stalde og teknologi, herunder i diverse kombinationer og som funktion af 

husdyrholdets størrelse.  

 



 

 
 

 

 

 

 

Fast overdækning af gyllebeholdere 
 

Resumé 

Emission af ammoniak | 
Der forventes en reduktion på 50 % set i forhold til referencesystemet 

(gyllelagre med naturligt flydelag). 

Emission af lugt | Der forventes en reduktion i lugtemissionen. 

Emission af støv | Dette er ikke undersøgt, men forventes uændret. 

Emissioner af drivhusgasser | 
Dette er ikke undersøgt, men forventes uændret i forhold til 

referencesystemet. 

Energi | 

Der forventes marginalt større energiforbrug, da tidsforbruget til 

tømning af beholder forøges, pga. overdækningen, og det vil 

medføre, at beholderen skal omrøres over en længere periode. 

Modsat opnås en besparelse ved udbringning som følge af en mindre 

gyllemængde, da der ikke opsamles regnvand i beholdere med 

teltoverdækning eller betondæk. 

Affald og spildevand | Teknikken giver ikke anledning til udledning af affald og spildevand. 

Miljøfremmede stoffer | Teknikken giver ikke anledning til udledning af miljøfremmede stoffer. 

Virkning på lager og mark | 
Der forventes større indhold af N i form af ammonium ab lager 

sammenlignet med referencesystemet. 

Driftssikkerhed | 
Betondæk og teltoverdækning er velafprøvet og anvendt i mere end 

25 år, primært på gylletanke til svinegylle.  

Merinvestering | 

Investeringen for teltoverdækninger udgør 40-120 kr. per m3 gylle 

svarende til 83-235 kr. per stiplads for slagtesvin, 35-55 kr. per stiplads 

for smågrise og 190-362 kr. per årsso. For køer udgør 

merinvesteringen i telt ca. 1.000-2.000 kr. per årsko. De største lagre 

har den laveste merinvestering per årsko. 

Driftsomkostninger | 

De samlede meromkostninger ved teltoverdækning er opgjort til -4 til 

16 kr. per dyr dækkende slagtesvin, smågrise og søer. På 

kvægbedrifter er omkostningen 83 kr. per årsko for besætninger med 

50 årskøer og -8 for besætninger med over 250 køer. De største lagre 

har de laveste omkostninger. Der er således ikke nogen 

meromkostninger i forhold til de samlede driftsomkostninger for de 

fleste bedriftstyper. 

Omkostningseffektivitet , | 

Meromkostningen er opgjort til -27 til 235 kr. per kg NH3-N på 

svinebedrifter og -6 til 65 kr. per kg NH3-N for kvægbedrifter. Specielt 

det mindste produktionsomfang har de højeste omkostninger per kg 

NH3-N.  

Referencesystem | Gyllebeholder med tæt overdækning i form af naturligt flydelag. 
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Definitioner 

• Fast gødning: Faste ekskrementer og strøelse samt forarbejdet gødning med en tørstofprocent over eller 

lig med 12%. 

• Fast overdækning: teltoverdækning, betondæk, flydedug, eller lignende. 

• Husdyrgødning: Gylle, fast gødning, ajle, og møddingsaft fra alle husdyr inklusiv mave- og tarmindholdet 

fra slagtede husdyr (Kategori 2 i biproduktforordningen). og forarbejdet og afgasset husdyrgødning samt 

enhver blanding af husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse  

• Flydende husdyrgødning: Ajle, gylle og møddingsaft samt enhver sammenblanding af fast gødning med 

ajle, gylle og møddingsaft samt forarbejdet husdyrgødning med en tørstofprocent under 12 og et 

kvælstofindhold over 0,3 kg N/ton. 

• Gylle: Blanding af faste ekskrementer og urin samt eventuel strøelse. 

• Tæt overdækning: Naturligt flydelag, halm, letklinker (leca) eller lignende er beskrevet i rapporten 

”Overdækning af gylle” (MST 2019) eller optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste som tilsvarende ”tæt 

overdækning”.  

 

 

 

 

 

Faktaboks 

Oplysningerne om antal af gylle beholdere og overdækning opgjort af SEGES (Birkmose & Hørfarter, 

2019). 

 

Antal gyllebeholdere: ca. 21.000 i brug 

Samlet tankoverflade i DK: 8.870.000 m2 

Teltoverdækning: 13 % af gylletankene (dækker 19% af tankarealet) 
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Beskrivelse  
Fast overdækning består af et gastæt materiale, som dækker den lagrede gylle og reducerer 

ammoniakfordampningen fra gyllen i lageret. I Danmark er fast overdækning typisk en 

teltkonstruktion, der, ud over at reducere ammoniakemissionen, forhindrer opsamling af nedbør i 

gyllebeholderen og bidrager til en større effektiv lagerkapacitet. Regnvandet kan frit bortledes. 

 

I det følgende beskrives de typer af tætte overdækninger, som finder eller har fundet anvendelse i 

Danmark.  

Teltoverdækning 

En teltoverdækning er en tæt overdækning af kunststof, der udspændes som et telt over beholderen 

(Figur 1). Gyllebeholderen forsynes med en høj centermast af metal eller træ. Masten monteres 

lettest, hvis beholderen er tømt og rengjort, men nogle leverandører af teltoverdækninger kan også 

montere masten og overdækningen, mens der er gylle i beholderen. Teltdugen spændes ud 

imellem masten og beholderens elementer. Dugen bør holdes fri fra beholderkanten, ellers udsættes 

dugen for stor slitage.  

 

Ved dimensionering af teltdugen og søjle skal der tages højde for store vindpåvirkninger. Beholderen 

og teltkonstruktionen skal være dimensioneret til disse påvirkninger. 

 

 

  

Figur 1. Eksempler på teltoverdækning af gyllebeholder. Fra en høj mast placeret i gyllens centrum udspændes en over-

dækning af kunststof, som er fæstet til gyllebeholderens kant. Foto: MST (2010) 

 

Der frigives svovlbrinte fra gyllen, som kan opløses i kondens på dugens underside og danne 

svovlsyre ved reaktion med ilt fra luften, hvorved der dannes svovlsyre, som kan angribe og nedbryde 

betonen. For at undgå at der drypper syreholdig kondensvand på betonelementernes indvendige 

side, kan der monteres et ”skørt” på indvendig side af teltdugen. Det indvendige ”skørt” vurderes at 

være tilstrækkelig sikring mod nedbrydning af betonen. 

 

Ventilation 

Metan er en brændbar gas, som sammenblandet med ilt kan brænde ved et metanindhold i luften, 

der overstiger ca. 5 % (50.000 ppm). Metan dannes og udledes fra lagret gylle, og vil blive opsamlet 

i luften under en teltoverdækning. For at reducere risikoen for at metanindholdet i luften når et kritisk 

niveau, hvor der er risiko for eksplosionsfare, skal beholdere med teltoverdækning være udstyret 

med ventilationsåbninger, som dels bortventilerer den producerede metan, og dels via fortynding 

sikrer, at metankoncentrationen i luften under teltdugen ikke kan antændes.  
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Adgangsåbninger 

Luger/åbninger til omrøring og tømning kan udføres i forskellig størrelse og antal afhængig af 

kundernes ønske. For nuværende sælger alle producenter ifølge vores informationer 

teltoverdækninger med åbninger, der er mindre end 3 – 6 m. Større åbninger kan svække dugen. 

Hvis lågerne ikke bidrager til ventilation, skal de kunne lukkes og være lukkede mellem perioder, 

hvor beholderen tømmes.  

 

Åbningernes størrelse afhænger af teknologien, der anvendes til tømning af beholderen: 

• Ved tømningen med pumpekran vil åbninger typisk være mindst 2,0 · 5,0 m, 

• Ved tømningen med traktorpumpe vil åbninger typisk være mindst 2,0 · 2,0 m. 

Hvis udkørsel sker med flere gyllevogne med pumpekran, bør det overvejes at have mere end en 

åbning til tømning. 

 

Omrøring, generelt for teltoverdækning og betondæk 

Der bør være mindst en åbning til omrøring for hver 1.000 m3 gylle. Antallet bør dog altid vurderes i 

den enkelte situation. 

 

I følgende situationer bør flere åbninger til omrøring overvejes: 

• Hvis der anvendes sand i sengebåse i løsdriftsstalde 

• Hvis der anvendes savsmuld som strøelse i løsdriftsstalde 

• Hvis køer på græs slæber meget jord med ind i stalden 

Betondæk 

Et betondæk er typisk understøttet af en eller flere betonsøjler afhængig af beholderens diameter. 

Betondæk anvendes hovedsageligt til mindre beholdere, da prisen ved store beholdere er meget 

høj. Disse beholdere bør også være udført med huller til ventilation for at undgå risiko for 

brand/eksplosionsfare. Der udføres ikke økonomiske beregninger på betondæk, da denne type 

overdækning fortrinsvis benyttes til mindre beholdere, såsom fortanke og lignende. 

Flydedug 

En flydedug ligger direkte på gylleoverfladen, og kan være udført med en opbukket kant langs 

beholderkanten. Den opbukkede kant kan være udført på en sådan måde, at det er muligt at 

opsamle en mindre mængde regnvand, som dels er med til at holde dugen på plads og dels kan 

pumpes væk efter behov. En flydedug er normalt lavet af plast af typen PVC eller PE. Denne 

teknologi anvendes i USA, hvor tætte eller perforerede flydeduge dækker laguner med flydende 

gødning (Biocudo et al. 2004, Shores et al. 2005, VanderZaag et al. 2008), men anvendes ikke i 

Danmark, hvor der ikke er leverandører af denne teknologi. Der udføres ikke økonomiske 

beregninger på flydedug, da denne teknologi ikke anvendes. 

Overdækket lagune 

En overdækket lagune som beskrevet i Landbruget Byggeblade (2009) består af en lagune 

udgravet i jorden, som oplægges omkring lagunen som volde. Der skal være en 

sikkerhedsmembran, et drænsystem og bundmembran. Overdækningen skal være en tæt 

polymermembran, som skal forsynes med ventilationsåbninger på 80 cm2 per 100 m2 overdækning. 

Alle membraner forankres og afsluttes i en låserende. En lagune skal være afskærmet med et hegn, 

som skal være mindst 1,5 m høj. Låger i hegnet må ikke kunnne åbnes uden brug af værktøj eller 
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nøgle. Laguner med fast overdækning skal udføres som beskrevet i Landbrugets Byggeblade (2009), 

og er omfattet af reglerne i Miljø og Fødevareministeriets Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til 

opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft (MFVM, 2012).  

 

Overdækkede beholdere anvendes typisk til tynde gylletyper, hvor der ikke dannes bundfald af 

betydning. 

Management 
Håndtering af teltteknologien indgår i afsnittet ”Teltoverdækning” herover, og følgende afsnit 

”beskrivelse af arbejdsmiljø” og ”driftssikkerhed”. 

 

Teltoverdækningen kan vanskeliggøre tømning af beholderen. Endvidere kan teltoverdækningen 

vanskeliggøre oprensning af bundfald i gyllebeholdere med især mink- og kvæggylle. Der foreligger 

dog ingen dokumentation for, at det i praksis giver anledning til problemer. Under afsnittet 

”arbejdsmiljø” er nævnt de forholdsregler man skal følge ved oprensning af beholdere. 

Arbejdsmiljø 

Gylleanlæg skal være sikret, så brugere eller andre ikke udsættes for fare. Dette indebærer, at 

gylleanlæg og overdækning skal udformes, så de ikke er til fare for deres omgivelser. Leverandøren 

af gylleanlæg skal udlevere en brugsanvisning samt opsætte advarselsskilte i henhold til 

Arbejdstilsynets At-anvisning nr. 2.6.1.1. august 1996 (Arbejdstilsynet, 2019). Som følge af høje 

koncentrationer af giftige gasser i beholderen skal man følge anvisningen i forbindelse med arbejdet 

med gyllebeholdere – i det følgende er et uddrag fra anvisningen: 

1. Ved nedstigning i overdækkede gyllebeholdere, skal den nedstigende være forsynet med 

luftforsynet åndedrætsværn. 

2. Nedstigning bør overlades til firmaer, der anvender luftforsynet åndedrætsværn, og som har 

personale, der er uddannet i brug af luftforsynet åndedrætsværn. 

- Beholderen skal være helt tømt for gylle. 

- Eventuelle spjæld til lagerbeholder og udslusningsanlæg skal være sikrede mod åbning. 

- Beholderen skal være forsvarligt udluftet. Lukkede beholdere skal udluftes med blæser 

og alle åbninger åbnes. 

- Luftens indhold af svovlbrinte må ikke være sundhedsfarlig og skal være under den 

gældende grænseværdi (10 ppm eller 15 mg/m3). Dette konstateres ved hjælp af en 

gasmåler med alarm, der kan måle luftens indhold af ilt, svovlbrinte og andre gasser, 

inden nedstigning. Gasmåleren skal bæres under hele arbejdsopgaven. 

Betondæk 

En undersøgelse fra Landskontoret for Bygninger og Maskiner (Anonym, 1999) viser, at der kan 

optræde kraftige tæringer på undersiden af et betondæk. Dette kan indebære en sikkerhedsrisiko, 

specielt hvis der forekommer tung trafik over dækket. Tæring kan ske, hvis der frigives svovlbrinte fra 

gyllen. Svovlbrinte opløses i kondens på betondækkets underside og danner svovlsyre ved reaktion 

med luftens ilt. Svovlsyre kan angribe og derved svække betonen. 

Ammoniak 
Under lagring af gylle fordamper der løbende ammoniak fra gyllens overflade. Fordampningsraten 

afhænger af en række faktorer, hvoraf gyllens temperatur, overfladeareal, ammonium (NH4
+) 

koncentration og pH er de vigtigste. Desuden er det af stor betydning, om gyllen er overdækket eller 
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ej. Også udbringningsmønster og fyldningsgrad af gyllebeholdere er af betydning for beregning af 

fordampning baseret på procent af ammonium-kvælstof (TAN). 

 

Der er ikke gennemført undersøgelser af, hvor effektiv teltoverdækning begrænser fordampningen 

af ammoniak fra gyllelagre. En teknologiudredning, gennemført af Danmarks Jordbrugsforskning, 

vurderede, at teltoverdækning og betonoverdækning begrænser ammoniakfordampningen med 

50 % sammenlignet med et naturligt flydelag (Udredningsrapport for teknologier, 2006), et resultat 

som baserede sig på et studie af effekt af overdækning med trælåg (Sommer et al. 1993). Der er 

ikke grundlag for at ændre på denne vurdering, fordi der ikke foreligger studier af effekten af 

teltoverdækning i større skala (Kupper et al., 2020). 

 

Overdækning med flydedug lavet af PVC/PE materiale er i flere undersøgelser fundet at have en 

betydelig ammoniakbegrænsende effekt (Portejoie et al., 2003; Scotford & Williams, 2001; Williams, 

2003). Effekten afhænger i høj grad af overdækningens tæthed og af valget af referencesystem. 

Praktiske erfaringer har desuden vist, at en flydedug skal monteres med udluftningsanordninger for 

at sikre dugens stabilitet, hvilket også vil påvirke effekten af overdækningen. På baggrund af de 

gennemførte undersøgelser er det vurderet, at overdækning med flydedug bestående af PVC/PE 

materiale i gennemsnit kan reducere fordampningen af ammoniak med 50 % sammenlignet med 

et naturligt flydelag. 

 

Både SEGES og Aarhus Universitet er ved at lave målinger fra gylletanke med henholdsvis 

teltoverdækning og naturligt flydelag. Når forsøgene er afsluttet, vil det på baggrund af de 

foreliggende resultater blive vurderet, om emissionsfaktorerne skal revideres. 

 

Fordampningskoefficienter for ammoniak fra svine-, kvæg- og minkgylle er vist i tabel 1 og baseret 

på en opgørelse af Hansen et al. (2008), som er opgjort i fordampning i procent af total-kvælstof og 

omregnet til ammoniumkvælstof ud fra oplysninger om ammonium-kvælstofs andel af 

totalkvælstof. Den oprindelige emissionsfaktor for de tre gylletyper er 2% af total-kvælstof. 

Tabel 1. Fordampning af ammoniak (NH3) fra lagre af svine-, kvæg- og minkgylle dækket med naturligt fly-

delag (tæt overdækning) og ved fast overdækning med henholdsvis flydedug, betonlåg og telt. Alle værdier 

er opgivet i forhold til den totale mængde ammonium-kvælstof (TAN) i lageret (Hansen et al., 2008). 

 

Overdækningsteknologi 

NH3-N tab 

% af gyllens TAN-indhold 

 

 Svinegylle Kvæggylle Minkgylle  

Tæt overdækning (reference) 2,5 3,4 2,9  

Fast overdækning 1,3 1,7 1,4  

 

I forarbejdet til den ny arealbaserede husdyrregulering (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) blev 

kvælstoftabet ved lagring af husdyrgødning omregnet fra TAN-baseret til arealbaseret 

ammoniaktab (Kai & Adamsen, 2017). Ved den lejlighed blev ammoniakemissionen fra lagring af 

gylle med tæt overdækning fra alle husdyrarter beregnet til 0,40 kg NH3-N/år per m2 gylleoverflade; 

beregnet som gennemsnit af gylle fra alle relevante dyre- og staldkategorier og vægtet i forhold til 

antallet af dyrenheder i hver dyre- og staldkategori. Effekten af fast overdækning på 50 % bevirker, 

at ammoniakemissionen fra alle typer gylle beregnes til 0,20 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal i 

gylletanken. Da sparet ammoniakemission i gødningslageret ifølge Husdyrgodkendelses-

bekendtgørelsen (2021) kan anvendes til opfyldelse af BAT-krav i stalden, er der udarbejdet to 

tabeller som fordeler den sparede ammoniakemission i lageret på produktionsarealet i stalden 

afhængig af dyrekategori.  

 

Appendiks 1 viser en oversigt over mængden af sparet NH3-N/år ved fast overdækning af 

gyllebeholdere fordelt på produktionsarealet i stalden for relevante dyrekategorier. Beregningerne 
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forudsætter fast overdækning af nye gylletanke, dvs. hvor gylletankens kapacitet er optimeret i 

forhold til mængden af bortledt regnvand. 

 

Appendiks 2 viser en oversigt over mængden af sparet NH3-N/år ved fast overdækning af 

gyllebeholdere fordelt på produktionsarealet i stalden for relevante dyrekategorier. Beregningerne 

er baseret på etablering af fast overdækning på eksisterende gylletanke, dvs. med uændret 

overfladeareal og gylleproduktion. 

Lugtemission 
Fast overdækning bevirker, at luftudskiftningen over gyllens overflade reduceres betydeligt, hvilket 

begrænser emissionen af lugtstoffer fra lageret. Flere undersøgelser har vist, at overdækning af 

gyllelagre med flydedug effektivt begrænser lugtemissionen fra lageret. De Bode (1991) fandt, at 

lufttæt overdækning af gyllelagre reducerede lugtemissionen med mellem 70 og 90 % 

sammenlignet med ingen overdækning, mens et overdækningslag bestående af snittet halm 

reducerede lugtemissionen med mellem 60 og 90 % (De Bode 1991; Hörning et al. 1999). Geotekstil 

overdækning reducerede lugtemissionen fra en lagune med 51 % og svovlbrinteemissionen med 72 

% (Bicudo et al. 2004). I et andet studie med en gyllelagune og geotekstil overdækning blev 

svovlbrinteemissionen reduceret med 23-58 % (Zahn et al. 2001). Hörning et al. (1999) påviste 

endvidere en reduktion på 82 % i lugtemissionen ved teltoverdækning sammenlignet med ingen 

overdækning. Det vurderes på baggrund heraf, at fast overdækning reducerer lugtemissionen 

sammenlignet med referencesystemet.  

Drivhusgasemissioner 
Lagre af gylle er en kilde til udledning af drivhusgassen metan og kan i mindre omfang føre til 

emission af drivhusgassen lattergas. Der er ikke gennemført undersøgelser af, hvordan fast 

overdækning af gyllelagre i form af teltoverdækning og betondække påvirker emissionerne af de 

to drivhusgasser. Det vurderes at fast overdækning, specielt teltoverdækning, kan øge den 

gennemsnitlige temperatur af gyllen. Dette vil alt andet lige øge emissionen af metan, idet 

undersøgelser har vist, at metanproduktion og emission stiger eksponentielt med stigende 

temperatur i gyllen (Khan et al., 1997; Sommer et al., 2000; Petersen et al. (2016). Omvendt har andre 

undersøgelser vist, at øget koncentration af metan over gyllens overflade kan føre til, at en større 

andel af den producerede metan nedbrydes ved biologisk oxidation, hvis der er en konstant tilførsel 

af ilt gennem ventilationsåbningerne (Clemens et al., 2006; Petersen & Ambus, 2006; VanderZaag 

et al 2009). Den samlede effekt af fast overdækning på udledningen af drivhusgasser fra gyllelagre 

kendes ikke; men en hypotese er, at metanemissionen kan reduceres ved at etablere telt-

overdækning med åbninger, som sikrer et lavt luftskifte, og med et flydelag på den lagrede gylle 

(Petersen et al. (2013). Indtil denne hypotese er endeligt testet vurderes det på baggrund af de 

nævnte studier, at metanemissionen er uforandret i forhold til referencesystemet naturligt flydelag. 

 

Lattergas kan dannes i flydelag i gyllebeholdere (Petersen et al. (2013). Ifølge en ny, omfattende 

review-artikel (Kupper et al. 2020) udledes der 0,002 – 0,004 g N2O/time per m2 fra kvæggylle med 

flydelag af halm. Dette interval er tilsvarende udledninger som Petersen et al. (2013) har målt på 

små tanke i henholdsvis en vinter- og en sommerperiode. Udledninger af N2O fra flydelag er 

forbundet med betydelig variation afhængig af flydelagets vandbalance, mikrobiologi og 

tilgængelighed af kvælstof (Petersen et al., 2013). Der foreligger ikke studier af fast overdækning og 

emission af lattergas i forhold til flydelag eller lignende (Kupper et al., 2020). 

Energi- og ressourceforbrug 
Der forventes et ekstra tidsforbrug til omrøring og tømning ved brug af fast overdækning. Omvendt 

vil der være en besparelse ved udbringning, idet regnvandet typisk ledes bort fra gyllebeholderen. 
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Driftsikkerhed 
I Danmark er der ca. 20 års erfaring med teltoverdækning og ca. 25 års erfaring med betondæk. 

Teltoverdækning 

I 2006 foretog Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik en undersøgelse 

(FarmTest 2007), som belyste forskellige typer af teltoverdækninger. FarmTesten konkluderer, at 

teltoverdækninger ifølge brugerne fungerer tilfredsstillende. 

 

Teltoverdækninger anvendt på det danske marked har vist sig at kunne modstå snelast og 

vindpåvirkninger, hvis de er korrekt monteret, og brugeren følger brugervejledningen, som 

forhandleren skal udlevere til brugeren. Det er vigtigt, at luger lukkes efter tømning, for at undgå 

vindpåvirkning af teltdugen og øget ammoniaktab via øget luftskifte under dugen.  

 

I gyllebeholder til opbevaring af kvæggylle vil der dannes meget bundfald i de tilfælde, hvor 

• der anvendes sand i sengebåse i løsdriftsstalde 

• der anvendes savsmuld som strøelse i løsdriftsstalde 

• køer på græs slæber meget jord med ind i stalden.  

Minkgylle er meget uhomogent grundet de mange ben-stumper, som indgår i minkfoderet fra fiske, 

fjerkræ- og svineprodukter. De bevirker, at der dannes et sejt bundfald, som er meget vanskelig at 

omrøre. Bundfaldet i kvæg- og minkgylle skal fjernes med jævne mellemrum for at undgå, at 

kapaciteten i tanken reduceres. Det kan ikke præciseres, hvor ofte der vil være behov for at tømme 

tanken for bundfald. Problemet med omrøring af bundfald i kvæg- og minkgylle er størst i beholdere 

større end ca. 1000 m3. 

 

Bundfaldet fjernes typisk af en maskinstation, og til denne proces anvendes en mobilkran, en 

minilæsser, som sænkes ned i tanken for at skrabe bundfald sammen, samt vogne til udspredning 

af bundfaldet. Det kræver større åbninger i teltdugen (det gælder også for betondæk) end dem, der 

normalt udføres om standard til tømning og omrøring. Alternativt kan det være nødvendigt at 

demontere teltdugen i et vist omfang. Det vurderes, at disse tiltag i forbindelse med fjernelse af 

eventuelt bundfald potentielt kan indebære en reduceret ”levetid” for teltdugen på længere sigt, 

men der findes dog ikke dokumentation på området. 

Flydedug 

Der er meget begrænsede erfaringer med flydedug som overdækning i Danmark. Der har tidligere 

været nogle få danske producenter/forhandlere af denne type overdækninger, men på grund af 

ulemper såsom håndtering af flydedugen under omrøring og tømning samt kæntring ved snetryk og 

kraftig blæst er det ikke en teknologi, der anvendes i Danmark. Som nævnt er der ikke fundet danske 

forhandlere af flydeduge. 

Etablering i eksisterende anlæg 
Fast overdækning af gyllebeholdere kan anvendes på gyllebeholdere, som er dimensioneret til 

lastpåvirkning fra teltoverdækning eller betondæk. 

 

Montering af teltoverdækning og betondæk på eksisterende gyllebeholdere kræver forstærkning af 

bundpladen. Der monteres typisk en betonplade på bundpladen, hvor den/de bærende søjler 

placeres. 
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Økologi 
Fast overdækning af gyllebeholdere kan anvendes på økologiske bedrifter. 

Affald og spildevand 
Fast overdækning af gyllebeholder med teltkonstruktioner eller betondække giver ikke anledning til 

produktion af affald eller spildevand. Fra teltkonstruktionen vil regnvand løbe af på overfladen og 

kan frit ledes bort uden tilladelse eller krav om ekstra udstyr. 

Miljøfremmede stoffer 
Er ikke relevant i forbindelse med fast overdækning i form af teltkonstruktion eller betondække. 

Udbredelse af teknikken 
I Danmark findes der ca. 3500 gylletanke, som har monteret teltoverdækning, og meget få 

gylletanke med betondæk. Betondæk er hovedsageligt monteret på tanke under 500 m3. 

Økonomi 
Der er kun foretaget beregninger for teltoverdækning, da betondæk vurderes at være for dyr en 

løsning, og flydedug forhandles pt. ikke i Danmark. Der er taget udgangspunkt i en grundpris samt et 

tillæg per m3 beholderkapacitet (Callesen og Jacobsen, 2022b). 

 

Der er tillagt omkostninger til vedligeholdelse af teltdugen, men der indgår ikke evt. øget tidsforbrug 

til udbringning grundet øget tidsforbrug ved tømning når der er telt.  

 

Ved etablering af telt spares udgifter til etablering af flydelag og det reducerer den mængde der 

skal udbringes. Der anvendes en levetid på 25 år på gylletanken og en levetid for teltet på 20 år. 

Investering 

Investeringen i teltoverdækning udgør 40-120 kr. per m3 gyllekapacitet. Dette svarer til 83-235 kr. 

per stiplads for slagtesvin, 35-55 kr. per stiplads for smågrise og 190-362 kr. per årsso. Det udgør 1.028 

– 2.245 kr. per årsko. De største lagre har de laveste omkostninger. 

 

Investeringen i lager indgår i beregninger med og uden overdækning. Ved overdækning reduceres 

gyllemængden med ca. 10 % sparet lagerkapacitet svarende til netto ca. 400 mm nedbør (se 

Callesen og Jacobsen, 2022b). 

Driftsomkostninger 

Løbende driftsomkostninger 

De løbende omkostninger omfatter besparelse på etablering af naturligt flydelag samt besparelser 

ved lagring og ved udbringning, da gyllemængden, der skal udbringes, er mindre. Øgede 

omkostninger omfatter vedligeholdelse af overdækningen, men den lavere ammoniakemission gør 

omvendt, at der spares forbrug af handelsgødning. Beregningerne påvirkes bl.a. af forudsætninger 

omkring lagerkapacitet (der antages 12 mdr. for at dække udsving mellem år). Der er i 

økonomiberegningerne taget udgangspunkt i en gyllemængde på 32,3 tons ab lager eller 29,1 tons 

(ekskl. regnvand) baseret på normtal fra 2021. De i appendiks anvendte mængde på 31,5 tons er 

baseret på normtal 2018.  
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Samlede driftsomkostninger 

De samlede meromkostninger er opgjort til omkring -4 til 15 kr./år per m2 produktionsareal og -4 til 

16 kr. per produceret gris eller årsso. For køer er omkostningen opgjort til 83 kr. per årsko for de 

mindste besætninger (50 køer) og der er en gevinst på 8 kr. per årsko eller ca. 1 kr. per m2 

produktionsareal for besætninger med over 250 køer.  

 

Driftsomkostningerne er højest for de mindste bedrifter, da fast overdækning af små gyllebeholdere 

er dyrere per m3 gyllekapacitet, end for de større beholdere. Meromkostningerne er tæt på 0% i 

forhold til de samlede produktionsomkostninger for de fleste bedrifter (Se Callesen og Jacobsen, 

2022a og 2022b). Der er generelt små forskelle mellem staldtyperne for en given 

produktionsomfang. 

Tabel 2. Samlede årlige meromkostninger (kr. per m2 produktionsareal)  
Antal stipladser 

Slagtesvinestalde 450 2.000 4.000 8.000 12.000 

Slagtesvinestalde med drænet gulv og spaltegulv 14,36 -2,76 -2,71 -2,71 -3,59 

Slagtesvinestalde med 25-49% fast gulv 13,33 -2,57 -2,51 -2,51 -3,33 

Slagtesvinestalde med 50-75% fast gulv 13,33 -2,57 -2,51 -2,51 -3,33  
  Antal stipladser 

Smågrisestalde  2.300 4.600 9.200 15.500 

Smågrisestalde med drænet gulv og spaltegulv  
 

2,73 -1,77 -1,63 -2,18 

Smågrisestalde, to-klimastier med delvist fast gulv 
 

3,64 -0,90 -0,77 -1,32  
Antal årssøer 

Sostalde 330 500 1.000 2.000 3.000 

Løbe-/drægtighedsstalde, løsdrift, delvist fast gulv 4,76 0,96 -2,48 -2,51 -2,51 

Farestalde med delvist fast gulv 14,79 8,37 2,24 -0,65 -1,55 

Farestalde med fuldspaltegulv 14,79 8,37 2,24 -0,65 -1,55 

Tabel 3. Samlede meromkostninger (kr. per produceret gris eller årsso).  
Antal stipladser 

Slagtesvinestalde 450 2.000 4.000 8.000 12.000 

Slagtesvinestalde med drænet gulv og spaltegulv 2,48 -0,48 -0,47 -0,47 -0,62 

Slagtesvinestalde med 25-49% fast gulv 2,48 -0,48 -0,47 -0,47 -0,62 

Slagtesvinestalde med 50-75% fast gulv 2,48 -0,48 -0,47 -0,47 -0,62  
  Antal stipladser 

Smågrisestalde  2.300 4.600 9.200 15.500 

Smågrisestalde med drænet gulv og spaltegulv  
 

0,14 -0,09 -0,08 -0,11 

Smågrisestalde, to-klimastier med delvist fast gulv 
 

0,20 -0,05 -0,04 -0,07  
Antal årssøer 

Sostalde 330 500 1.000 2.000 3.000 

Løbe-/drægtighedsstalde, løsdrift, delvist fast gulv 8,34 1,69 -4,35 -4,38 -4,38 

Farestalde med delvist fast gulv 16,12 9,12 2,44 -0,71 -1,69 

Farestalde med fuldspaltegulv 16,12 9,12 2,44 -0,71 -1,69 

Sohold i alt* 24,46 10,81 -1,90 -5,10 -6,07 

*For sohold i alt beregnes meromkostningen som summen af de individuelle meromkostninger i henholdsvis 

løbe/drægtighedsstald og farestald. 
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Tabel 4. Samlede årlige meromkostninger for kvægbedrifter (kr. per m2 produktionsareal og per årsko ekskl. 

opdræt) 

Samlede omkostninger (kr per m2 produktionsareal) 

Årskøer 50 250 500 1.000 

Sengebåsestalde med spaltegulv (ringkanal) 10,34 -1,01 -1,01 -1,01 

Sengebåsestalde med spaltegulv (kanal linespil) 10,34 -1,01 -1,01 -1,01 

Sengebåsestalde med fast drænet gulv 10,34 -1,01 -1,01 -1,01 

Samlede omkostninger (kr. per årsko) 

  50 250 500 1.000 

Sengebåsestalde med spaltegulv (ringkanal) 83 -8 -8 -8 

Sengebåsestalde med spaltegulv (kanal linespil) 83 -8 -8 -8 

Sengebåsestalde med fast drænet gulv 83 -8 -8 -8 

Omkostningseffektivitet 

Omkostningseffektiviteten udtrykker meromkostningen per kg sparet NH3-N-udledning ved 

anvendelse af miljøteknologi. De gennemførte analyser viser, at der for slagtesvin og smågrise 

generelt er en nettogevinst ved fast overdækning (Tabel 5). Kun for de mindste bedrifter med 

slagtesvin og smågfrise er fast overdækning forbundet med en omkostning per kg NH3-N.  

 

For mindre sostaldene (løbe-/drægtighedsstalde med løsgående søer, delvist fast gulv) med færre 

end 500 søer er der en beskeden omkostning per kg NH3-N. For bedrifter med 1000 søer eller mere 

er der en nettogevinst ved fast overdækning med telt. I farestaldene er omkostningen relativ høj for 

den mindste bedriftsstørrelse, men stærkt faldende med stigende besætningsstørrelse. For bedrifter 

med 2000 årssøer eller mere er der beregnet en nettogevinst. 

Tabel 5. Omkostningseffektivitet (kr./kg NH3-N). 

 Antal stipladser 

Slagtesvinestalde 450 2.000 4.000 8.000 12.000 

Slagtesvinestalde med drænet gulv og spaltegulv 109 -21 -21 -21 -27 

Slagtesvinestalde med 25-49% fast gulv 108 -21 -20 -20 -27 

Slagtesvinestalde med 50-75% fast gulv 108 -21 -20 -20 -27 
 

  Antal stipladser 

Smågrisestalde  2.300 4.600 9.200 15.500 

Smågrisestalde med drænet gulv og spaltegulv  
 

25 -16 -15 -20 

Smågrisestalde, to-klimastier med delvist fast gulv 
 

34 -8 -7 -12 
 

Antal årssøer 

Sostalde 330 500 1.000 2.000 3.000 

Løbe-/drægtighedsstalde, løsdrift, delvist fast gulv 44 9 -23 -23 -23 

Farestalde med delvist fast gulv 235 133 36 -10 -25 

Farestalde med fuldspaltegulv 235 133 36 -10 -25 

Sostalde i alt* 90 41 -7 -19 -23 

*Omkostningseffektiviteten for hele soholdet er beregnet som meromkostningen fra løbe-/drægtighedsstald og farestald 

divideret med det sparede NH3-N-tab fra løbe-/drægtighedsstald og farestald. Tabellen viser kun beregningen for 

farestalde med delvist fast gulv. 

 

For køer er omkostningen 65 kr. per kg NH3-N for besætninger med 50 køer og -6 kr. per kg NH3-N 

for besætninger med 250 eller flere køer. Da der antages samme effekt for de tre staldtyper er 

omkostningerne ved teltoverdækning ens for de tre staldtyper. 
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Tabel 6. Omkostningseffektivitet ved overdækning af gyllebeholder på kvægbedrifter (kr./kg NH3-N). 

 Antal årskøer  50 250 500 1.000 

Sengebåsestalde med spaltegulv (ringkanal) 65 -6 -6 -6 

Sengebåsestalde med spaltegulv (kanal linespil) 65 -6 -6 -6 

Sengebåsestalde med fast drænet gulv 65 -6 -6 -6 
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Appendiks 1.  
Kg sparet NH3-N/år per m2 produktionsareal i stalden ved anvendelse af fast overdækning af gylletanke, der er dimensioneret i henhold til det 

reducerede lagerbehov, der skyldes sparet lagring af nedbør. 

    
Stald 

produktio

ns-areal 

per dyr 

(m2) 

Gylleprodukt

ion ab lager 

(ton/prod. 

dyr el. årsdyr) 

Gylle-

produkti

on 

(ton/år 

per 

stiplads) 

Gylleare

al per 

stiplads i 

gylletan

k ved 

nat. 

flydelag 

(m2) 

NH3-N tab 

i 

gylletank/

år per 

stiplads) 

Gylleareal 

per 

stiplads i 

gylletank 

ved fast 

overdækni

ng (m2) 

NH3-N 

tab/år 

per 

stiplad

s) 

Spare

t NH3-

N/år 

per 

stipla

ds i 

stald 

(Kg 

NH3-

N) 

Sparet NH3-

N/år/produce

ret dyr eller 

årsdyr (Kg 

NH3-N) 

Kg sparet 

NH3-N/år per 

m2 

produktionsar

eal i stald 

Slagtesvinestalde, konventionel produktion 

Drænet gulv og spaltegulv 0,65 0,56 2,11 0,39 0,156 0,35 0,070 0,086 0,023 0,132 

25-49% fast gulv 0,70 0,56 2,11 0,39 0,156 0,35 0,070 0,086 0,023 0,123 

50-75% fast gulv 0,70 0,56 2,11 0,39 0,156 0,35 0,070 0,086 0,023 0,123 

Smågrisestalde, konventionel produktion 

Toklimastalde med delvist fast gulv 0,30 0,134 0,80 0,15 0,059 0,13 0,027 0,033 0,005 0,108 

Drænet gulv og spaltegulv 0,30 0,134 0,80 0,15 0,059 0,13 0,027 0,033 0,005 0,108 

Løbe-/drægtighedsstalde, konventionel produktion 

Løsdrift, delvist fast gulv 1,75 4,68 4,68 0,87 0,348 0,78 0,156 0,191 0,191 0,109 

Enkeltdyrsbokse, delvist fast gulv 1,75 3,96 3,96 0,74 0,294 0,66 0,132 0,162 0,162 0,092 

Farestalde, konventionel produktion 

Fuldspaltegulv 1,09 1,67 1,67 0,31 0,124 0,28 0,056 0,068 0,068 0,063 

Delvist fast gulv 1,09 1,67 1,67 0,31 0,124 0,28 0,056 0,068 0,068 0,063 

Slagtesvinestalde, økologisk produktion 

50-75% fast gulv inde + løbegård 2,3 0,85 3,00 0,56 0,223 0,50 0,100 0,123 0,035 0,053 

Smågrisestalde, økologisk produktion 

50-75% fast gulv inde + løbegård 1,0 0,12 0,97 0,18 0,072 0,16 0,032 0,040 0,005 0,040 

Løbe-/drægtighedsstalde, økologisk produktion 

50-75% fast gulv inde + løbegård 1,8 4,0 4,00 0,74 0,297 0,67 0,134 0,163 0,163 0,089 
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Stald 

produktio

ns-areal 

per dyr 

(m2) 

Gylleprodukt

ion ab lager 

(ton/prod. 

dyr el. årsdyr) 

Gylle-

produkti

on 

(ton/år 

per 

stiplads) 

Gylleare

al per 

stiplads i 

gylletan

k ved 

nat. 

flydelag 

(m2) 

NH3-N tab 

i 

gylletank/

år per 

stiplads) 

Gylleareal 

per 

stiplads i 

gylletank 

ved fast 

overdækni

ng (m2) 

NH3-N 

tab/år 

per 

stiplad

s) 

Spare

t NH3-

N/år 

per 

stipla

ds i 

stald 

(Kg 

NH3-

N) 

Sparet NH3-

N/år/produce

ret dyr eller 

årsdyr (Kg 

NH3-N) 

Kg sparet 

NH3-N/år per 

m2 

produktionsar

eal i stald 

Kvægstalde 

Malkekøer 

og 

kvier/stude 

Tung 

race 

Sengestal

de 

7,99 31,5 31,5 5,84 2,34 5,3 1,05 1,28 1,28 0,161 

Malkekøer 

og 

kvier/stude 

Jersey Sengestal

de 

6,61 25,6 25,6 4,76 1,90 4,3 0,86 1,05 1,05 0,158 

Kvier/stude Tung 

race 

Sengestal

de 

3,82 6,44 6,44 1,20 0,48 1,1 0,22 0,26 0,26 0,069 

Kvier/stude Jersey Sengestal

de 

2,99 4,64 4,64 0,86 0,34 0,78 0,16 0,19 0,19 0,063 

Slagtekalve Tung 

race 

Sengestal

de 

4,07 2,85 5,50 1,02 0,41 0,92 0,18 0,22 0,12 0,055 

Slagtekalve Jersey Sengestal

de 

3,17 2,14 4,13 0,77 0,31 0,69 0,14 0,17 0,09 0,053 

Ammekøer Under 

400 kg 

Sengestal

de 

6,79 5,02 5,02 0,93 0,37 0,84 0,17 0,21 0,21 0,030 

Ammekøer 400-

600 kg 

Sengestal

de 

7,43 7,28 7,28 1,35 0,54 1,22 0,24 0,30 0,30 0,040 

Ammekøer 600 kg 

eller 

derov

er 

Sengestal

de 

8,42 8,20 8,20 1,52 0,61 1,37 0,27 0,33 0,33 0,040 
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Appendiks 2.  
Kg sparet NH3-N/år per m2 produktionsareal i stalden ved anvendelse af fast overdækning af eksisterende gylletanke. 

    
Stald-

produktion

sareal per 

dyr (m2) 

Gylle-

produktion 

ab lager 

(ton/prod. 

dyr el. 

årsso) 

Gylle-

produktion 

(ton/år per 

stiplads) 

Gylleareal 

per 

stiplads i 

gylletank 

ved nat. 

flydelag 

(m2) 

NH3-N tab 

gylletank 

(kg NH3-

N/år per 

stiplads) 

Gylleareal 

per 

stiplads i 

gylletank 

med fast 

overdækni

ng (m2) 

NH3-N tab 

gylletank 

med med 

overdækni

ng kg NH3-

N/år per 

stiplads) 

Sparet 

NH3-N/år 

per 

stiplads i 

stalden 

(Kg NH3-

N) 

Sparet 

NH3-N/år 

per prod. 

dyr eller 

årsdyr (Kg 

NH3-N) 

Sparet 

NH3-N/år 

per m2 

produktion

s-areal i 

stalden 

Slagtesvinestalde, konventionel produktion 

Drænet gulv og spaltegulv 0,65 0,56 2,11 0,39 0,156 0,39 0,078 0,078 0,021 0,120 

25-49% fast gulv 0,70 0,56 2,11 0,39 0,156 0,39 0,078 0,078 0,021 0,112 

50-75% fast gulv 0,70 0,56 2,11 0,39 0,156 0,39 0,078 0,078 0,021 0,112 

Smågrisestalde, konventionel produktion 

Toklimastalde med delvist fast 

gulv 

0,3 0,134 0,80 0,15 0,059 0,15 0,030 0,030 0,005 0,099 

Drænet gulv og spaltegulv 0,3 0,134 0,80 0,15 0,059 0,15 0,030 0,030 0,005 0,099 

Løbe-/drægtighedsstalde, konventionel produktion 

Løsdrift, delvist fast gulv 1,75 4,68 4,68 0,87 0,348 0,87 0,174 0,174 0,174 0,099 

Enkeltdyrsbokse, delvist fast 

gulv 

1,75 3,96 3,96 0,74 0,294 0,74 0,147 0,147 0,147 0,084 

Farestalde, konventionel produktion 

Fuldspaltegulv 1,09 1,67 1,67 0,31 0,124 0,31 0,062 0,062 0,062 0,057 

Delvist fast gulv 1,09 1,67 1,67 0,31 0,124 0,31 0,062 0,062 0,062 0,057 

Slagtesvinestalde, økologisk produktion 

50-75% fast gulv inde + 

løbegård 

2,3 0,85 3,00 0,56 0,223 0,56 0,111 0,111 0,032 0,048 

Smågrisestalde, økologisk produktion 

50-75% fast gulv inde + 

løbegård 

1,0 0,12 0,97 0,18 0,072 0,18 0,036 0,036 0,004 0,036 

Løbe-/drægtighedsstalde, økologisk produktion 

50-75% fast gulv inde + 

løbegård 

1,8 4,0 4,00 0,74 0,297 0,74 0,149 0,149 0,149 0,081 

Kvægstalde 



22 

   
Stald-

produktion

sareal per 

dyr (m2) 

Gylle-

produktion 

ab lager 

(ton/prod. 

dyr el. 

årsso) 

Gylle-

produktion 

(ton/år per 

stiplads) 

Gylleareal 

per 

stiplads i 

gylletank 

ved nat. 

flydelag 

(m2) 

NH3-N tab 

gylletank 

(kg NH3-

N/år per 

stiplads) 

Gylleareal 

per 

stiplads i 

gylletank 

med fast 

overdækni

ng (m2) 

NH3-N tab 

gylletank 

med med 

overdækni

ng kg NH3-

N/år per 

stiplads) 

Sparet 

NH3-N/år 

per 

stiplads i 

stalden 

(Kg NH3-

N) 

Sparet 

NH3-N/år 

per prod. 

dyr eller 

årsdyr (Kg 

NH3-N) 

Sparet 

NH3-N/år 

per m2 

produktion

s-areal i 

stalden 

Malkekø

er og 

kvier/stu

de 

Tung 

race 

Sengestal

de 

7,99 31,5 31,5 5,84 2,34 5,84 1,17 1,17 1,17 0,146 

Malkekø

er og 

kvier/stu

de 

Jersey Sengestal

de 

6,61 25,6 25,6 4,76 1,90 4,76 0,95 0,95 0,95 0,144 

Kvier/stu

de 

Tung 

race 

Sengestal

de 

3,82 6,44 6,44 1,20 0,48 1,20 0,24 0,24 0,24 0,063 

Kvier/stu

de 

Jersey Sengestal

de 

2,99 4,64 4,64 0,86 0,34 0,86 0,17 0,17 0,17 0,058 

Slagtekal

ve 

Tung 

race 

Sengestal

de 

4,07 2,85 5,50 1,02 0,41 1,02 0,20 0,20 0,11 0,050 

Slagtekal

ve 

Jersey Sengestal

de 

3,17 2,14 4,13 0,77 0,31 0,77 0,15 0,15 0,08 0,048 

Ammekø

er 

Under 

400 

kg 

Sengestal

de 

6,79 5,02 5,02 0,93 0,37 0,93 0,19 0,19 0,19 0,027 

Ammekø

er 

400-

600 

kg 

Sengestal

de 

7,43 7,28 7,28 1,35 0,54 1,35 0,27 0,27 0,27 0,036 

Ammekø

er 

600 

kg 

eller 

derov

er 

Sengestal

de 

8,42 8,20 8,20 1,52 0,61 1,52 0,30 0,30 0,30 0,036 

 


